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arenční doba je minulostí.
centní, zatímco u vyšších příjmů
Bohužel, více než co jiného
představuje třicet procent a již
ukazuje celý případ pokrytecu mzdy nižší, než je průměrná,
tví a demagogii v té nejčistší, krysse značná část mzdy vůbec nebere
talické podobě. Když ministryně
v úvahu. To v praxi znamená,
Maláčová řekla, že zrušení karenční
že nemocenská v prvním měsíci
doby je pro sociální demokracii prinemoci představuje pro nízkopříoritou, o kterou velmi tvrdě bojovajmové skupiny kolem 70 % jejich
la, nešlo nic namítnout. Když řekla,
čistého příjmu, u pracovníků
PETR KARBAN
že je to asociální opatření koleks dvojnásobkem průměrné mzdy
šéfredaktor
tivně trestající všechny pracující
je to ale už asi jen 40 %, o živnosta vzbuzující strach z onemocnění,
nících nemluvě. Pokud se máme
že zavedení karenční doby zvýšilo
bavit o trestu, pak si nejprve ujasdlouhodobou nemocnost o polovinu a že účinné něme, kdo koho tu trestá. Pokud se máme bavit
nebylo ani v boji s krátkodobou neschopností, o tom, kdo a proč přechází nemoci, pak nejvíce
kterou snížilo jen dočasně a jež je prý zase na stej- se tento jev projevuje u vyšších příjmových skuné úrovni jako před zavedením karenční doby, pin s flexibilnější pracovní dobou a méně rutinní
namítat již lze.
činností.
Paní ministryně neříká tak úplně pravdu. Před
Pokud to paní ministryně s péčí o zdraví zazavedením karenční doby byla nemocnost dlouměstnanců myslela vážně, měla přijít se skutečně
hodobě nad 5,5 %, od zavedení karenční doby
rozumným návrhem. Všichni chápeme téma péče
se pohybuje trvale a výrazně pod 4,5 %, čímž
o zaměstnance jako principiální zájem sociálkopíruje mezinárodní standardy. Je pravda, že
ní demokracie, komunistů a odborů, nic proti
v roce 2008 stoupl skokově počet dnů průměrné
nim. Nicméně je nefér podsouvat to jako další
pracovní neschopnosti, ale neexistuje jediná ana- povinnost podnikatelům. Proti důstojné náhradě
lýza, která by prokazovala příčinnou souvislost
mzdy za nezaviněnou nemoc nikdo nic nenamítá,
se zavedením karenční doby, o kterou se paní
ale nechť si to na svá bedra vezme stát sám. Zdůministryně opírá. Výrazných vlivů v tom čase
razňuji nezaviněnou… A nechť je náhrada mzdy
bylo více, jen namátkou třeba počínající krize,
v takovém případě pro všechny klidně ve výši sta
nízké příjmy, zavedení odstupňované sazby pro
procent od prvního dne. Odvody zaměstnavatelů
výpočet nemocenské. Navíc v současné době
i živnostníků patří mezi nejvyšší široko daleko.
toto číslo již několik let velmi pozvolně klesá.
Nebo prosím zapomeňme na karenční dobu,
Stejně tak neexistuje jediná studie, která by
ale snižme odvody, a to nikoliv symbolicky. Dvě
do souvislosti s karenční dobou dávala nárůst
desetiny procentního bodu jsou takovým úsměšdlouhodobé nemocnosti. Neukazuje spíše
kem. Strach z onemocnění ve vztahu ke karenční
na méně kvalitní následnou péči tuzemského
době je jen rétorická figura a vážně ji nebere
zdravotnictví?
nejspíš ani sama paní ministryně. Přece nikdo
Zajímavá je studie IDEA při CERGE-EI, kterou
z nás po nemoci a neschopnosti netouží, tedy až
by paní ministryně znát měla. Podle ní počet
na notorické simulanty. Krom omezení příjmů to
dnů na nemocenské nejvíc klesl u lidí s nízkými
znamená i jiné osobní ztráty, které se nahrazují
výdělky, na chování zaměstnanců s nejvyššími
mnohdy hůře než dočasný výpadek příjmů. Jestli
platy nemělo zavedení karence vliv. Vysvětlení
paní ministryně touží po stavu, kdy budeme
je prosté: odstupňovaná redukce vyměřovacího
ochotni uléhat, nedočká se, obávám se, ani při té
základu, která je u nejnižších příjmů desetiprostoprocentní náhradě…
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16 000 výtisků (říjen2018);
■

více než 15 000 členů Hospodářské komory České republiky

■

jednotlivým kancelářím Hospodářské komory v regionech a začleněným živnostenským společenstvům

■

VIP osobnostem českého politického, společenského a hospodářského života

■

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

náklad ověřován v ABC;
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Cílem časopisu Komora je hájit zájmy podnikatelů, přinášet stanoviska Hospodářské komory České
republiky a podnikatelů k legislativě a přispívat ke zlepšení podnikatelského prostředí v Česku.
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Krátce z Komory

Foto: HK ČR

HOSPODÁŘSKÁ
KOMORA ČR ODMÍTÁ NÁVRH
NA ZAVEDENÍ POVINNÉHO
PÁTÉHO TÝDNE DOVOLENÉ.
ZAMĚSTNAVATELÉ BY PŘIŠLI
O BENEFIT POSKYTOVANÝ
ZAMĚSTNANCŮM, PRO
MENŠÍ FIRMY BY NÁVRH
MOHL BÝT I LIKVIDAČNÍ.

Hospodářská komora
brání firmy před novou
povinností
Firmám se prodraží soudní spory,
pokud se budou muset nově před
soudy povinně nechat zastupovat
advokáty. S návrhem přišlo ministerstvo spravedlnosti, které již vypracovalo věcný záměr civilního řádu
soudního. Ten počítá s tím, že firmy
si budou muset najmout advokáty
u všech soudních sporů před krajskými a vrchními soudy a dále u žalob
podaných na okresní soudy s hodnotou vyšší než 50 tisíc korun. A to
i přesto, že mají podnikové právníky,
kteří je při soudních jednáních dosud
zastupovali. Proti návrhu na povinné
zastupování advokátem se postavila
Hospodářská komora. Firmám by
se totiž nejenže prodražily soudní
spory, ale mohlo by je to odradit
od toho, aby do sporů, v nichž jde
o nižší částky, vůbec šly.

V povolování staveb je ČR
na úrovni Nigeru
Podle studie Světové banky se ČR
v povolování staveb propadla na
156. příčku ze 190 sledovaných
zemí. Statistika přitom zohledňuje
pouze proces povolovacího řízení
definovaný zákonem, to znamená
teoretické lhůty. Praxe je ale odlišná,
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Upozornil na to prezident HK ČR
Vladimír Dlouhý. O povinnosti budou
nyní rozhodovat poslanci.

VLADIMÍR DLOUHÝ VYZVAL ANDREJE BABIŠE, ABY VYHOVĚL POŽADAVKŮM PODNIKATELŮ
Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý kvůli rozhodnutí vlády zvýšit minimální mzdu od ledna 2019 o 1 150 korun
vyzval oficiálním dopisem premiéra Andreje Babiše, aby vláda ve své politice přiměřeně vyhověla také
požadavkům zaměstnavatelů.
„Po zrušení karenční lhůty je zvýšení minimální mzdy v krátkém sledu dalším krokem, který zatíží
podnikatele vyššími náklady. V tomto kontextu sledujeme se vzrůstajícím znepokojením návrhy na změny
zákoníku práce, například návrh na zavedení povinného pátého týdne dovolené. Nemohu než konstatovat,
že jde vesměs o opatření vstřícná k požadavkům odborů,“ poznamenal Dlouhý v dopise adresovaném premiérovi.
HK ČR vyzvala k tomu, aby vláda vyhověla pěti bodům, které mají za cíl mj. ulevit zaměstnavatelům od vysoké
odvodové zátěže, nezatěžovat je dalšími náklady či zmírnit dopady akutního nedostatku zaměstnanců, tedy aby:
■

se vláda zavázala, že do konce svého mandátu nepodpoří přímou ani nepřímou změnu žádného ustanovení
zákoníku práce, pokud s takovouto změnou nevysloví souhlas zaměstnavatelé;

■

vláda stanovila jako krátkodobé řešení kritického nedostatku zaměstnanců pro rok 2019 souhrnnou roční kvótu
pro zaměstnávání zahraničních pracovníků ze třetích zemí prostřednictvím zvláštních, vládou organizovaných
programů v počtu 50 tisíc osob;

■

vláda ještě v průběhu roku 2019 prosadila snížení sazby pojistného na sociální zabezpečení placeného
zaměstnavateli alespoň o 0,5 procentního bodu, čímž by došlo ke snížení neúměrně vysokého odvodového zatížení
zaměstnavatelů;

■

vláda podpořila zrušení minimálního vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění
u zaměstnanců, a vyměřovacím základem tak byla faktická mzda, čímž by se odstranilo existující znevýhodnění
zkrácených úvazků;

■

vláda urychlila náběh plnohodnotného fungování e-neschopenky co nejdříve po 1. červenci 2019.

neboť studie nepočítá s prodlevami
na úřadech nebo s odvoláním u soudů. Získat všechna potřebná razítka
tak v současnosti může reálně trvat
i roky. Hospodářská komora ČR
a Ministerstvo pro místní rozvoj již
pracují na úplně novém stavebním
zákonu, který by povolování staveb
výrazně zrychlil. Podněty lze posílat
přes web www.komora.cz.

Podnikatelé udělili Řád
Vavřínu také zesnulému
majiteli Meopty
Laureátem Řádu Vavřínu, tedy nejvyššího podnikatelského vyznamenání, se
in memoriam stal majitel Meopty Paul
Rausnitz. „Přerovský Baťa“ a vizionář zesnul v listopadu. Rausnitzovi
se podařilo přeorientovat produkci

Meopty pro potřeby armády na výrobu
dalekohledů nebo čoček do spotřební
elektroniky. Z firmy vybudoval prosperujícího výrobce optickomechanických
přístrojů známého po celém světě.
Podnikatelé Řádem Vavřínu letos
vyznamenali celkem 14 osobností. ■
MIROSLAV DIRO,
Odbor vnější komunikace HK ČR

www.komora.cz
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HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

PRO VÁS
V listopadu 2018 ...
■

Zdokonalujeme nábor zahraničních pracovníků
pro tuzemské firmy. Od 1. listopadu fungují asistenční
kanceláře Hospodářské komory v ukrajinském Lvově
a srbském Bělehradě. S náborem tak Komora pomáhá
přímo v klíčových zemích a celý proces je díky tomu
efektivnější a rychlejší.

■

Bráníme podnikatele před plány odborů a některých
politiků na výrazné změny zákoníku práce nebo další
zvyšování minimální mzdy. Prezident Komory Vladimír
Dlouhý v polovině listopadu vyzval oficiálním dopisem
předsedu vlády Andreje Babiše, aby vláda ve své politice
vyhověla oprávněným požadavkům zaměstnavatelů.
Mimo jiné například snížením pojistného nebo urychlením
plnohodnotného fungování e-neschopenek.

■

I díky našemu dlouhodobému tlaku se v Bruselu
podařilo dosáhnout rozumného kompromisu v otázce
vysílání pracovníků do zahraničí. Rada ministrů dopravy
členských zemí EU schválila vyjmutí tranzitní dopravy
z pravidel o vysílání pracovníků, což zamezí obrovské
administrativní zátěži dopravců.

■

Ocenili jsme významné české osobnosti. V paláci Žofín
si 15. listopadu během slavnostního galavečera převzalo
14 osobností z oblasti byznysu, sportu, kultury i vědy
prestižní ocenění Hospodářské komory ČR Řád Vavřínu.
Podnikatelé ocenili mimo jiné podnikatele Vlastislava
Břízu, rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimu nebo
hokejistu Jaromíra Jágra.
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Regiony a společenstva

Účastníci mise ATOK do USA vedené jejím prezidentem Jiřím Grundem byli přijati ředitelem
U. S. Chamber of Commerce pro evropské záležitosti panem Garrettem Workmanem.

Zahraničí
Mise ATOK do USA
Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK)
uskutečnila misi do Washingtonu
D.C., Severní Karolíny a Georgie.
Mise byla organizována ve spolupráci
s Ministerstvem zahraničních věcí
v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED). Během
mise její účastníci navštívili jak státní
instituce a organizace amerických
zaměstnavatelů, tak i konkrétní vysokoškolská pracoviště a firmy.

Celá ČR
10 doporučení pro
překlady a tlumočení
Asociace českých překladatelských
agentur (ACTA) vydává 10 doporu-

čení pro výběr kvalitního poskytovatele překladů a tlumočení. Příručka
je určena všem, kteří mají za úkol
vybrat dodavatele překladatelských
služeb a chtějí připravit výběrové
řízení kvalitně a efektivně. Příručka
s praktickými šablonami a užitečnými tipy je ke stažení na webové
adrese www.acta-cz.org.

Jak vybrat spolehlivého
dodavatele pro vaši
bezpečnost
Asociace technických bezpečnostních
služeb Grémium Alarm, která sdružuje více než 110 subjektů z oboru
technických bezpečnostních služeb,
jako první zareagovala na přijatou
Metodiku pro tvorbu pravidel kvality
podnikání členů společenstev, začleněných u Hospodářské komory ČR.
Odborná komise AGA podle stanovených kritérií u přihlášených členů

ověří základní právní a odbornou
způsobilost a schopnost zpracovat
zakázku od kvalitní nabídky přes
projekt a montáž po uvedení do
provozu a zajištění kvalitního servisu.
Po úspěšném posouzení obdrží
firma certifikát s logem jak Asociace
Grémium Alarm, tak i Hospodářské
komory ČR na příslušnou zabezpečovací technologii. Je zařazena na
seznam firem s prokazatelně kvalitní
profesionální dodávkou bezpečnostních technologií, který je uveřejněn
mimo jiné na www.gremiumalarm.cz.

čí 20 %. Důležitým faktorem ukazujícím poměr kvality exportovaného
a importovaného nábytku může být
jeho průměrná cena za kilogram.
V letošním roce dochází třetím rokem v řadě k poklesu ceny dováženého nábytku na kilogram. Očekáváme,
že průměrná hodnota dováženého
nábytku se bude pohybovat okolo
65,7 Kč/kg, zatímco hodnota exportovaného nábytku bude překračovat
81 Kč/kg, což potvrzuje úroveň
kvalitního technologického vybavení
tuzemských výrobců nábytku.

Produkce českého
nábytku letos vzroste

Praha

Asociace českých nábytkářů očekává,
že produkce nábytku v letošním
roce překročí 44,8 mld. Kč. Tedy
o 140 milionů více než loni. Export
pak přesáhne hodnotu 28,4 mld. Kč
a exportní výkonnost tuzemského
nábytkářského průmyslu překro-

Celorepubliková
porada SČMVD
Předsedové a vrcholní manažeři
členských výrobních družstev se
9. listopadu sešli v pražském hotelu
Pyramida na pravidelné celorepubli-

V letošním roce byli na jednání porady SČMVD přizváni náměstek ministryně průmyslu
a obchodu Eduard Muřický nebo hlavní analytik ČSOB Petr Dufek.

8
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kové poradě Svazu českých a moravských výrobních družstev (SČMVD).
Celorepubliková porada je každoroční příležitostí pro vzájemné setkávání
představitelů výrobních družstev, ale
i pro konfrontaci požadavků a potřeb
významných českých zaměstnavatelů
s názory a postoji vlády a centrálních
institucí, jež jsou zpravidla reprezentovány jejich zástupci.

Jihomoravský
kraj
4. ročník
Břeclavského fortelu
V průběhu 4. ročníku Břeclavského
fortelu se letos prezentovalo 18 firem z břeclavského regionu. Akci
pořádala OHK Břeclav ve spolupráci
s Úřadem práce, Střední průmyslovou školou E. Beneše a Obchodní
akademií Břeclav. Fortel navštívilo
celkem 778 žáků posledních ročníků
základních škol a studentů středních
škol z okresu Břeclav. Studenti měli
možnost zjistit, jaké jsou volné pozice na trhu práce, a žáci základních
škol se dozvěděli, jakou školu zvolit
pro technické obory vhodné pro
budoucí uplatnění na trhu práce.

Women Startup Day
KHK jižní Moravy uspořádala 6. listopadu prezentačně-networkingovou
akci Women Startup Day, na které
před komisí složené z úspěšné podnikatelky, startupového investora a odborníka na byznysové strategie prezentovalo pět začínajících podnikatelek
své záměry, se kterými hodlají v blízké
době vstoupit na trh. Akce ovšem
nebyla uzavřena pouze pro ženy. Do
publika byla pozvána řada mužů, kteří
připravují vlastní projekty. Součástí
akce bylo i představení akceleračních
programů Jihomoravského inovačního
centra, CzechInvestu, Impact Hubu
Brno a Think+. Vystupující i diváci
tak získali na jednom místě ucelený
přehled o tom, s kým a kde mohou
dále odborně rozvíjet své projekty.

Plzeňský kraj
Posviť si na budoucnost
v Plzni
RHK Plzeňského kraje uspořádala
spolu s partnery další ročník festivalu vzdělávání a práce s názvem Posviť
si na budoucnost. Unikátní akce
představila žákům a studentům základních, středních i vysokých škol,
ale i uchazečům o zaměstnání širokou nabídku středních škol a učilišť,
fakult ZČU, ale i významných firem
Plzeňského kraje na jednom místě.
Dvoudenní festival, který se uskutečnil začátkem listopadu v prostorách
DEPO2015 v Plzni, navštívilo na
5 000 návštěvníků.

Středočeský kraj
Živnost a podnikání
ve městě – historie
a současnost
KHK Střední Čechy za podpory města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
a ve spolupráci s Městskou knihovnou Eduarda Petišky a s Oblastním
muzeem Praha – východ uspořádala
v areálu brandýského zámku výstavu
s názvem Město Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav – Živnost a podnikání ve městě – historie a současnost.
Výstavu zahájila předsedkyně představenstva KHK Střední Čechy Ivana

Chottová spolu se starostou města
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Vlastimilem Pickem, který vyzdvihl
význam rozvoje podnikání ve městě,
ocenil firmy, které ve městě podnikají
po dlouhá léta, a vzpomněl jednoho
z nejvýznamnějších podnikatelů ve
městě, technika Františka Melichara.

Karlovarský kraj
Duální systém vzdělávání
– budoucnost školství?
Téměř stovka zaměstnavatelů
a zástupců škol se koncem října sešla
v Kulturním centru Svoboda v Chebu na konferenci Duální systém
vzdělávání – budoucnost školství
v Karlovarském kraji, kterou zorganizovala KHK Karlovarského kraje ve
spolupráci s Karlovarskou agenturou
rozvoje podnikání. Účastníci se
přišli inspirovat a debatovat o tom,

Konference pořádaná KHK Karlovarského kraje má za cíl rozšířit konkrétní spolupráci škol
a firem tak, aby absolventi v kraji lépe odpovídali potřebám pracovního trhu.

jak posílit úlohu firem v odborném
vzdělávání tak, aby absolventi škol
byli lépe připraveni na práci v souladu s potřebami firem. Možnost
vychovat si své budoucí zaměstnance
láká zejména firmy, které se v současné době potýkají s nedostatkem
pracovníků. Konference se zúčastnili
i radní Karlovarského kraje – Jaroslav
Bradáč, který má na starosti oblast
školství, a Josef Janů, radní pro oblast
regionálního rozvoje.

Liberecký kraj
Trendy online
marketingu 2019
OHK v Jablonci nad Nisou chystá
pro podnikatele odborný seminář
nazvaný Trendy online marketingu
2019 – Webová prezentace přátelská
mobilním zařízením. Specialista
na internetový marketing Vít Reisiegel představí soubor aktuálních
nezbytností pro podporu podnikání
v online prostoru s akcentem na
Mobile First Indexing. Oblíbený
seminář se ve své praktické části znovu zaměří na praktické tipy a ukázky
na konkrétních prezentacích
účastníků – pokud chcete být aktivní
součástí semináře, napište nám v přihlášce, že si přejete, aby si přednášející připravil náměty a doporučení
pro optimalizaci vašeho webu.
Více na www.ohkjablonec.cz. ■

MIROSLAV BENEŠ,
Odbor vnější komunikace HK ČR
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Dialog podnikatelů s politiky:
Předvolební kulaté stoly

Foto: 2x HK ČR

Hospodářská komora se dlouhodobě snaží o spolupráci naší politické reprezentace s podnikatelskou veřejností. Připravila
proto v souvislosti s podzimními volbami do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do zastupitelstev pražských městských
částí v září sérii tří předvolebních kulatých stolů s názvem Bude Praha v následujícím volebním období skutečné Smart City?

D

iskuze byly určené pro představitele politických stran, kteří se ucházeli o voličské hlasy
a zástupce místních firem. Ambicí nebylo
hledání konsenzu ani vnucování konkrétních řešení. Hlavní snahou však bylo, aby experti politických
stran při přípravě a interpretaci svých volebních
programů i při běžné každodenní politické práci
přihlíželi i k pohledům z podnikatelské praxe.

lidňování centra města. Často pokládanou otázkou
byl také vliv a dopady rozvoje sdílené ekonomiky
na bytové kapacity a možnosti řešení. Stejně tak
rezonovalo téma občanské vybavenosti (oblast
školství, zdravotnictví, kultury, sportu) a spolupráce soukromého a veřejného sektoru (např. funkční
plánovací smlouvy).

Doprava – dopravní infrastruktura
Bydlení a občanská vybavenost
Na prvním kulatém stole debatovalo osm zástupců politických stran a hnutí společně s třemi
desítkami podnikatelů o bytové politice, bytových
kapacitách a plánech dalšího rozvoje Prahy. Je
alarmující, že dle žebříčku Světové banky skončila Česká republika na nelichotivém 156. místě
ze 186 posuzovaných zemí, co se týká míry
byrokratických překážek při vyřizování stavebního
povolení. A to i přesto, že Světová banka sestavuje
tento žebříček jen podle zákonných lhůt. Reálná
situace v České republice je ale mnohem zoufalejší,
vyřizování stavebního řízení totiž u nás trvá i několik let. Navíc kvůli nedostatku bytů jejich ceny
letí vzhůru. Bydlení v hlavním městě se tak stává
třeba pro mladé rodiny nedostupné a lidi vyhání
do středních Čech. Diskuze se proto zaměřila
na dostupnost a kvalitu bydlení pro jednotlivé
skupiny obyvatel (mladí, důchodci), problém vy-
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Doprava je pro Prahu zásadní téma. I proto že její
rozvoj v posledním období neprobíhal příliš úspěšně. Z investic, které usnadnily dopravu v Praze, lze
jmenovat jen prodloužení trasy A metra do stanice
Nemocnice Motol a dokončení tunelu Blanka.
Prahu trápí centrum města ucpané automobily,
nedostatek parkovacích míst, zoufalá kvalita
a kapacita městské železniční sítě, opakované a vlekoucí se opravy městských komunikací, obtížná
doprava ze satelitního osídlení za prací do města,
stagnace tramvajové sítě, rozpadající se mosty
nebo složité řízení dopravních investic. Diskuze se zabývala návrhem Metropolitního plánu,
rychlejší dostavbou Pražského okruhu a městského okruhu, řešením nedostatku parkovacích míst
v centru a obecně v místech největšího soustředění
pracovních příležitostí a rozvojem areálů P+R.
Podnikatele také zajímalo, jaké priority politici
vidí v rekonstrukci a dostavbě městské železniční

sítě, jaké budou dopady rozvoje sdílené ekonomiky na osobní dopravu a možnosti dalšího řešení.
Zmíněna byla také kontroverzní myšlenka městské
dopravy v Praze zdarma.

Technická infrastruktura
Hlavní město má dle odhadů vnitřní dluh na technické infrastruktuře zhruba 50 miliard korun,
z nichž 30 miliard připadá na vodohospodářství.
Panovala shoda na tom, že je třeba budovat tuto
infrastrukturu efektivně a synchronizovaně
napříč územními celky a technickými oblastmi.
Z debaty zastupitelů vyplynul jeden ze základních
problémů, a to, že u mnoha staveb a rekonstrukcí dnes není jasné, kudy vlastně inženýrské sítě
vedou. Technickou infrastrukturou nejsou však
pouze vodovody, kanalizace, plynovody či rozvody
elektřiny. Aby se Praha v budoucnu stala Smart
City, bude nutné dobudovat i síť rychlého internetu. I v tomto případě je problémem chybějící
zasíťování. Přístup k internetu s rychlostí 100Mb/s
má dnes jen přibližně třetina Pražanů.
Hojná účast a věcné debaty na všech kulatých
stolech ukázaly, že podnikatelská sféra má zájem se
dialogu účastnit a dokáže přispět svým pohledem
k formování řešení na tato aktuální témata. ■
RENÉE SMYČKOVÁ, analytička HK ČR
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STARTUP KLUB
FASHION LOUNGE

25.1.2019 NH OLOMOUC
DAVID GRÁNSKÝ / HANA MAŠLÍKOVÁ

MICHAL DAVID / KAREL VÁGNER

ROMAN VOJTEK / DAVID STYPKA / EVA DECASTELO
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Karel Komárek přichystal
republice oslavu ve Washingtonu

Foto: 3x Yassine El Mansouri

Sto let a jeden den po prohlášení samostatné Československé republiky uspořádal miliardář Karel Komárek
ve Washingtonu oslavu, při které Česká filharmonie převzala Cenu Antonína Dvořáka a zahrála v Kennedyho centru,
jedné z nejvýznamnějších zámořských kulturních institucí.

Generální ředitel České filharmonie David Mareček a její šéfdirigent Semjon Byčkov přebírají z rukou
filantropa Karla Komárka Cenu Antonína Dvořáka vyrobenou ve sklárně Moser.

Slavnostního večera a oslav v Kennedyho centru ve Washingtonu se zúčastnili také český velvyslanec
v USA Hynek Kmoníček a ministr kultury Antonín Staněk.

svými třemi velkými sály pro téměř 6 000 milovníků divadla, muzikálu či opery a řadou menších
s kapacitou pro stovky dalších diváků a posluchačů
patří k nejvýznamnějším kulturním institucím
v Americe. Ročně ho navštíví přes 3,5 milionu lidí.
Mecenáš hudby a podporovatel Dvořákova odkazu
Komárek zde také před koncertem společně s ministrem Staňkem a velvyslancem Kmoníčkem předal
České filharmonii Cenu Antonína Dvořáka v podobě křišťálového violoncella z dílny sklárny Moser.

Pocta Dvořákovi

Zleva: Filantrop Karel Komárek, ředitel České filharmonie David Mareček, ministr kultury ČR Antonín Staněk, někdejší ministryně zahraničí
USA Madeleine Albrightová, Štěpánka Komárková, americký velvyslanec v ČR Stephen King, prezidentka Kennedyho centra Deborah
Rutter a český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček.

V

Centru Johna F. Kennedyho pro múzická
umění zněla hudba Luboše Fišera a Antonína Dvořáka a mezi hosty nechyběla bývalá
ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová, někdejší asistentka amerických prezidentů
Eliška Hašková Coolidge, dcera komunisty
popravené Milady Horákové Jana Kánská, ministr kultury Antonín Staněk, velvyslanec České
republiky ve Spojených státech Hynek Kmoníček,
jeho protějšek Stephen King s předchůdcem
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Andrewem Schapirem ani prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Turné devíti měst
Americké turné, během něhož filharmonici vystoupili v devíti městech včetně Chicaga
a San Franciska, se uskutečnilo za podpory
rodinné nadace podnikatele Karla Komárka,
který se svou manželkou Štěpánkou také předsedá
Mezinárodnímu výboru Kennedyho centra. To se

„Velmi si toho vážíme, protože před námi ji zatím
získali pouze jednotlivci a takové osobnosti jako
violoncellista Yo-Yo Ma, klavírista Ivan Moravec
nebo dirigent Jiří Bělohlávek,“ uvedl k ceně od
Akademie klasické hudby ředitel filharmonie
David Mareček. Dodal ještě, že cenu vnímá také
jako ocenění předchozích generací tělesa.
„Je mi ctí předat Cenu Antonína Dvořáka na tomto
místě právě České filharmonii. USA je místo, kde
Dvořák složil svoje nejlepší díla. A jejich genialita
je založena na skladatelově odvážném a inspirativním přístupu k tvorbě,“ poznamenal Komárek
a ke slavnostnímu večeru dodal: „Je to hluboce
symbolická událost, oslavujeme výročí republiky
a zároveň připomínáme velikána naší kulturní
historie Antonína Dvořáka.“ ■
VALERIE SAARA
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Pouze 25 minut od letiště Vaclava Havla
20 minut z Prahy po D5

Prestižní sály v srdci Prahy
- významné akce na nejvyšší úrovni

Historické a kongresové centrum
20 minut od Prahy

Firemní akce – galavečeře
– kongresy – reprezentativní akce
– filmové a TV lokace

Firemní akce – kongresy
– pohádkové svatby
– catering – Chateau hotel

e-mail: obchod@zofin.cz, tel.: +420 777 270 304

e-mail: sales@zbiroh.com, tel.: +420 602 199 050

Agentura NKL s.r.o.
Palác ŽOFÍN - Chateau ZBIROH
tel.: +420 777 270 304, +420 224 934 880
e-mail: obchod@zofin.cz

www.ZOFIN.cz, www.ZBIROH.com
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...cateringová společnost, která Vám připraví

vše dle vašich

na míru. Na cateringovém trhu jsme si
během let vybudovali pevnou pozici
a náš cateringový tým zajišťoval mnoho
požadavků

prestižních

společenských akcí.

cateringové služby,
unikátní rauty a grilování, půjčovna inventáře,
exklusivní galavečeře , překvapující svatby .
Nabízíme veškeré

náš nejnovější designový prostor
pro vaše akce všeho druhu

www.prague-catering.cz

015K_praguecat.indd 15

07.12.18 12:43

událost

Řády Vavřínu
2018 uděleny
Hospodářská komora ČR v prostorách pražského paláce Žofín uspořádala
tradiční předávání ocenění významným osobnostem z řad podnikatelů,
manažerů, vědeckých pracovníků nebo umělců. Hospodářská komora letos
za přítomnosti více než 400 osobností z řad předních politiků, představitelů
firem a dalších osobností společenského života předala celkem čtrnácti
osobnostem ocenění Řád Vavřínu.

V

letošním ročníku podnikatelé ocenili
významné tuzemské podnikatele. Mimo
jiné generálního ředitele společnosti
KOH-I-NOOR Vlastislava Břízu, prezidenta
Cechu kamnářů ČR Pavla Ryndu nebo ředitelku
letiště Pardubice Hanu Šmejkalovou. Řád Vavřínu
si převzali také osobnosti z lékařského a vědeckého
světa, neurochirurg Vladimír Beneš nebo rektor
Univerzity Karlovy Tomáš Zima.
Řád Vavřínu je pravidelně udělován také osobnostem uměleckého a sportovního života. Vavřín
tak letos získal herec Jaromír Hanzlík i legendární
český hokejista Jaromír Jágr.
Akce se uskutečnila pod záštitou prezidenta
České republiky, předsedy Senátu Parlamentu ČR,
předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
předsedy vlády, ministryně průmyslu a obchodu,
zástupců Magistrátu hlavního města Prahy a Úřadu městské části Praha 1.
Generálním partnerem Řádu Vavřínu byla společnost Carduus Asset Management, hlavními
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partnery Česká pojišťovna, Bank Gutmann, Letiště Pardubice, Ještědská stavební, Nobless Czech,
Prague Catering a Agentura NKL. Hlavním
mediálním partnerem Řádu Vavřínu Hospodářské komory ČR 2018 se stala Česká televize,
organizátorem slavnostního večera byla divize
Eventy vydavatelství C.O.T. media.
Mezi předávajícími se objevili mnozí z loňských
oceněných významných podnikatelů, lídrů
tuzemských firem a významných osobností, mezi
nimiž byli například majitel a zakladatel prodejce
letenek Kiwi.cz Oliver Dlouhý, spolumajitel
firmy Tescoma Petr Chmela nebo zakladatel
a generální ředitel firmy Alukov Jan Zitko.
Za celoživotní dílo v oblasti umění pak obdržela
Řád Vavřínu zpěvačka Lucie Bílá, za celoživotní
dílo v oblasti vědy kybernetik Vladimír Mařík
a za výjimečné úspěchy v oblasti sportu pětibojař
David Svoboda. ■
MIROSLAV BENEŠ, Odbor vnější komunikace HK ČR
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BŘÍZA VLASTISLAV
statutární ředitel a předseda správní
rady KOH-I-NOOR holding, a. s.

neurochirurg, přednosta
Neurologické a neuroonkologické
kliniky, Ústřední vojenská
nemocnice
Vladimír Beneš je špičkový lékař a světově
uznávaný neurochirurg, který vede
neurochirurgickou a neuroonkologickou
kliniku v Ústřední vojenské nemocnici
v Praze-Střešovicích. Jeho specializací jsou
zákroky v anatomickém středu mozku a cévní
neurochirurgie. V letech 2002–2010 působil
ve funkci předsedy České neurochirurgické
společnosti a následně byl v letech
2011–2015 prezidentem Evropské asociace
neurochirurgických společností. Dnes je
předsedou neuroanatomické komise Světové
federace neurochirurgických společností.
Kromě toho od roku 1998 vede subkatedru
neurochirurgie na Institutu postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ). K jeho
koníčkům patří zájem o entomologii, rád
sportuje a poslouchá hudbu.
Za celoživotní dílo v oblasti medicíny
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Za významné podnikatelské úspěchy

Foto. Aleš Funke a archiv

BENEŠ VLADIMÍR

Vlastislav Bříza je statutárním ředitelem
a předsedou správní rady společnosti
KOH-I-NOOR holding, a. s., která je mateřskou
organizací ryze české holdingové skupiny
s celosvětovou působností. Vývoz je směřován
do více než 80 zemí světa. Klastr s více než
2 500 zaměstnanci a ročním obratem přes
4 mld. Kč se za dobu své existence stal
významným hnacím motorem ekonomického
růstu řady regionů. Kromě řízení velké
prosperující firmy dbá Vlastislav Bříza
také o péči a ochranu životního prostředí,
aktivně se účastní filantropických aktivit
a společenského života, přispívá na renovaci
historických a kulturních objektů.
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DVOŘÁK PETR
generální ředitel České televize
Petr Dvořák je generálním ředitelem České
televize od roku 2011, jeho mandát by měl
skončit roku 2023. Na počátku 90. let založil
agenturu B.I.G. a v letech 1995–1997 byl
členem představenstva fotbalové Slávie.
V roce 1999 začal pracovat pro skupinu PPF,
kde měl na starost mediální či bankovní
aktivity. Během své pracovní kariéry zastával
důležité funkce v mnoha významných
společnostech. Dlouhou dobu vykonával
funkci generálního ředitele TV NOVA.
Ve volném čase je vášnivým snowboardistou,
cestovatelem a občasným kytaristou.
Za významné manažerské úspěchy

HANZLÍK JAROMÍR
herec
Jaromír Hanzlík je jedním z nejpopulárnějších
herců české a československé filmové
a divadelní scény. Během své kariéry
ztvárnil celou řadu nezapomenutelných rolí.
V pražském Divadle na Vinohradech strávil
téměř třicet let a byl jedním z jeho hereckých
pilířů. V 90. letech přesídlil na 15 let
do zahraničí, ale stále se příležitostně
věnoval vystupování v televizi a ve filmu.
Charismatický herec, který zazářil nejen
v dramatických rolích, ale i v komediích,
získal v letošním roce Křišťálový globus za
umělecký přínos české kinematografii na
Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových
Varech a Zlatý střevíček za mimořádný
přínos dětské kinematografii na festivalu ve
Zlíně. Kromě toho také letos oslavil životní
jubileum.
Za celoživotní dílo v oblasti kultury
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HERRMANN MARTIN FRIEDRICH
předseda představenstva společnosti
innogy Česká republika, a. s.
Martin Herrmann řídí energetickou skupinu
innogy v České republice, současně se
také podílí na vedení celého koncernu
innogy z pozice člena představenstva
zodpovědného za obchod. Více než 10 let
strávil v bankovnictví a nyní už 16 let působí
v energetice. Více než 20 let žije a pracuje
v Česku. Podílel se na privatizaci českého
plynárenství – dosud největším českém
privatizačním projektu. Od té doby je výrazně
podepsán pod transformací tuzemských
plynárenských podniků do podoby moderní
a efektivní energetické skupiny. Jako
zástupce českého plynárenství je aktivní
i na evropské úrovni a je také členem boardu
asociace Eurogas. Martin Herrmann je
i filmovým fanouškem a díky unikátnímu
projektu innogy – Energie českého filmu
se společnost už léta podílí na dlouhodobé
podpoře a rozvoji české filmové tvorby.
Proto pod jeho vedením získala innogy titul
Evropský kulturní investor.
Za významné manažerské úspěchy

JÁGR JAROMÍR
sportovec, majitel a jednatel
společnosti Hokej Kladno, s. r. o.
Jaromír Jágr je jeden z nejlepších hráčů
historie ledního hokeje. Během své bohaté
kariéry dosáhl mnoha kolektivních i osobních
úspěchů. Je členem Triple Gold Clubu
sdružujícího hráče, kteří vyhráli všechny
tři hlavní hokejové soutěže – Stanley Cup,
olympijské hry a mistrovství světa. Jaromír
Jágr je držitelem mnoha prestižních ocenění
a rekordů. Díky své příkladné disciplíně
a tvrdému tréninku je inspirací pro každého
sportovce. V současnosti je hráčem svého
mateřského klubu Rytíři Kladno, zároveň je
jeho majitelem a jednatelem.
Za výjimečné úspěchy v oblasti sportu
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KNAP ROMAN
generální ředitel České pošty, s. p.,
dříve generální ředitel společnosti
SAP Česká republika a Slovensko
Roman Knap je generálním ředitelem
České pošty. Do čela státního podniku
provozujícího poštovní služby na území
České republiky se zhruba 31 tisíci
zaměstnanci nastoupil v červnu roku 2018.
Během své kariéry pracoval na významných
pozicích ve společnostech Oracle, KPMG
Consulting či v softwarové firmě SAP, kde
zastával post generálního ředitele české
i slovenské pobočky. Osobně se výrazně
podílel na iniciativě i realizaci Průmyslu 4.0.
Ve volném čase rád běhá, jezdí na kole, hraje
golf, boxuje a vaří. Je fanouškem moderního
umění a sám rád maluje expresionistické
obrazy podle reálné předlohy.
Za významné manažerské úspěchy

KOCIÁN MICHAL
předseda představenstva
a spolumajitel developerské firmy
FINEP HOLDING, SE
Ing. Michal Kocián, akcionář a předseda
představenstva evropské společnosti FINEP
HOLDING, založil se třemi spolužáky ze
Stavební fakulty ČVUT skupinu FINEP, která
dnes patří k největším a nejúspěšnějším
developerským skupinám v České
republice. Od roku 1995 realizoval FINEP
rozsáhlé rezidenční a administrativní
komplexy v Praze, projekty v Bratislavě,
ale i v Mongolsku. Doménou společnosti
je takzvaný CITY DEVELOPMENT, který
řeší celkový urbanismus lokality, včetně
občanské vybavenosti a veřejných
prostranství, přičemž se snaží klást důraz
na spokojený život obyvatel. FINEP nabízí
nejen vlastnické a družstevní bydlení, ale
i služby s tím spojené. Pod svá křídla před pár
lety přijal projekt ochrany ohrožených dětí
DOBRÁ RODINA, který pomohl již více než
1 600 dětem v ohrožení.
Za významné podnikatelské úspěchy
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LITVINOVÁ ŠÁRKA
majitelka a jednatelka společnosti
Asiana, spol. s r. o.
Šárka Litvinová je spoluzakladatelkou
společnosti Asiana, kterou řídí společně
se svým manželem Alexejem. Od počátku
maximálně využívají moderní technologie
a usilují o nejvyšší možnou míru
automatizace. V roce 1996 spustili jako první
cestovní kancelář v České republice webovou
stránku. V roce 2001 zprovoznili první online
systém prodeje letenek ve střední a východní
Evropě pod názvem Letuška.cz. Na tomto
portálu si zákazníci mohou rezervovat
letenky, vybrat zájezd či ubytování,
pronajmout auto, zajistit pojištění apod.
Asiana provozuje i weby Study.cz a Viza.cz,
kde lze zprostředkovat jazykový pobyt a najít
kompletní a aktuální informace o vízech
do celého světa.
Za významné podnikatelské úspěchy

RAUSNITZ PAUL
majitel Meopta-optika, s. r. o.
Paul Rausnitz – českoamerický podnikatel.
Jeho přerovská společnost Meopta-optika,
s. r. o., je jednou z nejmodernějších a největších
firem zabývajících se optickými systémy
nejen v evropském, ale i ve světovém
měřítku. Za největší bohatství své firmy
považoval zaměstnance, které vnímal
jako své děti. Paul Rausnitz byl držitelem
mnoha významnýchocenění – např. Medaile
Za zásluhy prvního stupně, kterou mu udělil
prezident republiky, ceny Gratias Agit z roku
2008 či Ceny Arnošta Lustiga z roku 2017.
Podporoval také řadu organizací charitativního
charakteru.
Za významné podnikatelské úspěchy –
in memoriam
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RYNDA PAVEL
majitel Kamnářství Rynda, s. r. o.,
prezident Cechu kamnářů ČR
Pavel Rynda se kamnářství věnuje celý
svůj profesní život, je zakládajícím členem
Cechu kamnářů České republiky a od roku
1995 i jeho prezidentem. V rodinné firmě
Kamnářství Rynda, s. r. o., pracují nejen obě
jeho dcery, ale nyní zaučuje kamnářskému
řemeslu i svého vnuka. Aby kamnářské
řemeslo stále osvěžovala nová krev,
předává na Střední škole Jarov v Praze své
zkušenosti i dalším mladým lidem, učňům
v oboru kamnář. Mezi jeho nejvýznamnější
realizace patří rekonstrukce renesančních
kamen na Pražském hradě, na zámku Lány
nebo ve Valdštejnském paláci, ovšem jako
každý správný mistr svého oboru si zakládá
i na těch nejmenších a nejobyčejnějších
kamnech, které kdy postavil nebo zrenovoval.
Jeho životním mottem totiž je slogan Ať nám
táhnou!
Za významné podnikatelské úspěchy

ŘEZÁČ JAROMÍR
generální ředitel společnosti
GORDIC, spol. s r. o.
Jaromír Řezáč je zakladatel a ředitel
společnosti GORDIC. Začínal v raných
devadesátých letech, kdy naprogramoval
a nasazoval první aplikace s odbornou
podporou své manželky a několika doposud
nejbližších spolupracovníků. Vznikl tak
mimo jiné i GINIS, informační systém, který
se stal standardem ve veřejné správě. Dnes
má jeho společnost několik set pracovníků
a obrat přesahující půl miliardy korun. Její
software a metodiku používá několik tisíc
organizací, několik desítek tisíc uživatelů.
Největší důraz při budování firmy klade
Jaromír Řezáč na lidský potenciál, ve kterém
je podle jeho názoru ukryta největší síla
společnosti GORDIC. Dodnes si osobně
vybírá nové kolegy, kteří se mají stát součástí
firmy s gordickým uzlem ve znaku. Jeho
nejdůležitější životní a pracovní hodnoty
představují rodina, slušnost, loajalita
a vysoká odbornost. Tyto hodnoty se výrazně
promítají i do firemní kultury. Zapojením
nejen manželky, ale i dvou synů do svého
podnikání vytvořil Jaromír Řezáč jednu
z nejúspěšnějších rodinných firem. Se svými
syny sdílí kromě životních postojů a firemních
cílů i zájem o metalovou hudbu a golf.
Za významné podnikatelské úspěchy
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ŠMEJKALOVÁ HANA

ZIMA TOMÁŠ

místopředsedkyně představenstva
East Bohemian Airport, a. s.,
a ředitelka Letiště Pardubice

rektor Univerzity Karlovy

Hana Šmejkalová je tři roky výkonnou
ředitelkou Mezinárodního letiště Pardubice
a místopředsedkyní představenstva
společnosti East Bohemian Airport, která je
provozovatelem civilní části jinak vojenského
letiště v Pardubicích. Předtím pracovala více
než 22 let v Českých aeroliniích, kde působila
v různých manažerských pozicích doma
i v zahraničí. Do pozice výkonné ředitelky
pardubického letiště nastoupila v září 2015,
tedy v době, kdy se světová ekonomická
krize odrazila i v letecké dopravě. Jejím cílem
a ctižádostí bylo vybudovat v Pardubicích
regionální plnohodnotné letiště, které
by bylo klíčovým prvkem ekonomického
rozvoje dané oblasti. (A nutno říci, že se ku
prospěchu letiště ve svých plánech nedržela
a nedrží při zemi.) Díky ní se pardubické
letiště více otevřelo světu, byly zřízeny
pravidelné letecké linky a přibyly destinace
pro letní charterové lety. Hana Šmejkalová
přispěla i k propojení letiště s veřejnými
i soukromými subjekty, k navázání kontaktů
s turistickými organizacemi i cestovními
kancelářemi. Letiště pod jejím vedením
v letech 2016 a 2017 vybudovalo nový
letištní terminál, který zásadním způsobem
zkvalitnil odbavovací procesy i pohodlí
cestujících a zvýšil zájem leteckých
společností o jeho služby. Pod jejím vedením
zkrátka pardubické civilní letiště dostalo nový
impulz, získalo vysokou profesionalitu, ale
také elegantní tvář. Nejvíce času samozřejmě
věnuje své práci, pokud má volno, poslouchá
hudbu a cestuje.

Tomáš Zima spojil svůj život s Univerzitou
Karlovou. Nejprve ji vystudoval, poté se
stal aspirantem, pak odborným asistentem
na I. ústavu lékařské chemie 1. lékařské fakulty
UK. Následně na 1. LF UK habilitoval a o pět let
později v roce 2001 byl jmenován profesorem
v oboru lékařská chemie a biochemie.
Od roku 1999 je přednostou Ústavu lékařské
biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK
a VFN. Na Univerzitě Karlově rovněž působil
dvě funkční období jako děkan 1. lékařské
fakulty UK. V současnosti je jejím rektorem.
Mezi jeho koníčky patří zájem o historické
památky, hudba 18. a 19. století, turistika,
lyžování a plavání.
Za celoživotní přínos v oblasti vědy
a vzdělávání

Za významné manažerské úspěchy
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Rückl Flagship Store
Železná 493/20

Po – Pá 10.00 – 20.00

Praha 1, Staré Město

So – Ne 10.00 – 19.00

www.ruckl.cz
www.komora.cz
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GENERÁLNÍ PARTNER
CARDUUS Asset Management,
investiční společnost, a. s.
nám. 14. října 642/17
150 00 Praha 5
office@carduus.cz
www.carduus.cz

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER ŘÁDU VAVŘÍNU
HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR 2018
Česká televize
Kavčí hory
140 70 Praha 4
www.ceskatelevize.cz

HLAVNÍ PARTNEŘI
Bank Gutmann Aktiengesellschaft,
pobočka Česká republika
Václavské nám. 19
110 00 Praha 1
www.gutmann.at/cs

Česká pojišťovna a. s.
Spálená 75/16
113 04 Praha 1
www.ceskapojistovna.cz

East Bohemian Airport
Pražská 179, Popkovice
536 06 Pardubice
eba@airport-pardubice.cz
www.airport-pardubice.cz

Ještědská stavební společnost spol. s r. o.
Selská 517
460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice
info@jss.cz
http://www.jss.cz

NOBLESS CZECH s. r. o.
Sinkulova 329/48
140 00 Praha 4
info@nobless-czech.cz
www.nobless-czech.cz

PARTY NÁBYTEK s. r. o.
Cukrovarská 984
196 00 Praha 9
info@partynabytek.cz
www.partynabytek.cz

Agentura NKL s. r. o.
Slovanský ostrov 226
110 00 Praha 1
obchod@zofin.cz

Prague Catering s. r. o.
Na Košince 2369/5a
180 00 Praha 8
info@prague-catering.cz
www.prague-catering.cz

PARTNEŘI
À la Maison
BOUTIQUE PALLADIUM
náměstí Republiky 1
110 00 Praha 1
info@alamaison.cz

Čedok a. s.
Na Příkopě 18
111 35 Praha 1
cedok@cedok.cz
www.cedok.cz

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 22 Praha 5
podatelna@praha5.cz
www.praha5.cz

RÜCKL CRYSTAL a. s.
Lánská 141
267 05 Nižbor
info@ruckl.cz
www.ruckl.cz

AdConnect by Grace Marketing s. r. o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1
info@adconnect.cz
www.adconnect.cz

Český průmyslový holding a. s.
Mlýnská 326/13
602 00 Brno
www.cpholding.cz

Miloslava Procházková AVANTI
Na sadech 246
252 25 Zbuzany
http://www.avanti-koberce.cz

Dallmayr Vending & Office k. s.
Politických vězňů 1597
110 00 Praha 1
info@dallmayr.cz
www.dallmayr.cz

Palírna U Zeleného stromu a. s.
Drážďanská 14/84
400 07 Ústí nad Labem
objednavky@palirna.cz
https://palirnauzelenehostromu.cz/

PwC
PricewaterhouseCoopers
Česká republika, s. r. o.
City Green Court
Hvězdova 1734/2c
140 00 Praha 4
pricewaterhousecoopers.cz
@cz.pwc.com
www.pwc.com

JASYKO s. r. o.
Purkyňova 45
612 00 Brno
jasyko@jasyko.cz
www.jasyko.cz

PRAGUE BOATS s. r. o.
Dvořákovo nábřeží
110 00 Praha 1
info@pragueboats.cz
www.prague-boats.cz

TIPTOP ART AND TRAVEL
AGENCY spol. s r. o.
Bělušická 1726
190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy
tiptopart@seznam.cz
www.tiptopart.com

Jadran Šetlík
info@jadransetlik.com

Pražská čokoláda s. r. o.
K Sadu 754/2b
182 00 Praha 8
info@prazskacokolada.cz
www.prazskacokolada.cz

TRUSTAV s. r. o.
K Popelce 2399/4
150 00 Praha 5
trustav@trustav.cz
http://www.trustav.cz

Pražská mincovna a. s.
náměstí Republiky 1090/5
110 00 Praha 1
info@prazska-mincovna.cz
www.prazskamincovna.cz

VAJBAR vinařství s. r. o.
Nádražní 480
691 03 Rakvice
info@vinarstvivajbar.cz
http://www.vinarstvivajbar.cz

PROTECO nářadí s. r. o.
Radlická 2487/99
150 00 Praha 5
info@proteco-naradi.cz
www.proteco-naradi.cz

VÁPENKA VITOUL s. r. o.
Mladeč 132
783 21 Chudobín
vapenka@vitoul.cz
www.vitoul.cz

Aqua Angels EUROPE, s. r. o.
Na Příkopě 17
110 00 Praha 1
office@aqua-angels.com
www.aqua-angels.com
Asociace rodinných firem
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2
info@asociacerf.cz
www.asociacerf.cz
Arthouse Hejtmánek
galerie a aukční dům s. r. o.
Goetheho 17/2
160 00 Praha 6
info@arthousehejtmanek.cz
http://www.arthousehejtmanek.cz
Aviation zoom
267 18 Mezouň 153
www.aviationzoom.cz
Bohemian Symphony Orchestra Prague
Palmovka 7
180 00 Praha 8
office@bsop.eu
www.bsop.eu

International Medical Expert
Pavla Švandy ze Semčic 1068/13
150 00 Praha 5
info@intermedexp.com
http://www.intermedexp.com
KORUS EU a. s.
29. srpna 792
441 01 Podbořany
info@korus.eu
www.korus.eu
Královský pivovar Krušovice a. s.
U pivovaru 1
270 53 Krušovice
info@krusovice.cz
www.krusovice.cz
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DIAMANTY
patří do investičního
portfolia

Stálá, dlouhodobá investice s nízkou volatilitou. Růst ceny bez vazby na ekonomický cyklus.
PRODEJ | ODKUP | PORADENSTVÍ | PREZENTACE | PRIVÁTNÍ EXPOZICE
+420 778 492 381 | info@nobless-czech.cz | www.nobless-czech.cz
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DĚKUJEME

LATERNOVÉ HODINY
POLOVINA 19. STOLETÍ; FRANCIE
Vyvolávací cena: 400 000 CZK

ZA VAŠI PŘÍZEŇ I ÚČAST V NAŠICH AUKCÍCH
A TĚŠÍME
SE NA DALŠÍ
ČTVRTEK
6. PROSINCE
ODSPOLUPRÁCI
18 HODIN
VÝTVARNÉ
STAROŽITNOSTI/ DESIGN
/ DESIGN
VÝTVARNÉUMĚNÍ
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V byznysu preferuji
firmy z kategorie mentální cvičení
Ladislav Chodák je bezesporu jedním z prvních českých podnikatelů a také z prvních českých investorů hodných toho slova.
V podnikání se orientuje na IT a kybernetickou bezpečnost, ale drží minoritní podíly i v zajímavých projektech obchodních.
Naplňuje heslo, že byznys nemá hranice. A přestože i jeho den má jen dvacet čtyři hodiny, zvládá ještě funkce v regionálních
organizacích Hospodářské komory a najde si čas i na sport a soukromý život.

o vás nejvíc ovlivnilo na začátku kariéry?
Bylo vůbec něco?
Naštěstí ano. Právě v tu dobu přátelské
státy poptávaly moderní technologie, především řídicí systémy. V Cheposu jsme tenkrát
byli pouze dva specialisté, a když přišla zakázka
na Lube Oil Complex Baiji v Iráku, byli jsme
vysláni projekt realizovat. Měl jsem možnost
strávit šest let mezi Paříží, Římem, Lenem – kde
byl závod koncernu ABB pro řídicí systémy
Kent u jezera Lago di Como – a Irákem. To
nebyl špatný start.

C

Přesto jste poměrně zajímavé místo
okamžitě po listopadu vlastně opustil.
Proč?
Možná proto, že 17. listopadu 1989 jsem odjel
z Prahy do francouzského Amiensu na školení
systému Honeywell TDS 3 000 a sametovou
revoluci jsem sledoval prostřednictvím francouzských médií a zpráv kolegů. Euforie byla
tak velká, že jsem bezprostředně po návratu dal
v Cheposu výpověď a v lednu už jsem organizoval sdružení odborníků UNIS, UNIverzální
Společnost. Obchodovali jsme s PC a příslušenstvím importovaným z Německa, zajišťovali
montáže a instalace. Boom té doby v nastupující
výpočetní technice vyžadoval odborníky, kteří
naštěstí byli. Rostli jsme, více lidí představovalo
tehdy více kapitálu i větší možnosti. Od května
1990 legislativa umožnila založení obchodní
společnosti, takže jsme se dvěma bývalými
kolegy z Cheposu založili Unis, společnost
s ručením omezeným.
Měli jste zajímavý řídicí model…
Poměrně brzy, asi po roce, jsme dospěli k přesvědčení, že nejlepší počet šéfomajitelů je jeden
a vydali jsme se zároveň společnou i vlastní
cestou. Bylo to celkem unikátní uspořádání, ale

funkční a vydrželo dlouho. Princip byl jednoduchý – každý si vytvořil vlastní firmu, která
patřila všem třem, a o výsledky jsme se dělili,
stejně jako jsme si pomáhali, pokud někdo potřeboval finance, záruky, reference a podobně.
V té době jsem založil join venture s německou
společností Markt und Technik, kam patřily
společnosti Access a Agora, zaměřené na distribuci PC komponent. Skvělá škola. Čas jsem
trávil převážně v Mnichově, v USA a vlastně
po celém světě. Seznámil jsem se s většinou
kapitánů IT byznysu, protože východní Evropa,

NENÍ DŮLEŽITÉ, KOLIK FIREM
VLASTNÍM ČI SPOLUVLASTNÍM.
ATRAKTIVITU VIDÍM V ZAJÍMAVÝCH
PŘÍBĚZÍCH, V BYZNYSU PREFERUJI
AKTIVITY Z KATEGORIE MENTÁLNÍ
CVIČENÍ.

kterou jsem reprezentoval, pro ně představovala
příslib nových trhů. V roce 1991 jsem byl na veletrhu Comdex v Las Vegas prvním přednášejícím z post komunistických zemí. Za pět let se
podařilo vybudovat společnost A&A, specializovanou na Data Storage s dcerami na Slovensku, v Chorvatsku, Slovinsku, Rumunsku
a Polsku.

Dynamika devadesátých let měla své
kouzlo…
To tedy. V mezičase se stalo několik zajímavých
událostí. Firma Markt und Technik před-

stavovala především nakladatelství odborné
počítačové literatury, proto vznikla firma Unis
Publishing, která vydávala převážně překlady.
Poté co se Markt und Technik dostala do problémů, prodala svůj podíl nám. Ale začala to
být rutina a tu já nemám rád, proto jsme ji
v roce 1997 prodali americké společnosti CHS.
Prodejem se otevřela nová cesta. V pozici
Country Managera jsem se stal součástí nadnárodní korporace a získal tak další zdroje pro
své hračky. Postupně jsem si pořídil extraligový
volejbalový klub Volejbal Brno, s kolegy jsme
koupili část firmy MESIT na výrobu hybridních
integrovaných obvodů HIT UH, firmu Welektro na instalace silnoproudu, brzy poté jsme
zafinancovali vývoj technologie VOIP ve společnosti Fayn Technologies. Firma Unis začala
vyvíjet vrtulník vlastní koncepce bez zadního
rotoru, poháněný dvěma turbínami. Zaměstnala
téměř celou katedru robotizace z VUT a koupila
firmu Cersoft zaměřenou na vývoj SW pro
embeded systémy.

Brzdy nejsou vaše silná stránka, že?
Opravdu nejsem rutinér, mám rád výzvy.
Vždycky přijde nějaký impulz, třeba když
v USA prošla CHS v roce 1999 bankrotem a zanechala za sebou několik stovek milionů dolarů
dluhů, dostal jsem nabídku na odkup většinového balíku strojírenské firmy Massag. S novým
managementem jsme během pěti let zpětinásobili obrat, dokoupili Romo Fulnek, kde jsme
na torzu staré fabriky postavili novou moderní
halu a lisovnu přesunuli tam. Poté jsme část
ve Fulneku odštěpili pod názvem Massag Stamping. Strojírenství se jevilo velmi lukrativně,
zakázek bylo mnoho, lidí málo. Autoprůmysl
táhl naši ekonomiku strmě vzhůru. A tak to
šlo nějak samo… V krátkém sledu jsme koupili
50 procent firmy Tusculum, největšího výrobce
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SOC (Security Operation Center) firmy Axenta zajišťuje kybernetickou bezpečnost formou služby.

NAMI-TECH
Rozdíl v pohledu na věc. Nami-Tech vyrábí
zařízení, která zásadním způsobem šetří
elektrickou energii při odporovém ohřevu/
vytápění pomocí rezonance. Optikou
stávající znalosti fyziky je to nesmysl,
protože elektrická energie se na teplo
přeměňuje s účinností 100 %. Pan J. X.
Doležal v Reflexu napíše dehonestující článek
o podvodnících prodávajících perpetum
mobile, aniž by se do firmy přijel podívat.
Já do myšlenky investuji, protože systém
v topném elementu zcela prokazatelně
zvyšuje proudovou hustotu, docílí podstatně
vyšší povrchové teploty (vyšší dynamika
náběhu) a sníží proudovou zátěž. Těchto
vlastností se dosud nepodařilo dosáhnout
jiným známým způsobem. Pokud je něco
unikátního, znamená to obrovskou obchodní
příležitost. Důkaz: infrapanely firmy
Nami-Tech mají podstatně větší vyzařovací
spektrum a náklady na elektřinu jsou oproti
infrapanelům bez oscilačního obvodu zhruba
poloviční.
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nábytku a následně jsme zvítězili v tendru
o stoprocentní podíl v Královopolské strojírně.
Velmi brzy jsem zjistil, že by tyto firmy sice
mohly být úspěšné, můj den však počtem hodin
absolutně nestačil a manažerské vyčerpání
stejně jako rutina není má životní filozofie.
Královopolskou strojírnu jsme vrátili českému
státu, Tusculum se vyřešilo prodejem skupině
Expandia, poté následoval Massag Stamping.
Původní Massag jsme prodali později.

Ale to nebyl konec, spíš začátek
Právě. Zase nový impulz. Po těch zkušenostech mne přestaly zajímat korporace s tisíci
zaměstnanci a rutinním režimem. Vždy mě
lákaly malé technologické firmy s velkým
potenciálem, které potřebují ideové vedení
a zvládnutí obchodního modelu. Bylo úžasné
vidět obchod ze strany výrobce. V roce 2007
vznikl první spin-off Masarykovy univerzity,
společnost Invea, potom přišly další firmy
zabývající se kybernetickou bezpečností. Kybernetická bezpečnost byla v tu dobu ještě značně
podceňovanou disciplínou, snažil jsem se proto
tuto problematiku dostat více do podvědomí
společností, s Ministerstvem vnitra a Masarykovou univerzitou jsem pracoval na popularizaci
i legislativě. Dnes v Brně sídlí NUKIB (Národní

úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost), Centrum Excellence pro KB při Masarykově univerzitě, kde je také Kybernetický
polygon (KYPO), NSM Cluster sdružující firmy
z oblasti kybernetické bezpečnosti i mnoho
dalších aktivit z tohoto oboru, což z Brna dělá
baštu výzkumu a vývoje v oblasti kybernetické
bezpečnosti jak v ČR, tak i v Evropě. Svým
drobným střípkem jsem k tomu přispěl.

A také jste to téma přenesl i do brněnské
Hospodářské komory. Fascinuje vás?
Svým způsobem asi ano, posledním počinem je
zřízení Národního centra excellence pro kybernetickou bezpečnost, které sdružuje výzkumné
a vývojové kapacity Masarykovy univerzity,
Vysokého učení technického a šesti firem z oboru. Jedním z iniciátorů je skutečně i Regionální
hospodářská komora Brno.
Pustil jste se do oblasti, která je doménou
USA. Láká vás souboj Davida s Goliášem?
To je na tom celém to nejzajímavější. Nebudu složitě popisovat vývoj aktivit a řadu firem v oblasti
kybernetické bezpečnosti, na jejímž konci je dnes
společnost Flowmon, startup, o který je zájem
a který jsme mohli již mnohokrát prodat. Zatím
funguje v téměř původní akcionářské struktuře.
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Další firma do sbírky?
Vůbec ne. Není důležité, kolik firem vlastním
či spoluvlastním. Atraktivitu vidím v zajímavých příbězích, v byznysu preferuji aktivity
z kategorie mentální cvičení. Přestože to nemá
ekonomickou logiku, zajímá mne, zda český
startup může mít potenciál uspět v celosvětovém
měřítku právě ve výhradní doméně amerických
firem, v sektoru Cyber Security pro segment
B2B. Pro jiný startup, společnost Netcope,
naopak strategického investora hledáme. Disponujeme unikátní technologií P4 pro akceleraci FPGA chipů, kterou jsme implementovali
na FPGA chipy firmy Intel a Western Digital,
byznys se však odehrává téměř výhradně v USA.
Začínám se ve struktuře vašich aktivit
ztrácet…
Ta oblast je nesmírně široká, protkaná úzkými
specializacemi. Uvedené technologie představují
pouze malé části komplexního řešení kybernetické bezpečnosti. I proto jsem přikoupil
do portfolia integrátora pro kybernetickou
bezpečnost, je to společnost Axenta, kterou
založili odborníci řešící tuhle problematiku
ve velkých energetických, telekomunikačních
či bankovních korporacích. Oni mají nezměrné
praktické zkušenosti s komplexním řešením.
A právě pro takové korporace je dnes důležitá
oblast Big Data, v níž je špičkou naše společnost
Mycroft Mind. Ta dodává portfolio inovativních systémů pro zpracování a analýzu nové
éry velkých dat shromážděných z internetu věcí
nebo inteligentních energetických sítí. Vyvíjíme
vlastní systémy využívající umělou inteligenci,
statistické a matematické algoritmy. Našimi klienty v Česku jsou ČEZ, EON, Škoda, v zahraničí
pak třeba španělská Iberdrola, portugalská EDP,
kanadská Clevest…
V soutěži EDP Open Innovations se Mycroft
Mind umístil mezi top desítkou na čtvrtém místě, účastnilo se 210 společností z 35 zemí světa.
Budeme analyzovat data z 5 tisíc smart meterů
v oblasti Cascais a pomůžeme tak obyvatelům
identifikovat, jak a kde ušetřit energii. To jsou
věci, které mě baví, být klidně malý, ale nepostradatelný pro velké.
Když už jste zmínil mentální cvičení, jaký je
rozdíl v myšlení podnikatele a investora?
Podnikatel realizuje své nápady, investor investuje do podnikatelů s dobrými nápady. Myšlení
může být podobné, ale přístup k podnikání je
rozdílný.
Jste obojí, nebo některá pozice převládá?
Dříve jsem chtěl být většinou investor a skončil
jako podnikatel, protože to byla jediná možnost,
jak o investované peníze nepřijít. Nyní jsem
opravdu více investor sledující firmy z pohledu
plnění ročních plánů a stanovování strategických cílů.

Byznysu se ale věnujete i z úrovně
funkcionáře RHK, brněnské i jihomoravské.
Liší se pohled podnikatele/investora
a funkcionáře?
Funkcionáře? To jste mě dostal. Jako předseda
RHK Brno v mém pojetí jsem aktivní podnikatel. Vedu servisní organizaci a byznys klub
poměrně velkého rozsahu. Synergie firem
v regionu může vytvářet úžasné podnikatelské příležitosti. Chcete exportovat do země,
o které toho mnoho nevíte? Ve vašem okolí vám
najdeme firmu, která nějakou zkušenost již má
a je ochotna se o ni s vámi podělit. Snažíme
se vše řešit systematicky – Centrum zahraničního obchodu, Cluster Industry 4.0, Enterprise
Europe Network, projekt remeslosevyplati.cz,
vzdělávání členů RHK. Podstatné je, že jsme
velmi liberální a otevřená instituce, kde je vše
dobrovolné a rozhodují pouze silné myšlenky,
na kterých se staví projekty, z nichž těží členská
základna.

JAKO PŘEDSEDA RHK BRNO
JSEM AKTIVNÍ PODNIKATEL. VEDU
SERVISNÍ ORGANIZACI A BYZNYS
KLUB. SYNERGIE FIREM V REGIONU
MŮŽE VYTVÁŘET ÚŽASNÉ
PŘÍLEŽITOSTI. CHCETE
EXPORTOVAT DO ZEMĚ, O KTERÉ
TOHO MNOHO NEVÍTE? VE VAŠEM
OKOLÍ VÁM NAJDEME FIRMU,
KTERÁ NĚJAKOU ZKUŠENOST JIŽ
MÁ A JE OCHOTNA SE O NI S VÁMI
PODĚLIT.

Brno zažívá v posledních letech obrovský
IT rozmach a městu to svědčí. Je to šťastná
souhra okolností, nebo cílená práce?
Ani jedno. Přirozený důsledek koncentrace
univerzitních studentů v Brně. Pouhé VUT
Brno by nestačilo, až vznik Fakulty informatiky
na Masarykově univerzitě v roce 1994 zásadně
ovlivnil počet informatiků v Brně. Být u zdroje schopných lidí představuje pro podnikání
mimořádnou výhodu. Pověst Brna jako města
s dostatečnými lidskými zdroji se rozšířila
do světa a má svoji setrvačnost, přestože jich
už dávno není dostatek. Zaměstnanci IBM, Red
Hat, Honeywell, Net Suite, Infosys a dalších vytvořili v Brně pozoruhodnou komunitu, ze které
v konečném důsledku čerpají i malé startupy. ■

LADISLAV CHODÁK
Podnikatel, investor, předseda
představenstva brněnské regionální
Hospodářské komory a místopředseda
představenstva Krajské hospodářské
komory Jihomoravského kraje. Vystudoval
matematickou větev brněnského
gymnázia na třídě Kapitána Jaroše,
poté obor Elektronické počítače na VUT
Brno. Již za studií se věnoval volejbalu
a baseballu, v obou sportech získal medaile
z republikových šampionátů, tu poslední
letos mezi seniory. Profesionální kariéru
zahájil v 80. letech jako specialista na řídicí
systémy v koncernu Chepos, v tehdejším
generálním dodavateli investičních
celků v chemii a petrochemii pro RVHP
a spřátelené státy. V lednu 1990 se pustil
na soukromou podnikatelskou dráhu,
během níž se podepsal pod výsledky více
než 50 společností. Je jedním z prvních
novodobých českých investorů.

PETR KARBAN
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připraveni na inovace?

Budoucnost
se nám vzdaluje
Deset procent obratu malých a středních českých firem směřuje dnes podle
zářijového průzkumu AMSP do inovací. Jakkoliv to vypadá impozantně a je to
o dvacet procent více než před pěti lety, vyspělá Evropa se nám vzdaluje.

A

zřejmě bude hůř, protože více než polovina podniků investuje do inovací evropské
zdroje, které tu dnes jsou, ale zítra tu být
nemusí. Závislost tuzemské ekonomiky na Evropě
je tak větší, než si chceme připustit. Alarmující
je především fakt, že podle statistik EU se naše
pozice v posledních letech zhoršuje – zatímco
v roce 2010 byly české malé a střední podniky
v inovacích nad evropským průměrem, dnes již
jsou výrazně pod ním. Že se pořád držíme na špici
skupinky států bývalého východního bloku, je
pramalou útěchou. Devatenáctou pozici v rámci
osmadvacítky není totiž možno hodnotit jinak
než jako nedostatečnou.

Na limitech?
Zmíněné výsledky lze interpretovat různě, řeč
čísel ve zkratce je ošidná. Nejpesimističtější výklad
může skončit až u konstatování, že inovační
potenciál české ekonomiky je na svých limitech, že
prostě na víc nemáme. Výraznější pokrok je domé-
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nou několika málo vertikál, mezi které bezesporu
patří nanotechnologie a IT, kde se dokážeme srovnat se špičkou. Obecně je však inovační potenciál
v Česku spíše tlačen především kriticky nefunkčním trhem práce, než aby on sám byl tahounem
rozvoje. Jinými slovy, tuzemské inovace nejsou
ani tak chtěné jako často vynucené. Zajímavý je
i pohled na to, co inovujeme. Drtivá většina inovujících podniků klade důraz na inovace procesů
a produktů. Není to primárně špatně, ale současné

JEDNODUŠŠÍ CESTOU PRO ČESKÉ
PODNIKATELE JE PRODEJ INOVACÍ
MIMO VLASTNÍ PODNIK, COŽ SICE
PŘINESE ZISK, ALE NEVYTĚŽÍ TO
NIKDY POTENCIÁL TUZEMSKÉHO
PRŮMYSLU A OBCHODU.

vysoce konkurenční globální prostředí volá
po inovaci marketingových a organizačních platforem, což se nám příliš nedaří. Podle expertů je to
také důvodem, proč se minimum českých podniků
transformuje z národních na skutečně nadnárodní.
Jednodušší cestou pro české podnikatele je prodej
inovací mimo vlastní podnik, což sice přinese
zisk, ale nevytěží to nikdy potenciál tuzemského
průmyslu a obchodu, nepřinese to trvale ani vyšší
marže, ani vyšší přidanou hodnotu a ve své podstatě to vlastně limituje růstové možnosti.

Red Hat paradox
Situace je do značné míry i výsledkem (ne)existující koncepční podpory malých a středních
podniků, nereformovaného školství a spíše
rétorické než skutečné podpory vědy a výzkumu.
A přesto se tu objevují příklady špičkových firem,
které hrají významnou roli minimálně v evropském byznysovém prostředí. Někdy jde o firmy
postavené před čtvrtstoletím na základech tradičně úspěšných českých podniků, často ale o firmy
vzniklé zcela nově. Možná kdybychom dokázali
jejich příběhy lépe komunikovat, našli bychom
i novou energii. Často se totiž zdá, že většina
úspěšných inovativních center je tu inkubována
zahraničními majiteli. Na jedné straně na tom
není nic špatného, pokud nám zůstanou výsledky
a přidaná hodnota, kterou zobchodujeme ke svému užitku. Pokud je to jinak, ubírá každé takové
centrum hlavy a mozky českým firmám. A to je
škoda. Ve světle těchto paradigmat je třeba vidět
i takové jevy, jakým je nedávná obří akvizice
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připraveni na inovace?
POHLED ODBORNÍKA

Čas posunout
vlastní hranice

Č

Stát, kraj, obec
Ještě jeden moment je třeba zmínit – současná
situace je i důsledkem velmi nízké inovační
a investiční aktivity veřejné sféry. Nechť si ministři financí a premiéři tří čtyř předchozích vlád
říkají cokoliv, ztratili jsme deset let k dnešku, ale
skutečná ztráta je výraznější. Nejde jen o to, že
investice veřejného sektoru významně podporují
růst HDP, jde o to, že v době, kdy státní správa
a samospráva společně vytvářejí stále větší a významnější segment ekonomiky, je jejich poptávka
přímým katalyzátorem domácího technologického rozvoje a zároveň i významnou referencí.
V samostatném boxu uvádíme příklad Tesla,
jeden za všechny. Nicméně firem, pro které je
masivní tuzemská reference výrazným impulzem,
či dokonce předpokladem k exportní expanzi, je
nepočítaně. Stát, kraj i obec tu mají roli, na kterou
zcela rezignovaly. Mluvíme-li o stavu a podobě
podpory české ekonomiky, je třeba vidět i tuto
její tvář. Že ji tu po desetiletí navíc deformuje
platná legislativa o veřejných zakázkách či vládní
koncepce investičních pobídek, už není jen nešťastné. Odpověď na tu zcela zásadní otázku, totiž
zda jsme na inovace připraveni jako společnost,
je bohužel zcela jednoznačná. Ani náhodou… ■

PŘÍKLAD TESLA
Radon je problém mnoha zemí, protože
dlouhodobý pobyt v prostorách
s vysokou koncentrací radonu může vést
až k rakovině plic. Česko patří k zemím
s vysokou průměrnou koncentrací
radonu v budovách, alarmující je to
především v hotelích, nemocnicích,
školách a školkách, obecně ve většině
veřejných objektů, ale problém představuje
i v obytných domech. V současné době
jsou již známá účinná technická opatření
proti pronikání radonu do budov, a to
jak u stavěných, tak existujících staveb.
Přitom existuje nenáročné, rychlé a funkční
řešení. Radonový program Tera (viz
článek na straně 44) akciové společnosti
Tesla dokáže plyn nejen monitorovat,
ale i regulovat jeho koncentraci. Tera
samozřejmě není řešení jediné, ale je to
řešení levné investičně, úsporné provozně,
a přitom spolehlivé i efektivní. Při vyšší
investiční aktivitě veřejné sféry by mohlo
být využito nejen ve většině českých
škol a nemocnic, ale taková reference by
podpořila i jeho export.

PETR DUFEK,
Foto: Jiří Coufal

technologického lídra Red Hat gigantem IBM
a s ním spojené plánované technologické centrum v Brně, které má nabídnout na čtyři tisíce
pracovních pozic. Úspěch? Ano. Otázkou je čí…

eská ekonomika ve třetím čtvrtletí mírně
zpomalila a nic nenapovídá tomu, že by se
v nejbližší době měla vrátit k růstu překračujícímu alespoň tři procenta. Výrazně zaostala
za výkonem ostatních zemí v regionu, nicméně
ani tak nelze její aktuální vývoj považovat
za nepřiměřený nebo vyloženě negativní. Stalo
se jen to, co bylo už nějaký čas zřejmé, a sice
že naše hospodářství v daných podmínkách
začne narážet na pomyslné limity. Tou největší
překážkou se stal nedostatek pracovníků, který
už nelze překlenout otevřenějším postojem
k migraci z východu, ale jen kvalitativním
posunem ve struktuře naší ekonomiky.
Předběžný výsledek ekonomiky mohl někoho
zklamat, neměl by však sám o sobě až tak
překvapit. Jestli za tímto číslem můžeme najít
něco skutečně nečekaného, tak snad jen fakt,
že se na něm nemalou měrou podílí doprava
– předpokládám ta nákladní – a maloobchod
(stavebnictví nyní ponechávám stranou),
zatímco průmysl si tentokrát vybíral pauzu.
Z hlediska delší perspektivy české ekonomiky
to asi nebudou ti největší a nejstabilnější lídři,
kteří by posunovali konkurenceschopnost ČR
na globalizovaném trhu směrem nahoru.
A tak jsme vlastně nakonec opět skončili
u investic, respektive inovací. Česká ekonomika si rozhodně nemůže stěžovat na jejich
nedostatek, ať už se díváme na relativní poměry
k HDP nebo třeba na index globální konkurenceschopnosti. Přesto vzhledem k dlouhodobému zaostávání vůči vyspělým zemím, se ani
s takovými výsledky spokojit nemůžeme, stejně
jako s vysvětlením o překážkách růstu. Vlastně
je z pohledu podnikatelského sektoru můžeme
brát jako impulz k investicím či inovacím. Nyní
už zbývá jenom otázka, zda takový podnět
zafunguje i pro sektor veřejný, pečující o podnikatelské klima či o dotace z EU, vychovávající
a vzdělávající budoucí generace. Jak moc jej to
rozhýbe k činům, anebo jen k dalším vzletným
slovům a dynamickým prezentacím různých
frází plných strategií. Začít může
třeba hned u stavebního řízení. ■

analytik finančních
trhů ČSOB

PETR KARBAN
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Pojďte s námi zlepšit své výsledky!
V současné době na trhu s aplikačními technologiemi dochází k zásadním změnám, které se dotýkají i fungování naší
společnosti, a NAVERTICA se snaží na tento vývoj zareagovat.
nabízené produkty, ať už jde o ERP, CRM, nebo
systémy pro správu a řízení oběhu dokumentů
včetně schvalovacího workflow. Zákazník má vždy
možnost určit, zda chce jít cestou vlastních licencí,
nebo cestou cloudu, posuzujeme platformu
Microsoft Azure, privátní cloud nebo dodávku
formou SaaS a navrhneme nejefektivnější formu
nákupu licence, samotné implementace a reálný
harmonogram dodávky.

Dodavatel moderního řešení

Z

působ pořízení, implementace a provozování informačního systému se za poslední dva roky velmi výrazně mění, zejména z pohledu investorů.
Změnu způsobil rychlý nástup cloudového prostředí,
které je čím dál častěji nabízeno jako jediná nebo
výrazně preferovaná platforma především ze strany
výrobců SW. Z posledních měsíců má NAVERTICA
z reakcí zákazníků zajímavé závěry charakterizující
tři segmenty firem.

Startupy
Vykazují pozitivní přístup k inovativním řešením.
Začínající firmy jsou velmi otevřené tomu, stavět
informační systém od standardu a nemít „přecustomizované“ komplexní řešení. Jsou ochotni
adaptovat své procesy na již hotové a specializované aplikace.

Malé a střední
Představují nejširší segment a také nejvíce
obchodně oslovované typy firem, ať už se jedná
o obchodní, distribuční, nebo výrobní společnosti.
Převládá u nich zatím velká opatrnost a konzervatismus vůči novinkám, ať už jde o cloud jako
takový, nebo i o konkrétní aplikace. Velké rozdíly
lze vysledovat podle toho, zda jde o ryze českou
společnost, nebo o společnost, která patří do většího nadnárodního koncernu, kde je již najatý
nepůvodní management. Na rozdíl od firem, kde
stále funguje zakladatel firmy, nebo jeho následníci a převažuje zde spíše konzervativní přístup
k inovacím, u firem, které jsou dceřinými firmami
zahraničního investora, je vzhledem k nezatíženosti najatého managementu historií vývoje podniku přístup k inovacím výrazně pozitivnější. Pro
inovace je rozhodující nejen ochota, ale i rozpočet,
který tyto firmy mají na rozvoj informačních tech-
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nologií od vlastníka vyčleněny, a na stanovených
prioritách.

Velké a nadnárodní společnosti
Tyto podniky bezesporu určují vývoj trhu v oblasti, ve které přímo podnikají, ale také mají vliv
na všeobecný vývoj informačních technologií.
Obecně lze konstatovat, že velké společnosti daleko více investují do nových technologií. Důvodem
je především daleko větší podíl financí určených
pro investice v IT, ale i větší počet specializovaných zaměstnanců a celé týmy, které sledují
aktuální trendy a jsou odpovědné za dlouhodobý
rozvoj. Takové týmy jsou i hodnoceny podle adaptability na nové technologie.

Snažíme se navrhovat a dodávat naše řešení v souladu s trendy trhu – výsledným produktem je vždy
komplexní moderní systém, zpracovávající potřebná
data tak, aby mohla být sdílena napříč všemi procesy
ve společnosti od HR agendy, financí, prodeje, marketingu, zákaznických služeb, nákupu až po výrobu
a distribuci. Rozhodování se tak děje nad konsolidovanými daty. Klíčoví uživatelé s nimi pracují pomocí
pokročilých analytických nástrojů, jako je Power BI,
nebo nad nimi plánují zdroje v expertních systémech
jako například Planner One (APS). Společnou datovou základnu využívají například aplikace Microsoft
Dynamics 365 Business Central (ERP), Dynamics
365 for Talent pro oblast HR a integrační komponenty ji otevírají internetu věcí a novým přicházejícím
technologiím. Proto v NAVERTICA klademe důraz
na neustálé vzdělávání všech zaměstnanců tak,
abychom našim klientům byli schopni poskytovat
nejkvalitnější a nejmodernější služby. ■
MARTIN INGR, ředitel společnosti NAVERTICA a. s.

Vývoj v příštích letech
V nejbližším období bude docházet k pokračování
růstu cloudových služeb a produktů. Průzkumy
a analýzy předpokládají růst cca 23 %. Primárními
produkty cloudového trhu budou PaaS (Platform
as a Service – Platforma jako služba), IaaS (Infrastructure as a Service – Infrastruktura jako služba)
a již běžný SaaS (Software as a Service – Software
jako služba). NAVERTICA se připravuje na to,
že zákazníci budou nejvíce požadovat multicloudová a hybridní (cloud a on-premise) řešení
a že ve většině případů půjde o projekty digitální
transformace.
NAVERTICA strategicky zachovává standardní projektové implementace, časově i finančně
nejnáročnější, které směřují k robustnímu
a propracovanému podnikovému informačnímu
systému. Stále více investic směřuje do oblasti
řešení a vývoje aplikací v cloudu, které musejí být
funkční jak v ČR, tak i v zahraničí. Potřeba mít
k dispozici online řešení se promítá na všechny

NAVERTICA a. s.
Je dodavatelem podnikových informačních
systémů (ERP, CRM a DMS) – na českém
a slovenském trhu působíme od roku 1990.
V roce 2008 jsme otevřeli pobočku
v Jihoafrické republice, kde spolupracujeme
s řadou zajímavých zákazníků.

Více na:

www.navertica.cz
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Svět od nás očekává

technologické novinky

Foto: archiv

Česká republika má skvělý potenciál ve výzkumu, který nachází uplatnění v současných progresivních materiálových
technologiích. Nejsilnějšími trumfy jsou lasery a elektronová mikroskopie. V těchto oblastech patříme a vždy jsme patřili
ke světové špičce. První laser byl zažehnut v roce 1960 Američanem Theodorem H. Maimanem a už v roce 1963 mělo
Československo svůj vlastní laser jako třetí země na světě po USA a Sovětském svazu.

D

nes disponujeme nejvýkonnějším laserem
na světě v centru HiLASE a v dalším výzkumném centru ELI Beamlines se unikátní lasery
budují. V elektronové mikroskopii je situace podobná – v roce 1958 byl na Expu v Bruselu oceněn zlatou medailí stolní elektronový mikroskop Armina
Delonga a dnes se odhaduje, že v každém třetím až
čtvrtém elektronovém mikroskopu na světě je něco
z Brna – myšlenka či součástka.

Cesta k budoucnosti
Lasery i elektronová mikroskopie jsou zásadními
obory pro vývoj nových technologií, materiálů
a struktur v oblasti nano a mikrometrů, a je proto
zákonité, že se výsledky výzkumu uplatňují rychle
v praxi. Česká technologická firma IQ Structures využívá možností, které výzkumné kapacity
přináší, a svými inovativními aplikacemi míří
úspěšně na zahraniční trhy. Významně se prosazuje produkce firmy v oblasti využití špičkových
technologií v boji proti padělání a také v oblasti
revoluční ploché optiky vytvářené pomocí unikátních struktur na povrchu i uvnitř transparentního
plastu. Kvalita a inovativnost řešení budí zájem
návštěvníků zahraničních veletrhů, konferencí
a sympozií, kterých se odborníci IQ Structures
intenzivně účastní. V období jednoho roku se firma
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představila na více než 10 veletrzích a konferencích
na evropském, asijském, americkém, ale i africkém
kontinentu. Významným úspěchem bylo udělení
čestného uznání za syntetický hologram v kategorii
Inovace v holografii na The Holography Conference
v Barceloně v listopadu 2017. Další významné ocenění získala revoluční optika Nanoptiqs v soutěži
Design+ na veletrhu Light + Building ve Frankfurtu
v březnu letošního roku. „Prezentaci ploché optiky
Nanoptiqs na tomto mezinárodním veletrhu považuji
za mimořádně úspěšnou. Díky všem, kteří se na expozici podíleli, se podařilo představit nový produkt
tak, že zájem o něj výrazně překonal naše původní
představy,“ říká Tomáš Těthal, ředitel IQ Structures.

Řešení pro Afriku
Jednou z důležitých akcí pro firmu byla v letošním
roce konference ID4Africa pořádaná v Nigérii. Zde
IQ Structures představila svou technologii IQ proID, která může být zajímavým a užitečným řešením
pro některé státy Africké unie. Jedním z problémů
kontinentu je totiž potřeba kvalitní identifikace
osob pro umožnění volného pohybu mezi státy
při různých technických možnostech kontrolních
orgánů v různých regionech. IQ proID je řešení,
které brání padělání občanských a řidičských
průkazů či pasů a umožňuje jednoznačné odlišení

originálu od padělku i jen prostým pohledem – tedy
bez použití jakékoli techniky. Samozřejmostí je
potom identifikace pomocí drobných technických
pomůcek (např. tiskařská lupa) a stoprocentní
ověření pravosti dokladu s použitím laboratorního
vybavení. Dalšími výhodami technologie je její
materiálová stálost – odolává vyššímu opotřebení
i teplotám a současně lze díky ní vytvořit v podstatě
jakýkoli design ochranných prvků, které mohou být
navzájem kombinovány, provázány a propojovány
i s tiskovým designem dokladu, což doposud žádná
technologie neumožňovala. Příkladem může být
nový design dokladů s antickými motivy s pracovním názvem OLYMPUS, který vznikl ve spolupráci
IQ Structures, české Státní tiskárny cenin a maďarské firmy JURA, která je dodavatelem špičkových
technologií a dnes již globální obchodní značkou
v oboru bezpečnostních prvků a designů uplatňovaných v boji proti padělání. Tato realizace byla
s úspěchem představena na konferenci a výstavě
Anti-Counterfeit & Currency Expo v Las Vegas
6. až 8. listopadu a následně v Minsku na The Holography Conference, kde za další holografická řešení
získala společnost dvě prestižní ceny – za design
v kategorii Nejlepší hologram i za novinku v podobě
hologramu na vinylových deskách. V listopadu ještě
společnost představila své produkty na Trustech
v Cannes, v prosinci pak na High Security Printing
v Hanoji. „Boj proti padělání je aktuální problém
nejen u cenin, dokladů a identifikace osob. Mimoto
s rostoucími technickými možnostmi padělatelů narůstá i potřeba jednoznačné identifikace v rozmanitých oborech, a to u nejrůznějších výrobků – od léků
až po součástky pro automobilový průmysl. Proto
vyvíjíme ve spolupráci s našimi partnery stále nová
a nová účinná řešení, která jsou nejen prospěšná, ale
i krásná,“ potvrzuje specialista společnosti Luděk
Šilhánek. ■
VALERIE SAARA

Více informací na:

www.iqproid.com
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Svému šéfovi
vydělávám, i když
pro mě zrovna
nemá práci
Zaregistrujte je do databáze volných
kapacit na
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Přidejte své zaměstnance a volné stroje
bezplatně do největší on-line databáze
pracovních sil a kooperací na WorkLinks.com®.
Nabídněte jejich schopnosti dalším ﬁrmám,
kdykoli nejsou u vás vytíženi. Rychlé, snadné
a bezpečné řešení, díky kterému můžete stále
vydělávat.

Více informací a bezplatná registrace
pracovních kapacit na WorkLinks.com®.
Všechny otázky vám rádi zodpovíme
na 221 228 177.
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Vyhněte se tichému zabijáku
Podle údajů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost je radon po kouření hned druhou nejčastější příčinou vzniku rakoviny
plic. V České republice na něj ročně zemře více lidí než při dopravních nehodách. Jaký způsobem se proti němu bránit?

R

adon je přírodní plyn bez chuti a zápachu, který vzniká postupnou přeměnou
uranu, jenž je v různém množství součástí
zemské půdy. Jako plyn se uvolňuje z hornin
a stává se součástí vzduchu vyplňujícího póry
zemin. Z povrchu země se pak radon dostává
do atmosféry nebo vstupuje do objektů. V málo
větraných nebo uzavřených místnostech, zejména ve sklepích, může při nedostatečné ventilaci
docházet k zadržování tohoto plynu v objektu
a nadměrnému ozařování obyvatel bytu. Jak se
proti němu bránit?
Vzhledem ke svému půdnímu podloží má Česká
republika v porovnání s ostatními státy jednu
z nejvyšších koncentrací radonu v budovách.
„Pokud vyšší koncentraci radonu v budově naměříme, existují pochopitelně řešení, jak se plynu
zbavit. Produkty našeho radonového programu
TERA umožňují měření a efektivní regulaci
koncentrace radonu v budovách. Nabízíme jak
izolované řešení protiradonového opatření pro
jednotlivé budovy, tak komplexní monitorovací
sítě pro budovy ve vlastnictví krajů, měst nebo
škol s centrálním zobrazením na webu,“ popisuje
představitel společnosti TESLA Ing. František
Hála.

SYSTÉM TERA
Systém měření a regulacee
koncentrovaného radonu
RA nepřetržitě měří
v obytných budovách TERA
oveň koncentrace
teplotu, tlak, vlhkost a úroveň
atelně snižuje
radonu v objektu. Prokazatelně
nebezpečí rakoviny plic z dlouhodobého
vdechování radioaktivního plynu. Kromě
monitoringu TESLA v rámci systému nabízí
také analýzu a detekci, návrh řešení, instalaci
nebo regulaci, tedy možnost napojení
na rekuperaci apod.

TESLA
Je český výrobce a vývojář radioreléových
zařízení pro vytváření mikrovlnných spojů.
Kromě radonového programu TERA se
společnost věnuje instalaci zabezpečovacích
kamerových zařízení, výrobě antén, anténních
či slaboproudých systémů, strukturovaných
sítí nebo osazování desek plošných spojů.
Součástí implementace je i kompletní servis
pro veškeré dodávané technologie jak pro
vojenské, tak i komerční využití.

Více informací na:

www.tesla.cz
hodnot sepne ventilátor a zajistí tak odvětrání
zamořených prostor,“ popisuje princip fungování
systémů František Hála.

Hrozba pro školy

Koncentrace radonu je problémem zejména
u starých budov, často škol a školek budovaných
před rokem 1990. Zdrojem radonu v objektu
mohou být nekvalitní stavební materiály, lokální
zdroje vody či nekvalitní nebo úplně chybějící
radonová izolace. Situaci s radonem navíc
zhoršují i stavební úpravy, jako je nové zateplení
budov či výměna starých oken za plastová.
„Výhody regulačních systémů TERA představují
levné a nedestruktivní řešení celoročního monitoringu a ozdravného protiradonového opatření
pro starší i nové domy a objekty. Nedestrukční
instalace v praxi znamená, že se do stávajících
objektů díky instalaci bezdrátové komunikace
stavebně nezasahuje. Celý systém se ovládá buď
z panelu centrální jednotky, nebo z připojeného
PC. Je plně automatický a nevyžaduje žádnou
zásadní obsluhu.“
Velkou výhodou je i úspora tepelné a elektrické
energie. „Naše systémy větrají jen, když je opravdu potřeba. Měřicí sondy rozmístěné v objektu
předávají aktuální hodnoty koncentrace radonu
do akční jednotky. Ta při překročení nastavených

Od roku 2017 vstoupil v platnost nový atomový
zákon, který snižuje a sjednocuje povolenou
objemovou aktivitu radonu ve všech pobytových
prostorách na 300 Bq/m³. Nově také ukládá
povinnost měření radonu vlastníkovi budovy,
která slouží škole nebo školskému zařízení, a také
budov sloužících pro zajištění sociálních nebo
zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu
fyzických osob. Nezajistí-li vlastník těchto budov
koncentraci pod zmíněnou referenční hodnotu,
může mu být dle zákona za tento správní delikt
uložena pokuta až jeden milion korun.
„Regulační systémy TERA pochopitelně nabízíme
pro všechny tyto typy budov. A to jak pro jednotlivé
prostory, tak rozsáhlé monitorovací sítě pro provozovatele větších komplexů s centrálním zobrazením
na webu. Tyto systémy jsou určeny především pro
ochranu zdraví při delším pobytu osob v budovách
a vzhledem k možným následkům především pro
ochranu zdraví našich dětí ve školních budovách,“
doplňuje František Hála. ■
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Foto: 2x Tesla

Nedestrukční instalace a úspora

Ing. FRANTIŠEK HÁLA

ADAM MAŠEK
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BIM – spící příležitost
Building Information Modeling (BIM) je již několik let tématem číslo jedna v debatách architektů a stavbařů. Výhody jsou
zjevné, přesto jeho využití nenaplňuje vizionářská očekávání a snahy těch, kteří se snaží o prosazení tohoto modelu do
běžné praxe. Jak vidí situaci Erik Štefanovič, jednatel společnosti DELTA Česká republika, která BIM již delší dobu využívá?

de vidíte největší přednosti modelu BIM?
Zásadních výhod je několik, k velkým řadím
i to, že BIM nutí členy realizačních týmů
nejprve se dohodnout na formě spolupráce a teprve
poté ji zahájit. Právě podporu spolupráce při
plánování a realizaci projektů vidím jako skutečně
stěžejní, v podstatě nás vede cestou integrovaného
plánování. Pro projektanty je díky způsobu zobrazení a provázanosti obrovským přínosem urychlení
komunikace a vyšší kvalita přenosu informací
od investora ke generálnímu projektantovi i mezi
všemi dalšími zúčastněnými členy projekčního
týmu. To umožňuje spolupráci několika projektantů včetně zpracovatelů profesních částí na jednom
modelu. Pro investora to představuje významnou
úsporu času projektových příprav a zároveň to
eliminuje chybovost v projekční fázi. Dalším benefitem pro investora je, vedle vyšší kvality stavby,
že model je zdrojem mnoha důležitých informací

K
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o jeho vlastním objektu, a především sofistikovaným nástrojem pro uchování aktuální dokumentace pro pozdější úpravy, rekonstrukce, přístavby
a podobně.

Vy BIM již delší dobu úspěšně využíváte.
Jakým způsobem jste jej zaváděli?
Patrně tím jediným možným, postupnou cestou.
Reálně v praxi si jinou ani představit neumím. Pro
nás byla impulzem situace v Rakousku, BIM se
pro nás stal nutností. Na druhou stranu rakouské
zkušenosti byly pomocí. Začali jsme již před lety
postupným zaučením jádra týmu projektantů
na prvních projektech, které už dnes máme jako
referenční realizace. Jednou z takových nejnovějších ukázkových staveb může být nedávno
zkolaudovaná administrativní budova EKOM
v Piešťanech, která je modelovaná v profesích architektura, stavební technika a statika. V současné

době připravujeme pro jednoho investora z oblasti
automotive rozsáhlý projekt, který budeme modelovat v BIM 5D.

Zmínil jste novou, vyšší kvalitu komunikace
mezi investorem a projektanty i architekty.
Platí něco podobného pro dodavatele?
To je další výhoda. Stejně jako existují nástroje pro
investory, existují i pro dodavatele. A pochopitelně,
pokud dodavatel pracuje rovněž v informačním
systému, který je s celým modelem propojen,
přidaná hodnota dosahuje až k němu. Což je
trend, který začínají využívat především velké
developerské firmy. Naše vlastní zkušenosti z praxe
potvrzují, že dodavatelské firmy, zvláště ty velké,
umějí – pokud od stavbařů dostanou kvalitní BIM
model objektu – jeho výhod využít. Tlak na takový
přístup se bude patrně zvyšovat, protože představuje v konečném důsledku jednoznačnou výhodu
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V ČESKU BIM DNES ZPRAVIDLA KONČÍ U VYUŽITÍ NA ÚROVNI 3D MODELU,
EVENTUÁLNĚ ČÁSTEČNÉHO INFORMAČNÍHO MODELU. NEDAŘÍ SE JEJ STÁLE
PROSADIT JAKO BĚŽNOU PLATFORMU PRO TVORBU STAVEBNÍHO PROJEKTU, ZPŮSOB
KOMUNIKACE A SDÍLENÍ DAT.
pro investora, znamená totiž díky podrobnosti
informací a detailům již v projektové části vyšší
efektivitu práce na projektech, vysokou eliminaci
chyb, v konečném důsledku tedy i snížení nákladů,
případně i zkrácení termínu.

Přesto statistiky říkají, že zatím BIM využívá
menšina společností, protože to investoři
nevyžadují. Vidíte příčiny?
Tou největší jsou asi vstupní náklady, přičemž
nejde pouze o náklady finanční, možná ještě větším
problémem v současné době je zpomalení výkonů,
k nimž nutně musí dojít vzhledem k potřebě
postupného zavádění nového způsobu práce,
k zaučování, které zpomalí projekční práce. Přežívá
dogma, že BIM je model složitý na implementaci
a organizaci. Jednou z příčin současné situace je
jistě i neochota investorů zaplatit za přípravné
a projekční práce více, když nevěří, že minimálně
tyto náklady ušetří při realizaci. Takže v Česku
BIM dnes zpravidla končí u využití na úrovni 3D
modelu, eventuálně částečného informačního
modelu. Nedaří se stále prosadit BIM jako běžnou
platformu pro tvorbu projektu, způsob komunikace
a sdílení dat. Tedy mnohem více než jen způsob
zobrazení v prostoru.

Není to tak dávno, kdy projektanti stáli
u rýsovacího prkna. BIM je model, který
ovlivňuje i jiné obory vedle stavebnictví.
Nezaslouží podporu ze strany státu?
Určitě by to bylo přínosem, protože je potřeba
sjednotit a legislativně ukotvit všechny postupy
a procesy. To by pomohlo odbourat nedůvěru
a snížit náročnost implementace, přechod by byl
snazší. Z mého pohledu by bylo ideální zahrnout
BIM přímo do stavebního zákona, zatím však
informace o tom, že by se něco podobného
připravovalo, nemáme. Přitom není tajemstvím,
že různá profesní sdružení se snaží prostřednictvím státu prosadit určité standardy, kupříkladu
projektanti se o to snaží již delší dobu. Jediným
reálným výsledkem je, že metodika BIM bude
zavedena od roku 2022 na nadlimitní veřejné
zakázky. Snad bude do té doby BIM již i součástí
zákona. Jsem přesvědčen, že stát má být ten,
kdo udává směr, kdo je vzorem, podle kterého
se orientují ostatní. Proto by BIM měl vyžadovat
jako první, tedy na veřejných projektech. Takový
příklad je tou nejlepší podporou, o čemž svědčí
třeba příklady ze sousedního Rakouska. ■

INFORMAČNÍ MODEL BUDOVY
Building Information Modeling, někdy
také Building Information Management,
je princip informačního modelu, s nímž již
v sedmdesátých letech minulého století
přišel Charles M. Eastman z Institutu
technologie v Georgii ve Spojených
státech. Jde o digitální model, který
zobrazuje a popisuje stavbu se všemi jejími
charakteristikami. Slouží jako komplexní
databáze informací o objektu po celou
dobu jeho životního cyklu, tedy od návrhu
prvotního konceptu až po odstranění
stavby. V praxi jde o řadu navzájem
propojených souborů s digitálními
informacemi, kompatibilními v různých
využívaných systémech, dostupnými všem
účastníkům projektu. Hlavní předností
systému je nová kvalita, když propojené
informace vytvářejí z jednotlivých prvků
virtuální model stavby – prostorový, časový,
nákladový aj. – a tak usnadňují rozhodování
během procesů na všech úrovních
od přípravy přes realizaci až po provoz
a údržbu objektu.

VALERIE SAARA
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OTÁZKY PRO MAJITELE PODNIKŮ
1) Jakou známku byste za rok 2018 dali
jednotlivým rezortům a jakou vládě jako
celku?
2) Jaké změny, opatření či činy jednotlivých
rezortů byste v příštím roce uvítali?
3) Jaké změny, opatření či činy jednotlivých
rezortů v příštím roce skutečně očekáváte?

FRANTIŠEK KULOVANÝ Jr., BAEST
1) Vláda v demisi i současná plánuje
a komunikuje v mnoha případech (snížení
administrativy, digitalizace, zjednodušení
daní a zákonů…) pro podnikatelské
prostředí v ČR pozitivní změny. Až na sociální
a populistické návrhy MPSV či stále
nedořešenou a nezrychlenou agendu získání
externí kvalifikované síly ze zahraničí. Češi
zkrátka došli a automatizace a robotizace
nevyřeší vše v celé řadě odvětví, a hlavně
ne zítra. Vláda jako celek tedy 2 minus,
ovšem v porovnání s tou předchozí je to krok
k lepšímu, v porovnání Sobotkova vláda byla
tak 4 až 5, s výjimkou EET!

2) Zjednodušení podnikatelského prostředí,
odstranění byrokracie, dobudování
infrastruktury, orientace na kvalitní vzdělání
s technickým zaměřením, řízená imigrace
chybějících odborníků ze zahraničí,
zjednodušení daňové agendy, za jeden nový
zákon dva zákony zrušit!

3) Mírný posun v každé z oblastí, posun
jen tak velký, jak bude schopnost vlády
překonat obtíže koaličního vládnutí,
vyjednat podmínky v Bruselu a dotahovat
změny do konce s minimem nevhodných
pozměňovacích návrhů.

JIŘÍ ŠŤASTNÝ, VINITOR
1) Na první otázku si netroufám zodpovědět,
vím, že nesleduji dostatečně činnost vlády
a jejích rezortů, spíše se ke mně dostávají
medializované problémy, na jejichž základě
však nechci dělat celkové hodnocení.

2) Nemám pocit, že by se dělalo cokoliv,
co by snížilo naprosto přebujelou byrokracii.

3) Nesleduji dostatečně činnost, abych mohl
zodpovědně říct, co očekávám, snad jen
určitě nějaký nový formulář či hlášení…
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Vláda musí

JAROSLAVA VALOVÁ, SIKO
1–3) Všeobecně mohu konstatovat, že

inovovat
Před rokem jsme v posledním čísle měsíčníku Komora otevřeli řadu témat, o nichž
by se – pokud si chceme zachovat konkurenceschopnost a perspektivu – mělo
v této zemi už pár měsíců pěkně nahlas diskutovat. Skutečnost tomu tak úplně
neodpovídá, byť nutno brát v potaz, že mnoho času ztratila vláda v neúspěšných
jednáních o své podobě. Naše chyba.

ZNÁMKU NAŠÍ VLÁDĚ DÁVAJÍ
ZEJMÉNA STATISTICKÁ ČÍSLA.

ANKETA MEZI ČLENY VLÁDY
A PODNIKATELI

Andrej Babiš

Otázka pro členy vlády

Petr Karban

P

ředevším platí, že České republice stále chybí
vize. Dlouhodobá, jasná vize, kam tuto zemi
směřovat. Bez toho, aniž by se na ní shodly
průřezově všechny významné politické síly, se
budeme v jalových debatách utápět donekonečna.
A že je o čem debatovat. Byť se dnes jeví realita
poměrně bezproblémová, dlouhodobý pohled je
často odlišný. Imperativ pro majitele firem je jasný:
Inovovat, inovovat, inovovat! Pro vládu platí totéž
a trojnásobně! Daně, stavební zákon, revitalizace
trhu práce, skutečná podpora vědy, výzkumu
a vzdělání, koncepce podpory investic, koncepce
podpory rodin, reforma školství, koncepce energetiky, reforma důchodového systému, reforma
financování zdravotnictví a koncepce udržitelné
zdravotní péče, efektivní programy prevence
zdravotní i bezpečnostní, zjednodušení administrativy, zvýšení výkonnosti a kvality státní správy,
reálná podpora malých a středních podniků…
To všechno jsou témata, která čekají, ačkoliv by neměla. Odpustíme-li vládě promrhaný rok, neměli
bychom jí odpustit ten další.

Jaké změny, opatření či činy hodláte za svůj
rezort v roce 2019 skutečně prosazovat?

Andrej Babiš, předseda vlády
V roce 2019 budeme
dále pokračovat
v plnění úkolů, které
jsme si předsevzali
v programovém
prohlášení vlády.
Vláda již mnohé
udělala a bude
i v roce 2019
pokračovat v politice
ve prospěch občanů
a zlepšování
podnikatelského prostředí ČR. Řadu požadavků
podnikatelů již zohlednila v návrhu státního
rozpočtu na rok 2019, kde také navrhuje úsporná
opatření snížením počtu míst v ústředních
orgánech státní správy. Potřebujeme posílit
investiční činnost zejména ve strukturálně
postižených oblastech a zajistit investicemi
komplexní rozvoj života v regionech. Musíme
zefektivnit exportní podporu na úroveň běžnou
ve srovnatelných evropských zemích. Musíme dále
pokročit v urychlení výstavby a zásadním
Foto: 15 x archiv ministerstev

PANE PREMIÉRE, STATISTIKA
STATICKÝCH ČÍSEL A TRENDY JSOU
DVĚ RŮZNÉ VĚCI.

se mi nelíbí, když se opakovaně ruší to,
co prokazatelně fungovalo (poplatky
u lékaře, v nemocnici, první tři neplacené
dny nemoci apod.). Líbí se mi, že se přidává
důchodcům, hlavně těm nízkopříjmovým –
ale zároveň by se to mělo kompenzovat
omezováním pracovníků ve státní správě,
bohužel zde je trend opačný. Nejsem
spokojená s vymahatelností práva, dlouhými
soudy, nejasnými texty zákonů, a tudíž
jejich nejednoznačným výkladem. Silniční
síť je 30 let po revoluci zoufalá, pokud
přejedu ze západních zemí zpět do ČR,
tak jsem na jednu stranu ráda, že jsem
doma, na druhou stranu se začnu stydět.
Školství nám nevychovává lidi s potřebnou
kvalifikací. Rozpadají se rodiny, stát by se
měl výrazně zaměřit na podporu celistvých
rodin s dětmi. Je toho hodně, co by bylo
třeba urychleně řešit, nikoliv populisticky,
nikoliv jen na povrchu problémů, nikoliv pro
dobu současnou, ale procesně do hloubky
a s výhledem do budoucnosti – viz tolik
citovaná důchodová reforma.

VLADIMÍR ZÁBRANSKÝ, PRVNÍ
CHODSKÁ
1–3) Přestal jsem sledovat činnost vlády.
Současná politika, a to všech zúčastněných
stran, mě neuspokojuje a v podstatě tak
neumím ani říci, kdo je v čele rezortů a co
tam dělají. Takže se nemohu vyjádřit a jen
přeji nám všem, aby ostatní kolegové našli
nějaká pozitiva, která by skutečně měla
reálný základ…

CYRIL SVOZIL, FENIX GROUP
1) Mimo jakoukoliv stupnici, zatím se pouze
rozhazuje a činí populistická rozhodnutí
s vážnými dopady v budoucnu, viz zrušení
karenční doby!

2) Nemám očekávání a tím pádem nemohu
byt zklamán!

3) Obávám se, že nadále bude pokračovat
politika nejmenšího odporu a bezbřehého
populismu.
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MONIKA NEBESKÁ, ZD VŠESTARY
1) Vnímáme a vítáme, že stávající
ministr zemědělství je zkušený odborník
a pragmatik, který má jasnou vizi i cíle.
Hodnocení toho, do jaké míry budou
naplněny, je po půlročním fungování vlády
předčasné. Již mnohokrát jsme se totiž
přesvědčili, že i dobré záměry šéfa rezortu
mohou procesem úřednického zpracování
a schvalování dostát mnoha, často
i překvapivých a kontraproduktivních, změn.
S radostí bych panu ministrovi dala jedničku,
kdyby výsledkem jeho působení v úřadu bylo
mimo jiné i snížení byrokratické náročnosti,
která nás prvovýrobce enormně zatěžuje
a odčerpává efektivněji využitelné pracovní
kapacity.

2) Zemědělství a potravinářství musí být
pro každou vyspělou zemi strategickým
odvětvím, protože zajišťují potravinovou
základnu pro společnost, ale také péči
o vodu, půdu či ovzduší, o udržovanou
krajinu a životaschopný venkov. Národní
zemědělská politika by měla sledovat
podporu konkurenceschopnosti a zajištění
dlouhodobě udržitelného rozvoje českého
zemědělství, a to i v evropském kontextu.
A tím nemyslím pouze finanční podporu,
ale i nutnost, aby vláda akcentovala prioritní
společenský význam zemědělství, aby
za svými zemědělci a potravináři skutečně
stála a byla jim oporou a partnerem. Uvítám
tedy každou změnu, která pomůže našemu
dalšímu rozvoji a posílení na domácím,
evropském i světovém trhu. Potenciál,
šikovné lidi, zkušenosti i výrobní podmínky
na to máme.

3) Náš sektor je díky polistopadovému
vývoji vystaven dvěma zásadním tlakům,
a to dovozu laciných potravin z agrárně
silných zemí EU a dominantnímu
postavení obchodních řetězců. Pokud tedy
nedokážeme změnit přístup řetězců a zajistit
rovné postavení dodavatelů přes legislativní
ochranu, mnoho se nezmění. Vzhledem
ke zkušenosti, kterou mám při odbytování
naší značkové Všestarské cibule, kdy jsem
byla spolupráci s řetězci nucena přerušit, vím
přesně, o čem mluvím. Očekávám od vlády
to, co již bylo ze strany ministra zemědělství
deklarováno, tedy vládní podpora
českých výrobců, ať už přísnou kontrolou
dovozů, systémy propagace a vzdělávání
spotřebitelů, programy Klasa a podobně,
nebo legislativním řešením spravedlivějšího
rozložení rizik mezi dodavatelem
a obchodním řetězcem.

50

způsobem změnit legislativu tak, aby povolovací
procesy pro investice byly zkráceny a nevytvářely
výraznou překážku pro realizaci investic. Budeme
řešit aktuální problémy v regionech. Zvýšíme
podporu výstavby nájemních bytů. Před spuštěním
je zcela nový program Výstavba. Umožní obcím
stavět dostupné nájemní byty pro potřebné
profese, které v obcích chybí, jako jsou například
učitelé, lékaři, policisté a obyvatelé v sociálně těžké
situaci.

Jan Hamáček, ministr vnitra
Pro podnikatele
bude nejzajímavější
digitalizace – postupně přibývají
agendy, které půjde
vyřídit doma
od počítače.

Richard Brabec,
ministr životního prostředí
Pracujeme
na novelizaci zákona
o EU ETS, tedy
pravidel pro
nakládání s emisními povolenkami
na období od roku
2021. Musíme
zajistit, aby peníze
byly využity
na investice
do opravdu
moderních technologií a ekologizace provozů
i do domácností. Spolupracujeme s Ministerstvem
zemědělství na novele vodního zákona, která by
měla být dalším stěžejním tématem roku 2019.
Zákon chceme doplnit o novou hlavu ke zvládání
sucha a nedostatku vody. Potřebujeme mít
výkonný online systém pro zvládání sucha – MŽP
ve spolupráci s VÚV TGM a ČHMÚ připravuje
spuštění systému HAMR, který bude klíčovým
informačním zdrojem pro vodoprávní úřady,
správce povodí i nově vytvořené komise pro
zvládání sucha. Potřebujeme nové zásobárny vody.
Testujeme vsakování – MŽP ve spolupráci s VÚV
TGM připravuje realizaci prvního pilotního
výzkumného projektu posuzujícího funkčnost
technologií umělé infiltrace podzemních vod.
K tomu všemu samozřejmě potřebujeme stálé
investice z evropských a národních zdrojů. MŽP
prostřednictvím svých národních i evropských
dotačních titulů bude dál finančně podporovat
vhodná opatření proti suchu.

Tomáš Petříček,
ministr zahraničních věcí
Mým cílem je
i nadále zajišťovat
podporu exportérům tam, kde to
potřebují. Naší
ekonomice se daří
a za to z valné
většiny vděčíme
právě vývozcům.
Snažíme se vytvářet
flexibilní nástroje
pro exportéry
a zapojovat nové nástroje, proto jsme si i pro rok
2019 připravili několik novinek. S Hospodářskou
komorou ČR spolupracujeme na tom, aby každý
kraj měl svého exportního specialistu, který umí
exportérům pomoci přímo v jejich kraji. Dále se
snažíme firmy podporovat v tom, aby se sdružovaly a vzájemně si pomáhaly, ať už doma, či
v zahraničí. Sektorové rozvojové platformy mají
za cíl propojovat firmy tak, aby mohly nabízet
komplexní česká sektorová řešení v rámci
rozvojové spolupráce, Česká podnikatelská centra
(Czech Business Centres) jsou spolky firem, které
na zahraničním trhu již působí, a firem, které
v daném teritoriu teprve působit chtějí. Novinkou
je také Program Záruka zahraniční rozvojové
spolupráce, který díky ČMZRB podpoří aktivity
podnikatelského sektoru v rozvojových zemích
s cílem vytvářet pracovní místa a zlepšovat
ekonomickou situaci v těchto teritoriích. Vláda
na tento moderní nástroj již schválila a vyčlenila
50 mil. Kč.

Lubomír Metnar, ministr obrany
Prioritou číslo jedna
je modernizace
armády při
zachování maximální transparentnosti
zadávání veřejných
zakázek. S nákupy
úzce souvisí
podpora domácího
obranného
průmyslu, české
firmy zapojujeme
do armádních akvizic v maximální možné míře.
Postupně navyšujeme počet vojáků z povolání
i v aktivní záloze. I přes nepříznivý vývoj na trhu
práce se i v letošním roce daří plnit rekrutační cíl
2 000 nových profesionálů. U kategorie vojáků
v aktivní záloze je situace ještě lepší. Původní
záměr dosáhnout v roce 2025 počtu 5 000 osob
se při současném tempu růstu může podařit
dosáhnout již do konce volebního období. Další
významnou prioritou je aktivní účast v nadnárodních organizacích v souladu se zájmy České
republiky. Zavázali jsme se ke zvýšení výdajů
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na obranu na 2 % HDP do roku 2024. Dokončujeme novely zákonů k zajištění kybernetické obrany
České republiky. Na hybridní hrozby musíme být
připraveni a novela bude obsahovat řadu pojistek
proti zneužití. Cílem je především identifikovat
případné vnější kyberútoky na důležité informační
sítě – nejen ty vojenské, ale také na bankovní
instituce, nemocnice, úřady apod.

Alena Schillerová, ministryně financí
Kromě EET budeme
prosazovat i opatření
proti nelegálnímu
odlivu zisků
nadnárodních
korporací (takzvaný
ATAD) a narovnání
podmínek pro
sdílenou a digitální
ekonomiku, tedy
platformy jako Uber,
Airbnb, ale i Google
či Facebook a další. V tomto ohledu jsme velmi
aktivní na domácí i mezinárodní úrovni, kde
prosazujeme především možnost získávat více
informací o probíhajících transakcích k zajištění
řádného zdanění. Mou absolutní prioritou však
zůstává virtuální finanční úřad na portálu MOJE
daně, na jehož přípravě budeme dále usilovně
pracovat, abychom jej mohli spustit v roce 2020.
V oblasti daní také předložíme novelu, která
zreviduje kontrolní systém i sankce a nově umožní
například částečné vracení nesporné části odpočtu
na DPH. Na straně výdajů jsme pro rok 2019
zajistili dostatek prostředků na vládní priority
důležité pro rozvoj podnikatelského prostředí.
Investiční výdaje z národních zdrojů jsme navýšili
na 79,4 mld. Kč na nejvyšší úroveň za 10 let.
Navyšujeme i prostředky na budování silniční
a dálniční infrastruktury o 14,8 mld. Kč, na výzkum, vývoj a inovace o 1,5 mld. Kč a pro vysoké
školy o 2 mld. Kč.

Marta Nováková,
ministryně průmyslu a obchodu
Připravujeme, mimo
jiné, možnost
autentizace
podnikatele
prostřednictvím
Národní identitní
autority například
pomocí občanského
průkazu s čipem. To
umožní prostřednictvím portálu občana
vyplnit podání vůči
živnostenskému úřadu v „autentizovaném“ režimu,
včetně možnosti předvyplnění osobních údajů již
o podnikateli vedených v Živnostenském rejstříku

a v základních registrech do vyplňovaného
formuláře. Podnikatelé se též mohou zapojit
a prostřednictvím webové stránky www.zjednodusujeme.cz mohou zasílat své tipy a nápady a tím
přispět ke snižování administrativní zátěže.
Chceme zkrátka zjednodušit a zlidštit podnikání,
protože malí a střední podnikatelé jsou solí naší
ekonomiky a prosperity. Jen díky tomu, že budeme
s podnikateli otevřeně komunikovat, můžeme
upravit to, co od státu potřebují a v čem by jim měl
být oporou.

Jan Kněžínek, ministr spravedlnosti
Hlavní prioritou pro
příští rok budou
změny zákonů
o státním zastupitelství a o soudech
a soudcích. Chceme
zavést transparentní
výběr soudců
i státních zástupců,
u nichž je navíc
třeba lépe garantovat
jejich nezávislost
na politicích. Chceme i změny exekučního řádu.
Například nedobytné pohledávky bychom rádi
sprovodili ze světa. Věřitelé by si je ale mohli
odečíst z daní. Ještě letos chceme představit novelu
exekučního řádu, ochranu oznamovatelů, tzv.
whistleblowing, zákon o lobbingu a zákon o NKÚ.
V současné chvíli také připravujeme nový
občanský a trestní řád, které mají zefektivnit
soudní řízení. Ty ale určitě v roce 2019 dokončeny
nebudou.

Jana Maláčová,
ministryně práce a sociálních věcí
Prosazovat chci lepší
podmínky pro
pracující lidi,
protože tak mohu ze
své pozice nejlépe
podpořit modernizaci a rozvoj českých
firem. Kromě výše
zmíněných témat
se budeme věnovat
i rozvoji Státního
úřadu inspekce
práce, aby vedle BOZP rozvíjel svou kapacitu
i v dalších oblastech své pravomoci. Velkým
tématem je pak příprava naší společnosti na změny
spojené s digitalizací a stárnutím. Bude potřeba
debatovat o rozvoji a zajištění sociální práce
i o pracovních podmínkách lidí, kteří pracují pro
různé digitální platformy a také si zaslouží důchod,
dovolenou nebo možnost být nemocný, aniž by je
to existenčně ohrožovalo. I o tom všem spolu jistě
budeme v příštích měsících mluvit.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví
V příštím roce
budeme prosazovat
několik důležitých
zákonů. Chceme
zrychlit vstup
inovativních léků
do systému tak, aby
se rychleji dostaly
k pacientům, ale
zároveň aby byly
z pohledu veřejného
zdravotního
pojištění udržitelné. Budeme také prosazovat tzv.
emergentní systém objednávek léků. Ten zajistí
dodání léčivého přípravku pacientovi v případě, že
není lék dostupný standardní distribuční cestou,
a to do dvou dnů a do jakékoliv lékárny v ČR.
Pracujeme také na novém zákoně o zdravotních
pojišťovnách a koncepci lékárenské péče. Chceme
také posílit roli praktických lékařů v rámci reformy
primární péče. Na začátku roku také vládě
předložíme dva zbrusu nové zákony, první
o léčitelských službách, který přináší pravidla
pro léčitele a zvyšuje ochranu pacientů-klientů,
a druhým z nich je zavedení odškodnění za újmu
způsobenou povinným očkováním.

Dan Ťok, ministr dopravy
Nemyslím, že
bychom v dalším
období prosazovali
opatření, která by
byla pro podnikatele
nečekaná nebo
překvapivá.
V příštím roce chci
prosadit další novelu
tohoto zákona, která
omezí vliv
pseudoekologů, aby
nebylo tak snadné blokovat jakoukoli stavbu
i několik let. Dobrou zprávou, tentokrát pro
přepravce, je také to, že rozšířené mýto bude mít
na většině nových úseků nulovou sazbu. Pro
podnikatele v taxislužbě a z ní odvozených
sdílených služeb jsme připravili novelu zákona,
která zohlední technologický vývoj posledních let.
Bohužel však nemůžeme vyhovět těm taxikářům,
kteří mentálně dlí v minulosti a přáli by si pokrok
zakázat. A to bude zřejmě definitivní hřebíček
do rakve mého hodnocení. Těch činů a opatření,
například v železniční dopravě, bude samozřejmě
mnohem víc, ale s ohledem na počet nasbíraných
černých puntíků už jejich další výčet nemá smysl.
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Miroslav Toman, ministr zemědělství
PATRICIE IRLVEKOVÁ, LÉČEBNÉ
LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
1) Vládě bych dala dvojku, daří se jí plnit řadu
stanovených cílů a také vyrovnaný rozpočet.
Dle předpokladů by měl být rozpočet
vyrovnaný, či ve velmi malém schodku.

2) Byla bych ráda, kdyby konečně začala
fungovat ekonomická zahraniční diplomacie,
zde jsou největší rezervy.

3) Je třeba, abychom se neorientovali jen
na klasické země z EU, ale orientovali se též
na země s obrovským počtem obyvatel,
jako například Indie, Indonésie, Pákistán
či Nigérie. Na těchto trzích bychom měli být
zastoupeni v daleko vyšší míře než dosud.
Jak bylo řečeno, ekonomika je velice důležitá,
ale neméně důležitý je i rozvoj školství,
zejména vysokého, protože jen vzdělaní lidé
mohou zajistit další rozvoj.

TOMÁŠ KONČICKÝ, BANK GUTMANN
1) Celé vládě i jednotlivým rezortům bych dal

Jsou to všechny
změny, opatření
a činy, které vedou
k řešení aktuálních
problémů, se
kterými se rezort
zemědělství potýká.
A že jich není málo.
Jedním z nich je
zřízení Fondu těžko
pojistitelných rizik,
kterým se rezort
zabývá zhruba 15 let. Tento Fond by byl systémovým řešením, které by nahradilo současné
mimořádné kompenzace za škody způsobené
nepřízní počasí (mráz či sucho). Připravujeme
nyní ucelený návrh na jeho zřízení, který budou
do konce ledna 2019 připomínkovat nevládní
a další organizace. Poté by měla následovat
všeobecná rozsáhlá diskuze na toto téma
a konkrétní kroky vedoucí ke zřízení Fondu.
Jako ministr budu usilovat o dostatek peněz
na řešení problémů rezortu, ale také o podporu
českých zemědělských i potravinářských
podnikatelů, a o ochranu domácího trhu.

známku 3. Prostor ke zlepšení zde určitě je.

2) Uvítal bych celkové snížení byrokracie,
se kterou by mělo souviset i snížení počtu
úředníků.

3) Reálně bohužel očekávám spíše zhoršení
stávající situace.

VLADIMÍR DLOUHÝ, PREZIDENT HK ČR
Hodnocení současné vlády bude z mé strany
zejména s ohledem na nedávná rozhodnutí
poměrně kritické. Nedávné zrušení karenční
doby i nesystémový růst minimální mzdy
mi v posledních týdnech nedává mnoho
jiných možností. Navíc při vědomí, že nyní
jsou v jednání další protipodnikatelská
opatření, jako například povinných pět týdnů
dovolené.
Naopak dobrým signálem pro firmy je
to, že se vláda pozitivně staví k přijímání
zahraničních pracovníků. Letos v květnu
kabinet posvětil zdvojnásobení ročních
kvót pro přijímání Ukrajinců na bezmála 20
tisíc. My jako Hospodářská komora nicméně
usilujeme o další navýšení, protože ze strany
firem evidujeme enormní zájem.
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Robert Plaga,
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Horizont jednoho
roku je velmi úzký.
Vláda se při svém
vzniku zavázala plnit
své programové
prohlášení. V tom
má školství, stejně
jako každý jiný
rezort, vlastní
kapitolu. Budu se
snažit, abychom to,
k čemu jsme se
v tomto dokumentu v oblasti vzdělávání zavázali,
v tomto volebním období splnili. V roce 2019 se
tedy budu snažit plnit veškeré dílčí kroky, které
k naplnění programového prohlášení povedou.

Klára Dostálová,
ministryně pro místní rozvoj
Ministerstvo pro
místní rozvoj
připravuje nový
program VÝSTAVBA. Ten umožní
obcím stavět
nájemní byty nejen
pro úzce vymezenou
skupinu obyvatel
v sociálně těžké
situaci (sociální

byty), ale také přispěje k řešení chybějících profesí
v obci, například pro učitele, lékaře. Budeme také
pokračovat v práci na rekodifikaci veřejného
stavebního práva, která se dotkne i spousty dalších
zákonů. Naším cílem je jedno razítko, jeden úřad,
jedno povolení.
Posledním tématem, které chceme řešit novelou stávajícího stavebního zákona, je zavedení
geoportálu územního plánování, na němž budou
zobrazeny veškeré výstupy územního plánování
v České republice. To pomůže jak investorům
a developerům, kteří mají zájem investovat v rámci
celé České republiky, tak běžným občanům.

Antonín Staněk, ministr kultury
Chtěl bych, aby
nejpozději ke konci
prvního čtvrtletí
bylo jasné, jak to
bude se zákonem
o památkové
ochraně. Obávám se,
a z odborných debat
se stále více
potvrzuje, že
kosmetická úprava
návrhu zákona, jenž
byl v minulém volebním období předložen
ministrem Hermanem, nebude tou cestou, která
povede k úspěchu. Ale nechci být falešným
prorokem. Čekají nás ještě dvě klíčové debaty,
s hejtmany, s asociací krajů a zákonodárci. Pak se
rozhodne, zda novelu pustíme dál, nebo se raději
pustíme do dílčích novel a souběžně začnou práce
na zcela nové podobě zákona.
Dále je třeba otevřít debatu o systémových
změnách v podpoře regionální kultury – obnova
památek a živého umění. Věřím, že díky významně
navýšeným investičním prostředkům začne nejen
obnova, ale zejména výstavba nových kulturních
objektů. Stranou zájmu ministerstva nemůže zůstat
ani podpora dostupnosti kultury široké veřejnosti,
zejména rodinám s dětmi a seniorům. ■
PETR KARBAN

Ve verzi pro měsíčník Komora byla použita
pouze jedna ze tří otázek položených
vládním činitelům a odpovědi byly redakčně
kráceny.

Úplné znění ankety najdete na stránce:

www.komora.cz/anketa
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Revoluční reaktor jako příležitost

T

„NÁVRH NA PĚT TÝDNŮ ZÁKONNÉ
DOVOLENÉ JDE DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY BEZ STANOVISKA VLÁDY,
COŽ LZE POVAŽOVAT, JAK SPRÁVNĚ
PODOTKL MINISTR KNĚŽÍNEK,
ZA SOUHLASNÉ STANOVISKO…“

… ŘEKLA 3. PROSINCE PO JEDNÁNÍ VLÁDY NOVINÁŘŮM
ZASTÁNKYNĚ NÁVRHU, MINISTRYNĚ PRÁCE A SOCIÁLNÍCH
VĚCÍ JANA MALÁČOVÁ.

LÍBÍ SE MI, ŽE VLÁDA NEZAPOMÍNÁ
NA VÝKLAD ČESKÝCH ÚSLOVÍ. MLČENÍ
JE SOUHLAS, ŘÍKÁ SE PŘECE. A VŮBEC
JE TŘEBA CHVÁLIT – VE SNAZE
UMENŠIT FIRMÁM PROSTOR PRO
KONKURENCI A SEBEREALIZACI
JE VLÁDA SKUTEČNĚ PŘÍKLADNÁ.
PŘIČTĚME ÚVAHY O ZÁKAZU LETÁKŮ
ČI O TOM, ZA JAKÉ CENY MÁ KDO
CO PRODÁVAT, A JE ZŘEJMÉ, ŽE SE
MŮŽEME NA BUDOUCNOST OPRAVDU
TĚŠIT. STRACH Z TRHU NENÍ NA MÍSTĚ,
VLÁDA NÁS VŠECHNY OCHRÁNÍ.
PETR KARBAN
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ermojaderná elektrárna je snem vědců už
více než půl století. Stavba jedné takové
probíhá od roku 2007 na jihu Francie a jde
o naprosto unikátní projekt. Na výstavbě zařízení
reaktoru ITER spolupracují vědci a výzkumníci
nejen z Evropy, ale z celého světa.
Projekt ITER neboli experimentální mezinárodní
termonukleární reaktor pro jadernou syntézu je
součástí rozsáhlého výzkumu jaderné fúze, který
má za cíl vyvinout nový zdroj čisté, udržitelné
a ekologické energie. Stručně řečeno, ITER je nákladná, ale průlomová evropská cesta ke komerčnímu využití jaderné fúze jako čistého, udržitelného a ekologického zdroje energie.
Projekt je ve světě ojedinělý tím, že na něm spolupracuje několik zemí – Rusko, Indie, Čína, Jižní
Korea, Japonsko, USA, a především EU, včetně
Česka. Na výstavbě reaktoru ITER se tedy podílejí
také čeští vědci, kteří byli už při jeho přípravách.
Jejich účast v mezinárodním projektu navíc
otevřela možnosti pro zapojení českého průmyslu.
Hlavním cílem je samozřejmě získání zdroje čisté
energie, ale než se tak stane, jsou velmi významné

i dílčí, skryté přínosy. Jedná se zejména o oblast
vědy, výzkumu, vzdělání a také zaměstnanosti.
Mezi mnoha dodavateli jsou i české společnosti
a vědci, kteří získávají neocenitelné zkušenosti.
Evropská unie nese 45 procent nákladů na výstavbu reaktoru, zatímco ostatní členové, tedy Čína,
Indie, Japonsko, Jižní Korea, Rusko a USA, se rovnoměrně dělí o zbytek. Odhaduje se, že celkové
náklady projektu se vyšplhají přes 20 miliard eur.
Staveniště reaktoru jsem osobně navštívila letos
v říjnu již podruhé a posun je opravdu veliký.
Stavba je hotová téměř z 60 procent a již je
možné na místě vidět i první technologické celky
dopravené z celého světa. Pokud práce na projektu
půjdou stejným tempem
jako dosud, očekává se,
že k testování hotového
reaktoru by mohlo dojít
už v roce 2025. ■
MARTINA DLABAJOVÁ,

Foto: archiv

Výrok...

poslankyně Evropského
parlamentu

Krátkozrakost a koule z fyziky

M

inistryně Schillerová ráda a hlasitě prohlašuje, že české veřejné finance jsou zdravé.
Jasným argumentem pro ni je respekt
kolegů z Evropské unie a řeč čísel, která říkají, že
tuzemské veřejné finance jsou v přebytku, který
je tak velký, že lépe jsou na tom pouze dvě země
osmadvacítky. „A budu to opakovat donekonečna.
Prostě tak to je,“ stojí si na svém ministryně, naposledy ještě před koncem října. Stojí si na svém
sveřepě a pošetile. Ona totiž ví, že to není pravda.
Že by nevěděla, raději nedomýšlím, protože by
byla na místě otázka, jak může vést svůj rezort. Jen
o pár dní později totiž Národní rozpočtová rada
konstatuje, že české veřejné finance jsou i v případě růstu ekonomiky dlouhodobě neudržitelné.
Přeloženo, nezdravé…
Ty dva zdánlivě nespojitelné výroky ostře vymezuje jedno jediné slovo. DONEKONEČNA. V tom je
totiž skryt celý problém a ošidnost řeči čísel. Paní
ministryně to donekonečna opakovat nemůže.
Že to může opakovat zatím, zapříčinil fakt, že
průběžný důchodový systém dosud na své hliněné
noze stojí a ještě pár let stát bude. I on je zatím
v přebytku – za rok 2018 a snad i za rok 2019 se
vybere na sociálním pojištění více, než se vyplatí.
Alespoň takové jsou vládní předpoklady a nasvědčuje tomu i realita deseti měsíců tohoto roku.
Poctivě by výrok paní ministryně musel znít v tom
smyslu, že veřejné finance České republiky zatím
nevykazují symptomy choroby, nicméně diagnóza

je jasná: především důchodový, ale i zdravotní
systém vyžadují značnou rekonstrukci. Důchodový systém je schopen fungovat podle odborníků
v horizontu patnácti let. Přinejlepším. Pod vlivem
stárnutí populace by totiž při zachování stávajícího nastavení dosáhl v roce 2068 dluhu ve výši až
230 % HDP. Ani Řecko na tom není tak zle.
Řešení jsou dvě. Buďto vláda včas, a ne pouze
kosmeticky změní parametry současného systému,
nebo změní celý systém. Změnit parametry znamená buďto zvýšit daně, nebo zvýšit věk odchodu
do důchodu nebo snížit procentuální vztah výše
důchodu a výše průměrné mzdy. S ohledem na
podstatu politiky, tedy získání a udržení mocenských pozic v horizontu čtyř let, z čehož plyne těžká
vládní myopie, jsou tyto varianty neprůchozí.
Podobně neprůchozí byl zatím každý náznak pokusu o změnu systému, který je nemocný především
tím, že stojí na jedné noze. Nutno totiž přiznat,
že zvyšující se mandatorní výdaje související se
stárnutím populace představují problém i v okolních zemích. Nicméně tam, kde důchodový systém
stojí na dvou až třech nohách, je tlak, který u nás
dopadá jen na tu nohu jednu, rozložen. Tudíž není
tak velký. Což ví devět z deseti žáků základní školy.
Hledejme propříště poslance a členy vlády tam,
kde netrpí krátkozrakostí a mají z fyziky alespoň
čtverec… ■
PETR KARBAN
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První po patnácti letech?
by za dostupnost, a to je i případ dálnice D4.
Specifická bude snad jen denominace v českých
korunách; naprostá většina infrastrukturních
PPP projektů, na kterých jsme měli možnost
v ČSOB pracovat, byla totiž financována
v eurech. Máme ovšem i zkušenosti s českými projekty, které jsou denominované v naší
měně. I tady máme uzavřeny úvěrové smlouvy
s délkou financování i přes 25 let a sjednána
úroková zajištění na stejně dlouhou dobu.
Za poslední tři roky se jen v Evropě uzavřelo
na 160 projektů typu PPP v celkové hodnotě
skoro 1 040 miliard korun. Česká republika je
výjimkou, a tak je plán dostavby D4 po téměř
patnácti letech první, který se pravděpodobně
dočká předložení nabídek i vlastní realizace.
Doufejme, že se tento důležitý infrastrukturní
projekt podaří dotáhnout až do úspěšného
konce. Za našimi hranicemi se koncept PPP
u výstavby dálniční sítě již osvědčil. Formy
spolupráce se tam dále rozvíjejí a třeba ve
Francii se dokonce opět využívá přenesení odpovědnosti za objem dopravy (a tím i za objem
vybraného mýta) na koncesionáře.
Na mnoha transakcích v západní Evropě se podílí Evropská investiční banka (EIB). Ta přináší

Vánoční dárky
pro celou rodinu

nejenom výhodnou cenu financování, ale také
dokáže pomoci se specializovanými produkty vytvořenými pro účely těchto transakcí.
Jedná se například o SDCE (senior debt credit
enhancement), díky němuž lze při vhodném
použití dosáhnout na výhodnější podmínky
pro komerční část financování. Počáteční přítomnost EIB může být přínosná rovněž v tom,
že pomůže při zavádění a usazení vyzkoušených mezinárodních standardů.
Pro ČSOB je financování infrastruktury
významnou aktivitou. Jako česká banka máme
zájem, aby se PPP projekt dostavby dálnice
D4 podařilo úspěšně uskutečnit. Doufáme, že
i díky tomu dojde v České republice k širšímu
využívání koncesního PPP konceptu. V zemích, jako je Německo,
Velká Británie, Belgie
nebo Holandsko, je to
již zcela běžné. ■

JAN TROJÁK, ředitel

Foto: archiv

N

a začátku října tohoto roku byla ohlášena
jména čtyř konsorcií, která se kvalifikovala
pro výběrové řízení na dostavbu části dálnice D4 formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). Jde o významnou novinku
při realizaci infrastrukturních staveb v České
republice. Vítěz soutěže zajistí výstavbu, provoz
i financování prvního velkého silničního projektu.
Příslibem úspěchu jsou samotná konsorcia,
která se pro výběrové řízení kvalifikovala. Jejich
členy jsou převážně společnosti, které jsou
špičkou v implementaci a provozu infrastrukturních PPP projektů. A to nejen v Evropě, ale
i v celosvětovém měřítku. Jde o společnosti,
které mají k dispozici týmy specialistů, jež se
přípravou a realizací obdobných projektů dlouhodobě zabývají. Zároveň mají dostatek zdrojů
a solidní finanční zázemí. S řadou z nich jsme
měli možnost již dříve spolupracovat v západní
Evropě.
Z pohledu financování má příprava PPP projektů zaběhnutý rituál. Konkrétní procesy a podmínky se samozřejmě mohou v jednotlivých
případech lišit, ale principy a postupy jsou stále
stejné. Týká se to především infrastrukturních
projektů, které jsou založeny na konceptu plat-

Projektového financování
ČSOB

Namísto
9 248 Kč
JEN
5 300 Kč

Zvýhodněné předplatné
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Více na dalnicniznamka.denik.cz nebo telefonním čísle 272 015 015.

Nabídka platí do 31. 12. 2018
nebo do vyčerpání zzásob.
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Nejhorší je nedělat nic

Foto: 2x Jakub Hněvkovský

Olga Cilečková pracovala deset let v londýnské pobočce konzultantské společnosti PwC. Letos se stala třetí ženou mezi
partnery pražské pobočky, nicméně téma brexitu a budoucnosti jí zůstalo.
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dyž jste se po deseti letech práce
v Británii vrátila před časem domů,
překvapilo vás něco na českém
byznysovém prostředí?
Dvě věci. Pozitivně to, že je tu řada špičkových
firem, špičkových v globálním měřítku. Bohužel
o nich možná ve světě vědí víc než my sami.
Cítíme se pořád být malí, chybí nám hrdost lídrů,
i když na ni máme často právo. Negativně mě
překvapil zdejší přístup ke consultingu. Západoevropské firmy si dávno uvědomují, že když
chtějí být úspěšné, potřebují expertní kompetence
i v tom, co není jejich core byznys.

K

Není to u nás otázka určitých stereotypů?
Otcové zakladatelé jsou zvyklí řešit věci
sami…
Souhlasím. Taky se to, možná i v důsledku
generační obměny, začíná posouvat blíže stavu
obvyklému v zahraničí.
Kde vy osobně vidíte korunu vůči euru?
Kurz kolem třiadvaceti korun za euro je obvykle
vnímán jako dlouhodobě rovnovážný, ale to
neznamená, že se nedočkáme překvapení. Je tu
značné množství spekulativního kapitálu, a jakmile koruna bude posilovat, bude mizet. Otázka
je, jestli bude mít kam zmizet. Dnes už dávno
není důležité jen to, co se děje u nás, ekonomika
se globalizovala, vazby mezi vzdálenými trhy jsou
zvláště v Evropě velmi těsné a silné. Jednoduše
řečeno, důležité je i to, co se děje v zemích kolem.
Končí tradiční pojetí národních ekonomik?
Myslím, že už skončilo. Současný boj USA versus
Čína se nás netýká jen zdánlivě, podle našich studií jsme třetí nebo čtvrtou nejohroženější zemí…
A co s tím můžeme udělat?
Musíme si to uvědomit, udělat si scénáře, co se
stane, když… Nejen v ekonomice a byznysu platí,
že pro budoucnost musíte něco udělat teď.
Zmínila jste souboj velmocí, ale je tu bližší
téma. Brexit…
Sama si nějak neumím představit no deal scénář,
ale britská vláda už začala firmám dávat jasný
harmonogram, co a kdy musejí udělat, pokud
k dohodě nedojde. Doposud pouze v obecné
rovině doporučovala. Možná je pětadevadesát
procent dohodnuto na papíře, ale no deal scénář
je asi méně hypotetický, než jsme si ještě včera
mysleli. Vstupuje do toho ještě netrpělivost,
která je v Londýně patrná, firmy už nechtějí
čekat a startují ochranné procesy, takže se klidně
může stát, že i když jednání dopadnou nějakou
dohodou, budou už ony tak daleko, že to vlastně
nebudou chtít zastavit.
Kdo podle vás vydělá?
Kdyby to mělo být skutečně tvrdé no deal, stane
se Británie pro všechny země Unie třetí zemí

a všechny země se stanou třetí zemí pro Británii.
Jakýkoliv dovoz a vývoz bude dovozem a vývozem se vším všudy. A nelze čekat nic jiného než
chaos, protože žádné dvoustranné dohody nejsou
vyjednané. Obávala bych se spíše prodělku, určitě
na britské straně.

Co mají a mohou dělat české firmy?
Většina jich nechává vše na poslední chvíli.
Správná strategie je stejná jako pro budoucí
recesi – vypracovat si alespoň dva tři alternativní
scénáře, seznámit se s těmi nejpravděpodobnějšími variantami. Pokud jde o brexit, budou tu jistě
dopady v daních, clech, projeví se kurzová rizika,
změní se pracovní trh. Na to všechno se dá v různých úrovních připravovat. Nejhorší je nedělat
nic. Bohužel, přetrvávajícím problémem českých
firem je, že jsou často orientované na krátkodobý
výsledek nebo na okamžitý problém a chybí jim
dlouhodobý strategický pohled.

KLÍČOVÉ SLUŽBY PWC V OBLASTI
BREXITU:
PwC nabízí britským firmám podnikajícím
v Česku nebo naopak českým firmám
s obchodními vazbami ve Velké Británii
následující služby:
■

Řešení nepřímých daní a cel (import zboží,
export zboží, celní poradenství)

■

Řešení přímých daní (poradenství
v souvislosti s britským a českým daňovým
systémem)

■

Poradenství pro fyzické osoby (imigrační
služby, pracovní povolení, relokace)

■

Strategické poradenství (nákup firem v České
republice a Velké Británii), analýza dopadu
na byznys kupujících

■

Právní poradenství (zakládání firem ve Velké
Británii a v České republice, smluvní agenda
podle britského a českého práva)

■

Analýzu dopadu na finanční rizika, zejména
kurzové riziko a dopad na working capital.

PROBLÉMEM ČESKÝCH FIREM
JE, ŽE JSOU ČASTO ORIENTOVANÉ
NA KRÁTKODOBÝ VÝSLEDEK NEBO
NA OKAMŽITÝ PROBLÉM A CHYBÍ
JIM DLOUHODOBÝ STRATEGICKÝ
POHLED.

Prý víte, jaký bude svět v roce 2030…
Nedávno vznikla v Británii jedna z našich posledních studií. Do Experience centra se zavřela
skupina akademiků z univerzity Oxbridge a naši
významní partneři z celého světa a diskutovali
o trendech, které utvářejí budoucí svět. Tak
vznikly Megatrends, materiál, který popisuje, jak
by to mohlo za deset dvanáct let vypadat.
A jak tedy?
Některé vlivy jsou patrné již dnes. Vezměte třeba
hypermarkety, ty čekají patrně hlubší problémy. V Británii všichni nakupují na internetu
a domy jsou prázdné. Luxusem se stanou kvalitní
potraviny, které se budou vyrábět z geneticky
modifikovaných zdrojů a budou patřičně drahé.
Němci se změnami v automobilovém průmyslu
patrně přijdou o svou dominanci. A ekonomická
síla zažije druhé stěhování – poprvé se stěhovala
z Evropy do Ameriky, teď se stěhuje do Asie. To
nejsou plané vize, to už dnes zažíváme. ■

OLGA CILEČKOVÁ
Partnerka řídící tým treasury a účetního
poradenství a Training Academy v PwC.
Má 10 let zkušeností z londýnské kanceláře
PwC, kde byla ředitelkou oddělení
řízení finančních a komoditních rizik pro
korporátní klienty. Zaměřovala se zejména
na treasury poradenství pro FTSE 100
klienty, a to zejména oblast řízení měnového
rizika a nastavení treasury oddělení. Má
také bohaté zkušenosti s komplexními
transakcemi na britském trhu v oblasti M&A
a refinancování. Do české kanceláře PwC se
vrátila v roce 2015. Ve volném čase se věnuje
lezení po horách.

PETR KARBAN
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Jak se mění PLS
V oblasti pracovnělékařských služeb (PLS), které musejí zaměstnavatelé zajišťovat pro své zaměstnance, průběžně dochází
ke změnám. „Objevují se také nové trendy a některé velké firmy začínají poskytovat pracovníkům rovněž nadstandardní
lékařskou péči,“ říká lékař polikliniky Program Health Plus, MUDr. Pavel Šnajdr, Ph.D.

V

listopadu 2017 došlo ke změně
zákona o specifických zdravotních
službách, který určuje formu
pracovnělékařských služeb. Co se pro
zaměstnavatele a zaměstnance změnilo?
Nezměnil se jen zákon, novelizována byla také
navazující vyhláška č. 79/2013 Sb. Myslím, že
změny byly vedeny snahou přesněji definovat
nejasné formulace z předchozího znění, byť
některé stále zůstávají, a zpřehlednit situaci
pro zaměstnance i zaměstnavatele. Snahou bylo
sjednotit a zjednodušit lhůty provádění periodických lékařských prohlídek podle kategorizace prací a rizik ohrožení zdraví pracovníků,
jež jsou detailně vymezeny v příloze vyhlášky.
Nově je upřesněna rovněž možnost zaměstnance
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i zaměstnavatele vzdát se práva na přezkoumání
lékařského posudku, právní účinky posudku tak
nastanou již následující pracovní den. Pokud se
některá ze stran nevzdá práva na přezkoumání,
právní účinky nastávají po 10 pracovních dnech,
což značně prodlužuje dobu mezi provedením
prohlídky a nástupem do práce. Nový je i požadavek na zajištění vstupní lékařské prohlídky
„před vznikem“ pracovního poměru, tedy před
dnem nástupu do zaměstnání. Je to praktičtější než původní požadavek „před uzavřením“
pracovního poměru, zvláště v těch případech,
kdy je pracovní poměr uzavírán s větším předstihem před nástupem do zaměstnání. Dále je
na 10 pracovních dnů zkrácena lhůta, do níž
registrující lékaři musí vydat výpis ze zdravot-
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Co by měly pracovnělékařské služby
zahrnovat?
PLS nejsou jen prohlídky a hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců. Tyto služby v sobě
zahrnují i poradenství, například v problematice fyziologie i psychologie práce, ergonomie.
Pravidelně je prováděn i tzv. dohled na pracovišti. Lékaři PLS se například podílejí na výuce
první pomoci, pomáhají při tvorbě havarijních
plánů, mohou významně přispět při stanovení
výkonových norem, při projektování, výstavbě
a rekonstrukci pracovišť, při výběru technických, technologických a organizačních opatření
proti nepříznivým účinkům rizikových faktorů
a podobně.

nické dokumentace či potvrzení o nezměněném
stavu, dříve to bylo do 30 dnů. Další změny se
týkají jasněji definovaných podmínek a pravidel
provádění výstupní lékařské prohlídky, mimořádných prohlídek i prohlídek u dohod. Úplný
výčet změn by byl velmi dlouhý, pro zájemce
doporučuji aktuální 3. vydání knihy Pracovnělékařské služby autorů Šubrta a Tučka z roku 2017.

Jak se PLS pro firmy liší ve vztahu
k jednotlivým typům profesí?
U různých typů profesí se může riziko ohrožení pracovníka zásadně lišit. Různý může být
rizikový faktor (prach, chemické látky, vibrace,
hluk, psychická či fyzická zátěž atd.) i míra
vystavení pracovníka tomuto faktoru. Jiné riziko
má pracovník v administrativě v kategorii 1,
pracovník ve zdravotnictví s rizikem biologického činitele v kategorii 2, pracovník balíkové
přepravy s rizikem fyzické zátěže v kategorii 3
nebo pracovník exponovaný kancerogenním látkám v kategorii 4. Z toho vyplývá odlišný rozsah
vyšetření v rámci pracovní prohlídky. Součástí
prohlídek může být EKG či zátěžové EKG, vyšetření plicní kapacity, vyšetření sluchu, sledování
biochemických parametrů z krve, RTG plic
a podobně. Samozřejmě netestujeme všechno
u všech, konkrétní typ vyšetření definuje právě
příloha vyhlášky.

Jak minimalizovat rizika pro zaměstnance
a podpořit jejich výkonnost a spokojenost?
K minimalizaci rizik slouží všechna opatření
definovaná zákonnými normami. To jsou ale
jen základní mantinely, jakési nepodkročitelné minimum. Trochu mimo pozornost však
zůstávají administrativní pracovníci kategorie 1,
kteří obvykle pracují s počítačem. Z jejich strany
vnímám zvyšující se zájem o problematiku ergonomie. Kvůli dlouhému sezení v práci přibývá
chronických bolestí zad a bolestí hlavy, bolest
zad je dokonce nejčastější příčinou pracovní
neschopnosti v ČR. A často stačí jenom správně
nastavit výšku monitoru, pracovního stolu
a židle. Přibývá zaměstnavatelů, kteří vybavují
kanceláře nastavitelnými stoly umožňujícími
práci ve stoje. K dispozici bývají i gymnastické
míče či jiné rehabilitační pomůcky, některé firmy
nabízejí i služby fyzioterapeuta. To je jistě správný trend. Na některých pracovištích se objevují
také relaxační zóny pro zaměstnance, místnosti
pro hraní stolního tenisu, rotopedy či plně
vybavená tělocvična s fitness trenérem. Většina
studií zkoumajících efektivitu využití pracovní
doby se shoduje v tom, že u duševní práce je
nemožný nepřetržitý osmihodinový denní výkon
a krátký intenzivní odpočinek by mohl celkovou
efektivitu výkonu pracovníků zvýšit. Spokojenost zaměstnance je pak zřejmě součinem platu
a pocitu smysluplnosti z vykonávané práce.
Ideální je, když jsou oba tyto parametry v nějakém adekvátním souladu.
Některé moderní společnosti věnují péči
o zdraví zaměstnanců stále více pozornosti.
Jaké jsou dnes možnosti nadstandardní
zdravotní péče pro firmy?
Firmy mohou pro své zaměstnance udělat
prakticky cokoliv. Mohou mít dokonce lékařskou
ordinaci na pracovišti a zaměstnancům poskytovat nejen pracovnělékařské služby, ale také
standardní či vlastně již nadstandardní léčebnou
péči praktického lékaře. Jsem si jist, že již u firmy s 800 až 1 000 zaměstnanci to dává smysl. Říkám termín nadstandardní péče proto, že české
zdravotnictví je sice technicky i lidsky dobře vy-

PÉČE O ZAMĚSTNANCE POHLEDEM
ZDRAVOTNÍ SESTRY
Pokrokové firmy se snaží zaměstnancům
nabídnout podporu pro jejich zdravý
životní styl. Obvykle formou benefitů,
jako je třeba fitness a masáže v místě
zaměstnání či zpřístupněním zdravého
stravování. Korporátní společnosti také
pořádají programy, které učí zaměstnance,
jak předcházet stresu a jak ho zvládat.
Některé firmy využívají i asistenčních
služeb v oblasti podpory duševního zdraví
a pomoci v krizových situacích. Z mého
pohledu nastává nový trend, kdy velké
firmy budou od pracovníků PLS očekávat
komplexní služby, jež mimo služeb
stanovených zákonem budou zahrnovat také
aktivní účast na programech zaměřených
na motivaci zaměstnanců ke zdravému
životnímu stylu.

MARKÉTA MALINS, Program Health Plus

FIRMY MOHOU PRO SVÉ
ZAMĚSTNANCE UDĚLAT PRAKTICKY
COKOLIV. MOHOU MÍT DOKONCE
LÉKAŘSKOU ORDINACI
NA PRACOVIŠTI A ZAMĚSTNANCŮM
POSKYTOVAT VLASTNĚ JIŽ
NADSTANDARDNÍ LÉČEBNOU PÉČI
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE.
bavené, jenže lékařům v tom shonu dlouhodobě
schází zhruba 8 až 10 minut času navíc na každého pacienta. Ten čas by se měl použít k hlubšímu naslouchání pacientovi a vysvětlování všech
léčebných kroků. Ordinace praktického lékaře
potřebuje 1 600 až 1 800 pacientů a více, aby se
uživila. Pokud by takováto „závodní“ ordinace
fungovala pro 800 až 1 200 zaměstnanců, bylo by
tedy možno jim věnovat více času. Nižší příjem
od zdravotní pojišťovny by byl ordinaci kompenzován příspěvkem od zaměstnavatele a jsem
přesvědčen, že jeho výše by pro mnoho firem
byla zanedbatelná. Zato přínos pro zaměstnance
i zaměstnavatele by byl obrovský. Myslím si, že
pro mnoho firem je to do budoucna šance, jak
podpořit zdraví svých zaměstnanců. Vnímám to
jako velmi zajímavý trend, se kterým již ve světě
začínají. ■
VALERIE SAARA
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Rekordní prodeje do dálkových destinací:
Největší zájem je o New York a Dubaj
Prodej letenek v České republice během prázdninovým měsíců zpomalil, především kvůli příznivému tuzemskému
počasí. S příchodem chladnějšího podnebí však cestující čím dál častěji vyrážejí do dálkových destinací, kde je v některých
případech čekají stále letní teploty. Velkým lákadlem jsou i příznivé ceny letenek, častější spoje či nasazení nových letadel.

O

d začátku září zaznamenáváme zvýšený zájem
o dálkové destinace. Například prodeje letenek
do Dubaje u nás meziročně vzrostly o 38 %,
do New Yorku dokonce o 67 %. Zatímco do Dubaje
cestující láká především letní počasí, v případě New
Yorku se jedná o kombinaci více faktorů. Jedním
z nich je bezpochyby pořízení letenky z Prahy
od 9 872 Kč.
Dle prodejů letenek za září je z dálkových destinací
největší zájem o již zmiňovanou Dubaj, následně
o New York, třetí a čtvrté místo obsadily Bangkok
a Kapské Město. Zájem je ale i o další americké
destinace. Pátou nejprodávanější destinací je u nás
Los Angeles, dále Miami, Denpasar, Colombo, Male
a top desítku uzavírá thajský Phuket.

Na zvyšující se zájem o některé dálkové destinace, reagují letecké společnosti přidáváním
nových spojů. V případě New Yorku se jedná
o každodenní linku americké společnosti United
Airlines. Na lety z Prahy do Newarku bude nasa-

Více informací na:

www.letuska.cz

zován Boeing 767-300 s ekonomickou a business
třídou. Předpokládá se, že linku zavedenou
od června 2019, využije přibližně 43 tisíc cestujících za rok.
Čechy může motivovat k cestování do dálkových
destinací i to, že si díky nasazení nových letadel
mohou vychutnat větší pohodlí při dlouhém
letu. Například letecká společnost Qatar Airways
nasadila od 28. října letošního roku na trase
Praha – Dauhá nově Boeing 787-8 s kapacitou
254 cestujících, a to 22 v byznys třídě a 232 osob
v ekonomické třídě. Nový typ letadla navýší
celkovou kapacitu o 46 procent. ■
JOSEF TREJBAL, výkonný ředitel portálu Letuška.cz

Má právnická osoba právo na obhajobu
dle čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a lze
toto právo zásahem státu omezit?
Jasnou odpověď na první otázku nenalezneme přímo v Listině základních práv a svobod (dála jen Listina), ale musíme pátrat
v judikatuře soudů, zejména soudu ústavního. Ústavní soud právo na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny právnické osobě
(dále jen PO) nikdy neupíral a hlásal, že Listina chrání i základní lidská práva PO na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny.

N

icméně v této souvislosti vyvstal ještě jiný
problém, a to jak široce tato základní lidská
práva vykládat a zdali má PO právo na obhajobu dle čl. 40 odst. 3 Listiny? Ústavní soud dospěl
k názoru, že i PO má právo na obhajobu v rámci
široce chápaného práva na spravedlivý proces tak,
jak jej Listina pojímá. A pro užití tohoto práva
tak není důležité, zda se v postavení obviněného
nachází fyzická či právnická osoba.
V případě práva na obhajobu se však nejedná
o právo absolutní, a tedy lze zásahem státu omezit.
To ovšem pouze v případech, kdy tento zásah
sleduje legitimní cíl a dále obstojí v testu proporcionality. Je tedy nutné posuzovat každý konkrétní
případ. Jako problematické ve vztahu práva na ob-
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hajobu a postavení obviněných PO ukázal výklad
ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 418/2011 Sb.,
o trestní odpovědnosti právnických osob (dále
jen ZTOPO). Tedy kdo smí a bude volit obhájce
stíhané PO v případě, že osoba oprávněná jednat
za PO je v téže věci obviněným, poškozeným nebo
svědkem? Orgány činné v trestním řízení vykládaly tato ustanovení zcela striktně, tedy v případě,
kdy zjistily, že osoba oprávněná jednat za PO je
v takovémto postavení, považovaly ji za osobu
neoprávněnou takto jednat dle ust. § 34 odst. 5
ZTOPO a obhájce touto osobou zvoleného v dané
trestní věci nepřipustily.
Ústavní soud však do této situace přinesl zcela nový
rozměr svým Nálezem ze dne 15. 8. 2018, vedeném

pod sp. zn. II ÚS 131/18, a dovodil, že „… s ohledem
na základní právo PO na obhajobu, jehož součástí je
i právo zvolit si obhájce, je třeba ust. § 34/4 ZTOPO
vykládat tak, že osoba oprávněná činit úkony za obviněnou PO může této obviněné PO zvolit obhájce
i v případě, že tato oprávněná právnická osoba
vystupuje v řízení jako svědek.“
Ústavní soud tedy rozhodl, že takovýto postup
OČTŘ je postupem porušujícím základní právo
právnických osob na obhajobu dle čl. 40 odst. 3
Listiny. Jedná se tak o zásadní průlom do rozhodovací praxe OČTŘ a posílení práv osob
právnických. ■
LUCIE ŠUBOVÁ, advokátka AK Pečený, Fučík, Langer
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Efektivní zpracovávání datových zdrojů
Množství digitálních dat, která jsou denně generována jak z privátních pramenů, tak zejména ve sféře komerční, se rok
od roku velmi dramaticky zvyšuje. Statistické prognózy hovoří o tom, že se každé 2 roky tato množina zhruba zdvojnásobí,
přičemž v roce 2020 by jejich objem měl dosáhnout hodnoty 37,2 zettabytu.

P

ro firmy a podniky není dnes problém data
získávat, ale nalézat způsoby, jak je interpretovat a uchopit coby efektivní nástroj pro
dlouhodobá strategická rozhodování i každodenní
řízení jejich byznysu.
„Jednou z nejtypičtějších situací je stav, kdy má
společnost dva či více nezávislých systémů, ve kterých shromažďuje data o svých klientech,“ vstupuje
do problematiky produktový ředitel Jan Svoboda
ze společnosti WEBCOM. „Management intenzivně
řeší způsob, jak tato data udržovat synchronizovaná
pro jejich následnou správu.“ Nejzásadnějším parametrem je pak čistota dat neboli zabránění zdvojování těchto údajů. Řešením popsaného problému
je aplikace Konsolidační databáze, jejímž úkolem
je jednotlivá data sloučit, deduplikovat a v neposlední řadě synchronizovat tak, aby je majitel databáze
mohl správně a efektivně využívat.

CRM
MICROSOFT
POWER BI

KONSOLIDACE
KONTAKTNÍCH
A TRANSAKČNÍCH DAT
KONSOLIDAČNÍ
DATABÁZE

ERP 1

ERP 2

ERP 3

„Závěrečným krokem tohoto procesu je analýza
a prezentace zpracovaných dat pomocí Power BI.
Zákazníkům tak, zjednodušeně popsáno, budujeme
inteligentní reportingovou základnu, která ideálně
pracuje v cloudu. Poskytuje odpovědným zaměstnancům 360° pohled na klienty, ale také nabízí
členům managementu těchto firem strukturovaná
komplexní data o chování jejich zákazníků. Správná
analýza umožňuje cílenou a individualizovanou péči,
jejímž poptávaným výsledkem je spokojený a loajální
zákazník,“ uzavírá téma Jan Svoboda ze společnosti
WEBCOM, která po dvou úspěšných dekádách
působení na trhu IT technologií změní svůj název
v souvislosti s akvizičním procesem započatým před
třemi roky. Od 1. 1. 2019 bude působit pod novým
názvem Konica Minolta IT Solutions Czech. ■
JARMILA JELÍNKOVÁ, WEBCOM a. s.
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legislativa

Ohlédnutí
za rokem
2018
Národní legislativa
K 10. listopadu 2018 obdržela
HK ČR k připomínkovému řízení
cca 150 materiálů a z toho uplatnila
93 připomínek v mezirezortním
připomínkovém řízení.
Zákoník práce
I přes dlouhodobé snahy věc zastavit a přes
argumentované protesty HK ČR bylo Poslaneckou
sněmovnou schváleno zrušení tzv. karenční doby,
tj. doby, po kterou není poskytována náhrada
mzdy v době pracovní neschopnosti. Pokud změnu
potvrdí Senát a podepíše prezident republiky, budou zaměstnavatelé od 1. 7. 2019 zaměstnancům
v prvních třech dnech nemoci proplácet náhradu
mzdy či platu. HK ČR se stále domnívá, že karenční lhůta prokazatelně plnila svůj účel a přispívala
k větší odpovědnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů především ke krátkodobým pracovním
neschopnostem a zabraňovala tak zneužívání
systému při čerpání nemocenské. Na druhou stranu její existence dala zaměstnavatelům prostor pro
poskytování benefitů ve formě tzv. sick days.

Superhrubá mzda
Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení tzv. daňový balíček – návrh novely řady
daňových zákonů, která by měla začít platit v lednu
2019. HK ČR vedle řady obecných připomínek
uplatnila více než 30 konkrétních. Po kritice
HK ČR aspoň prozatím ustoupilo Ministerstvo fi-
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nancí od návrhu zrušit superhrubou mzdu a zavést
19% daň z příjmů fyzických osob.

Změna daňového řádu – prolomení
mlčenlivosti
HK ČR pomohla svými připomínkami a medializací problému neprolomit mlčenlivost advokátů
a daňových poradců nad rámec směrnice o praní
špinavých peněz.

HK ČR ochránila investice firem v řádech
miliard korun
Díky doporučení HK ČR nasměrovanému
poslancům se zabránilo přijetí pozměňovacích
návrhů k novele zákona o ochraně ovzduší. Ty
totiž nepočítaly se zajištěním důležitých podmínek
pro energetické podniky, které jsou významným
tvůrcem HDP i důležitým zaměstnavatelem. Zákon by v takovéto podobě v podstatě znehodnotil
investice v řádech miliard korun, které energetici
v poslední době investovali do zajištění ekologičtějšího provozu, a tím by de facto také ohrozil
energetickou bezpečnost České republiky. Nová
regulace by měla negativní dopad na zajištění ekonomicky dostupné energie pro podnikatele. Právě
díky včasnému efektivnímu tlaku a argumentaci
Hospodářské komory se podařilo tato nebezpečí
zažehnat.

Novela zákona o urychlení dopravní,
vodní a energetické infrastruktury
Novela kromě jiného obsahuje seznam dopravních
staveb, u nichž se má usnadnit vyvlastňování pozemků pomocí takzvaného mezitímního rozhod-

nutí. HK ČR podporovala prosazení fikce souhlasu,
která má úřady přimět k tomu, aby konaly rychleji.
Již platná novela přímo obsahuje seznam dopravních staveb, na které se má mezitímní rozhodnutí vztahovat. Zahrnuje vybrané dálnice, silnice
I. třídy, železnice, metro i nové oplocení pražského
Letiště Václava Havla. Je na něm například i Pražský okruh, stavby v rámci pražského, brněnského
a ostravského železničního uzlu nebo plavební
stupně Děčín a Přelouč. Fikce souhlasu se bude
týkat přípravy dopravních, energetických a dalších
staveb, na něž se zákon o urychlení výstavby
vztahuje. Pokud úřad nevydá závazné stanovisko
do 60 dnů, bude se mít za to, že nemá námitek. Má
to donutit úřady, aby svá stanoviska vydávaly včas.
Toto pravidlo ale nebude platit při vydávání závazných stanovisek při posuzování vlivů na životní
prostředí, tj. při procesu EIA.

Nález ÚS k návrhu zrušit EET
(sp. zn. Pl. ÚS 26/16)
HK ČR ocenila rozhodnutí Ústavního soudu
zastavit třetí a čtvrtou vlnu EET, které dává vládě
možnost připravit smysluplný, přiměřený koncept
osvobození drobných podnikatelů a provázání
paušální daně s vynětím jejího poplatníka z EET.
Varováním pro vládu i zákonodárce při případných budoucích snahách zavádět další regulaci
podnikatelského prostředí by měl být fakt, že celá
třetina ústavních soudců sdílí názor o neústavnosti
EET jako takové. HK ČR od začátku apelovala,
aby předkladatelé zákona i zákonodárci přehodnotili, které osoby by měly vůbec, anebo alespoň
v prvních letech podléhat evidenční povinnosti,
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Místo nepřehledných výjimek, koho, v jakém
režimu a zda vůbec by se měla EET týkat. HK ČR
prosazovala a prosazuje, aby stát zohledňoval obrat
živnostníků a podnikatelů. HK ČR je přesvědčena,
že by se povinnost EET neměla vztahovat na podnikatele, kteří by se rozhodli své platební závazky
vůči státu vyrovnat paušální částkou.
V navazujícím legislativním procesu k vládnímu
návrhu novely zákona o evidenci tržeb, který je
reakcí vlády na nález ÚS, HK ČR požaduje, aby

se nově zaváděný zvláštní neelektronický režim
pro drobné podnikatele co nejvíce připodobnil tradičně vnímanému osvobození od nějaké
povinnosti, v daném případě od EET. HK ČR proto
požaduje zvýšení ročního limitu hotovostních
tržeb pro možnost evidovat ve zvláštním režimu
na 750 000 Kč (vládní návrh požaduje nanejvýš
200 000 Kč). Cílem tohoto požadavku je, aby
zvláštní režim EET mohli využívat i živnostníci,
kteří mají podnikání jako jediný či hlavní zdroj své-

ho živobytí, tedy nejenom ti, pro které je samostatná výdělečná činnost pouhým přivýdělkem.

Sledujte aktuality z legislativy

www.komora.cz/news_category/
aktuality-z-legislativy/

Edukativní a metodická činnost
Kontroly pod kontrolou
HK ČR se v letošním roce snažila podnikatelům
co nejvíce a prakticky přiblížit problematiku kontrol. Z tohoto důvodu se na půdě HK ČR uskutečnily koncem října a v listopadu série seminářů
s odborníky z konkrétních kontrolních orgánů
(více viz odkaz na článek o kontrolách).

Vzdělávání podnikatelů v oblasti
spotřebitelského práva
HK ČR uspořádala v rámci evropského projektu
Consumer Law Ready dva semináře věnující
se problematice spotřebitelského práva. Cílem
seminářů bylo poskytnout malým a středním
podnikatelům dostatek informací, aby věděli, jak
si nastavit férové podmínky vztahů se spotřebiteli. Jaké informace mají podnikatelé poskytnout

před samotným uzavřením obchodu se spotřebitelem, jaké jsou lhůty na odstoupení a záruky,
kdy a za jakých podmínek může spotřebitel
reklamovat.

Jak na to
Vzhledem k nepřehlednosti některých právních
předpisů a časté novelizaci přišla HK ČR, jakožto
nejvlivnější zástupce podnikatelů, s pravidelným
seriálem nazvaným Jak na to (uložen mezi publikacemi na komorovém webu). Ve stručném a přehledném materiálu HK ČR pravidelně poskytuje
aktuální informace z oblasti legislativy, případně
základní informace k tématům, která ‒ ač se řady
podnikatelů týkají ‒ bývají v praxi opomíjena.
Témata jsou zaměřena jak na oblast pracovněprávních vztahů a zaměstnaneckého práva, tak

i na oblast vztahů mezi podnikateli či na povinnosti podnikatelů vůči správním orgánům.

Příručky
HK ČR v uplynulém roce vypracovala a zpřístupnila na webu komory aktualizované příručky:
Příručku pro podnikatele, kterou pravidelně vždy
na začátku kalendářního roku aktualizujeme a zapracováváme do ní legislativní novinky.
Příručku Kontroly pod kontrolou – pro letošní rok
HK ČR aktualizovala dosavadní příručky o kontrolách a sloučila je do jedné. Podnikatelé tak mají
možnost se na jednom místě seznámit s průběhem
všech nejdůležitějších kontrol (více viz odkaz
na článek o semináři ke kontrolám). ■
LUCIE PLACHÁ a KATEŘINA KOZÁKOVÁ, Úřad HK ČR

Evropská agenda
■

■

■

■

V Evropské asociaci obchodních a průmyslových komor (EUROCHAMBRES), jejíž jsme
členy od roku 2004, i v končícím roce 2018
máme zastoupení na nejvyšších postech –
v Radě ředitelů (prezident Hospodářské
komory ČR Vladimír Dlouhý) a v Rozpočtovém výboru (viceprezidentka Irena Bartoňová
Pálková). Nově byl prezident V. Dlouhý zvolen
předsedou výboru pro budoucnost Evropy
a je z tohoto titulu zván na zasedání prezidia
EUROCHAMBRES.
V rámci EUROCHAMBRES jsme se v roce
2018 aktivně zapojili do šetření týkajících se
SME Business Climate Index, dále do problematiky a implementace GDPR nebo podpory
startupů a scaleupů.
Prezident HK ČR Dlouhý se aktivně zúčastnil
a vystoupil v rámci Evropského parlamentu
podniků k budoucímu směřování Evropské
unie.
Aktivně jsme se zapojili do probíhajících debat
o budoucnosti Evropské unie, jejího financování
a o průběhu a dopadech brexitu, které celoročně
probíhají v rámci Národního konventu o EU,

■

■

■

pracovního týmu Rady hospodářské a sociální
dohody pro EU, kulatých stolů se Zastoupením
Evropské komise a s Radou pro Evropské strukturální a investiční fondy i uvnitř pracovního
týmu EUROCHAMBRES, ve kterém si zástupci
hospodářských komor zemí EU předávají zkušenosti s přípravou na výstup Velké Británie z EU.
Prezident HK ČR Dlouhý pokračoval v iniciativě obchodních a průmyslových komor zemí
Visegrádské skupiny vyžadujících zefektivnění činnosti EUROCHAMBRES. Své postoje
komunikoval s ostatními evropskými komorami
včetně komor zemí V4 a návrhy představuje
prezidentovi EUROCHAMBRES Ch. Leitlovi.
Zásadním tématem, kterému se dlouhodobě
HK ČR věnuje, je revize směrnice o vysílání
pracovníků a na ní navazující balíček mobility.
Aktivně vystupujeme proti zpřísnění podmínek
pro vysílání pracovníků a pro vytváření bariér
jednotného vnitřního trhu.
Pravidelně jsme i v uplynulém roce shromažďovali prostřednictvím komorového webu zpětnou
vazbu od podnikatelů na legislativní návrhy
a strategické dokumenty v rámci veřejných

■

■

■

konzultací Evropské komise. Od začátku ledna
do konce listopadu 2018 bylo vypsáno na čtyři
desítky takových konzultací a HK ČR do nich
ve značné míře přispěla.
Spolu s dalšími 7 evropskými obchodními
komorami, členy EUROCHAMBRES, byla
HK ČR zapojena do celoevropského projektu
PRE-SOLVE, zaměřeného na nástroje určené
k předcházení a včasnému rozpoznání úpadku
především drobných podnikatelů.
HK ČR byla i v průběhu roku 2018 zapojena
do projektů v oblasti vzdělávání, např. Erasmus
pro mladé podnikatele či do projektu AC4SME
(Apprenticeship coaches for SMEs), který je
zaměřen na spolupráci malých a středních
podniků s odbornými školami.
V roce 2018 HK ČR i přes zdlouhavé formování vlády ČR již uskutečnila nebo ještě plánuje
ve zbytku roku v součinnosti se státními orgány
uspořádat rekordní počet 15 doprovodných
zahraničních podnikatelských misí, z toho dvě
v rámci Evropy (Belgie a Velká Británie). ■

LUCIE ŠTOURAČOVÁ, Úřad HK ČR
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Kontroly pod kontrolou
Foto: HK ČR

Kontroly ze strany různých státních institucí jsou pro řadu podnikatelů černou můrou. Ani ne tak proto, že by se svým
povinnostem záměrně vyhýbali, jako spíš proto, že se jim zdá, že je jich hodně, jsou nepřehledné, často jim připadají
i zbytečné. Dost často podnikatelé také nevědí, jak se při kontrolách chovat, na co mají právo a jaké jsou jejich povinnosti
vůči kontrolním orgánům.

O

dbor legislativy, práva a analýz Úřadu
Hospodářské komory (dále jen HK ČR)
v minulých letech pro své členy i širokou
podnikatelskou veřejnost připravil na webových
stránkách HK ČR materiály o kontrolách, se kterými se podnikatelé nejčastěji mohou při svém
podnikání setkat. Ve formě příruček byly sepsány
základní informace o kontrole živnostenské, daňové, finanční a o kontrolách prováděných Státním
úřadem inspekce práce, Českou obchodní inspekcí
a Správou sociálního zabezpečení.

Vše v jedné
V letošním roce se HK ČR rozhodla příručky
aktualizovat a sloučit je do jedné (viz https://
www.komora.cz/prirucka-ke-kontrolam/), neboť
až na daňovou kontrolu mají všechny ostatní společný právní základ, a to je kontrolní řád. HK ČR
aktualizovala k letošnímu roku statistické údaje,
které jsou rozhodně zajímavé. A tak se podnikatelé
z příručky mohou dozvědět nejen, jak jednotlivé
druhy kontrol probíhají, ale i např. kolik kontrol
se na konkrétních úsecích uskutečnilo, jaká byla
nejčastější pochybení podnikatelů a kolik bylo
jednotlivými kontrolními orgány uloženo pokut,
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případně v jaké výši. Aby HK ČR problematiku
podnikatelům co nejvíce a prakticky přiblížila,
rozhodla se připravit sérii seminářů s odborníky
z konkrétních kontrolních orgánů.
Semináře se uskutečnily koncem října a v první
polovině listopadu letošního roku. Daňové kontroly se po odborné stránce ujal Václav Čepelák, ředitel Odboru daňového procesu, Sekce právní z Generálního finančního ředitelství. Daňová kontrola
je upravena v daňovém řádu, a tak se od ostatních
druhů kontrol významně liší jak v oprávněních
kontrolorů, tak i ve lhůtách a prostředcích, které
mohou používat kontroloři i kontrolovaní, v jejich
právech a povinnostech. Václav Čepelák účastníky
semináře brilantně provedl všemi úskalími daňové
kontroly a velmi pružně reagoval na všechny
dotazy podnikatelů.

se zúčastnění podnikatelé dozvěděli, že živnostenská kontrola často spolupracuje s Českou obchodní inspekcí a Státním úřadem inspekce práce.
Následující seminář byl zaměřen právě na kontroly
těchto úřadů. Ze Státního úřadu inspekce práce
přednášela Alžběta Kellnerová, vedoucí úseku
právního, a z České obchodní inspekce Vlastimil
Turza, vedoucí právního oddělení. A tak si účastníci mohli uvědomit rozdíly v předmětu kontroly.
Účastníci se také dozvěděli, že často kontroloři
z těchto úřadů chodí neohlášeně, proč tomu tak
je a jak by měli v takových situacích postupovat.
Zajímavé bylo zjištění, že se opravdu podnikatelé
mohou setkat i s falešnými kontrolory a že je zcela
v pořádku zavolat na příslušný úřad a totožnost
kontrolora si ověřit.
Účastníci všechny semináře hodnotili jako
přínosné a užitečné pro své podnikání. Velmi
vysoko hodnotili přednášející, zejména oceňovali
jejich profesionalitu a schopnost rychle reagovat
na otázky.
Ze seminářů vyplynulo, že ze strany podnikatelů
je o vzdělávací semináře zájem, a to nejen z oblasti
kontrol. Proto HK ČR připravuje jednak opakování série seminářů o kontrolách i celou řadu nových
seminářů na rok 2019. ■
KATEŘINA KOZÁKOVÁ,
Odbor legislativy, práva a analýz Úřadu HK ČR

Veškeré příručky HK ČR

www.komora.cz/o-nas/
publikace

Práva kontrolora
Následující seminář se týkal živnostenské kontroly
a přednášejícími byli Karel Svitavský, vedoucí
oddělení kontrolně metodického Odboru živnostenského a občanskosprávního Magistrátu hl. m.
Prahy, a Michaela Poslušná z Živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 7. Kromě jiného

Pro více informací sledujete
webové stránky
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Pro ty, kteří chtějí nejvíc…
Společnost SYNOT TIP je přední českou společností v oblasti loterního průmyslu, která podniká na základě platné legislativy.
Je součástí skupiny SYNOT podnikající ve dvaceti zemích světa. Působí v oblasti kurzového sázení, provozování centrálního
loterního systému a číselné loterie a také živé pokerové hry a online loterií. Neustále přichází s nejnovějšími trendy a vedle
široké škály novinek klientům nabízí také řadu atraktivních bonusových akcí. A právě v tomto směru u nás nemá konkurenci.

O

nline zažívá nárůst zájmu. Jak uvedl
výkonný ředitel společnosti Petr Mikoška, na vývoji online technologií skupina
SYNOT spolupracuje s předními tuzemskými
i světovými firmami: „Jsme si plně vědomi silné
pozice internetu a jeho vlivu na dnešní společnost,
proto v širokém spektru svého působení klademe
důraz právě na internetové sázení a neustálé
inovace v této oblasti.“

Hrajeme mobilně
Vzhledem k tomu, že budoucnost v tomto
odvětví průmyslu jednoznačně směřuje právě
k internetu, společnost SYNOT TIP jako jedna
z prvních v České republice spustila v srpnu 2017
online kasino. Zájemci jej najdou na webových
stránkách www.synottip.cz. K dispozici je jim

dnes již více než 70 atraktivních her a stále
přibývají další. „Obrovským plusem našeho online
kasina je fakt, že se jedná o ryze český produkt,
na kterém se podílejí výhradně vývojáři z naší
skupiny. Jako jediní navíc nabízíme spoustu atraktivních bonusů a soutěží o velmi hodnotné ceny,“
uvedl Mikoška. Sázky může každý registrovaný
klient podávat nonstop, a to odkudkoliv, prostřednictvím optimalizovaných webových stránek
pro mobilní zařízení, případně přes mobilní aplikaci, která je k dispozici zdarma pro platformy
Android i OS.

Černý trh roste
V letošním roce společnost SYNOT TIP tvrdě
pocítila dopad nové, nepromyšlené a špatně
nastavené legislativy. Nový zákon o hazardních

hrách v konečném důsledku bohužel způsobil
především rozmach černého trhu, proti kterému
je policie stále téměř bezradná. „Od této legislativní normy jsme očekávali určité pozitivní změny.
Neuvěřitelná byrokracie až neschopnost Ministerstva financí však způsobila, že nic nefungovalo tak,
jak mělo. I přes tyto těžkosti se nám však stále daří
držet vysoký standard a realizujeme řadu nových
investic tak, abychom klientům nabízeli vždy něco
navíc,“ dodává ředitel společnosti SYNOT TIP.
Důsledek přehnané a nekoordinované regulace
loterií se samozřejmě projevil také na tržbách
všech loterních společností v zemi, což se již odráží také na rapidním poklesu daňových odvodů
do státního rozpočtu. ■
SYNOT
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Hana Landová a Vladimír Dlouhý spolu u stolu.

Rekodifikace stavebního práva:
Jedno povolení, jasné lhůty a vymahatelnost
Hospodářská komora se po podpisu Memoranda s Ministerstvem pro místní rozvoj naplno pustila do práce
na rekodifikaci stavebního práva v České republice. A to nejen proto, že zaostáváme ve všech možných srovnáních
(i v Africe se staví rychleji), ale především proto, že právě pomalý a komplikovaný povolovací proces je jednou
z hlavních příčin bytové krize v České republice. Rekodifikace se stala osobním tématem prezidenta Hospodářské
komory Vladimíra Dlouhého a předsedkyně Sekce územního a regionálního rozvoje Hany Landové.
roč do tohoto složitého úkolu vlastně
Hospodářská komora šla?
Vladimír Dlouhý: Hospodářská komora už nechtěla být jen kritikem stavu. Poukazovat na to, co je
špatně, že něco nejde, umí každý. My jsme chtěli
ukázat, že když se chce, lze dobré věci pomoci. Proto
jsme rádi, že se nám podařilo získat podporu nejen
paní ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové
a ministrů Ťoka a Brabce, ale také osobní podporu
pro celý projekt ze strany premiéra Babiše. Bylo
jasně řečeno, že rekodifikace stavebního práva je pro
všechny prioritou. Už to samo o sobě je velký posun.
Hana Landová: Původní harmonogram počítal
s tím, že proces rekodifikace stavebního práva by
mohl být ukončen někdy v roce 2027. To byl harmonogram, na který jsme nedokázali ani dohlédnout,

P
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a především jsme věděli, že tak dlouho čekat nelze.
To byl jeden z prvních motivů, proč přijít s iniciativou.

lze jej i trochu zrychlit (to je vyznačeno v materiálu,
který projednala vláda). Nic nebrání tomu, aby již
v roce 2021 byla celá rekodifikace schválena.

Ale harmonogram již doznal značné změny…
VD: Ano, je to první velký úspěch fungující spolupráce HK ČR a MMR. Na samém počátku byla
spousta těch, co tvrdili, že se takto spolupracovat
nedá. Že se nic nepodaří. A právě zásadně změněný
harmonogram po prvním měsíci spolupráce, který
vláda České republiky vzala na vědomí, se stal onou
pomyslnou vlaštovkou a důkazem, že to půjde.
HL: Nový harmonogram je realistický a opravdu
se nedá říci, že by plýtval časem. Prostě počítá se
lhůtami, které legislativní proces předpokládá a které
nelze opominout. Pokud se ale najde politická shoda,

Jaké jsou hlavní teze, ze kterých
se v přípravě vychází?
VD: Nechceme tvrdit, že objevujeme Ameriku.
Naopak. Snažíme se dát dohromady to, o čem
se v odborných kruzích již roky hovoří. Není to jednoduchá náprava věcí, nestačí přepsat části jednoho
zákona. Dotčených norem jsou desítky, legislativa
se přímo dotýká osmi rezortů. Snažíme se navíc diskutovat se širokou skupinou právníků, odborníků,
ale také lidí z praxe. A tyto názory dát dohromady.
Kdybych měl shrnout, pak v budoucnu musí být
povolovací proces rychlý, jednoduchý a transpa-
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legislativa
rentní. To pomůže nejen občanům České republiky,
bez ohledu na to, zda staví rodinný domek nebo
velký projekt, ale také úředníkům, soudům a státní
správě. Celý proces pomůže na jedné straně odblokovat výstavbu a na straně druhé ušetří nemalé
finanční prostředky státu.
HL: Jedním z klíčových momentů je například
vytvoření nejvyššího stavebního úřadu, a tedy faktické oddělení státní správy od samosprávy. V praxi
způsobuje současný stav zásadní problémy. A přitom
máme i u nás příklady dobré praxe například
v katastrálním úřadu. Stavební úřady by nově měly
fungovat pod jednotným metodickým vedením,
zahrnovat celou šíři problematiky, a co považujeme
za zásadní, je umožnit skutečnou profesionalizaci
jejich pracovníků v příslušných dotčených oborech
a jejich efektivní koordinaci.

Asi nejčastěji se v této souvislosti hovoří
o zjednodušení procesu povolování staveb.
Jak k němu tedy skutečně dojde?
VD: Je to jednoduché. Přicházíme s pravidlem jedno
rozhodnutí povolení stavby. Bude zahrnovat posouzení všech stavbou dotčených zájmů, tedy už nebude
třeba tolik zvláštních závazných stanovisek, chceme
zjednodušit samotnou administrativu i materii
a využít i digitalizace.
HL: Chceme odstranit nejpalčivější problém –
rozporuplnost, velké množství a časovou náročnost
získávání závazných stanovisek. Na tom panuje
dlouhodobě shoda. Rekodifikace přichází s návrhem řešení, jak k tomu lze dojít. Opatření na úrovni
územního plánování a povolování staveb jsou
diferencovaně posuzována a zasazována do nového
kontextu tak, aby bylo možné jednotlivé veřejné zájmy vyhodnotit a efektivně koordinovat. Kromě digitalizace je určitě cílem revize a koordinace definic
veřejných zájmů v předpisech i například integrace
příslušných odborníků v rámci NSÚ. Dalším nástrojem je vymahatelnost lhůt. Ty musí být objektivně
a racionálně stanoveny, ale na druhou stranu jejich
nedodržováním nemůže stavebníkům vznikat škoda.
I zde navrhujeme efektivní řešení.
Jenže se zdá, že ani to by nemuselo stačit.
Protože kromě samotného procesu povolování
dnes investory, ale vlastně i samosprávu
a státní správu zatěžují různí věční stěžovatelé,
kteří se snaží prosadit své zájmy v různých
odvoláních, případně soudech.
VD: Toho jsme si vědomi a myslíme i na to. Jsme
přesvědčeni o tom, že povolovací proces by se měl
vrátit od různých odvolacích orgánů a soudů zpět
na stavební úřady. Dnešní praxe je neudržitelná, zatěžuje úplně všechny a nepomáhá nikomu a ničemu.
Směřujeme k jednoznačným pravidlům a principu
jednou a dost – jedno povolení rovná se jedno odvolání a jedna žaloba. Navíc věříme, že se nám podaří
prosadit, že soudy v případě například formálních
nedostatků budou moci svým rozhodnutím nedostatek odstranit přímo v rozsudku – to by pak odpadlo
zdlouhavé vracení se k předchozím instancím.

HL: Věříme, že se nám podaří obdobně jako
v občanském právu také zde jasně oddělit soukromoprávní a veřejnoprávní stížnosti. Řada žalob
a prodlení totiž nevzniká v rovině veřejnoprávní,
ale pouze je pro dosažení sledovaného cíle využita.
Spolupracujeme s řadou odborníků na ústavní právo
a naším cílem je jasně vymezit zájmy chráněné veřejným stavebním právem. I to je důležitá změna.

Někteří ale namítají, že se tím omezuje
možnost veřejnosti vyjádřit se a projevit svůj
zájem.
VD: Právě opak je pravda. Současný stav je pro
řadu lidí nepřehledný. Nikdo pořádně neví, kdy
a jaké připomínky vlastně může uplatnit ani jak
se s nimi bude nakládat. Návrh nového pojetí tuto
problematiku řeší nikoliv omezením účastenství,
ale vymezením jednotlivých stupňů a účelů řízení
a s tím souvisejícím účastenstvím tak, aby bylo vždy

SOUČASNÝ STAV JE PRO ŘADU
LIDÍ NEPŘEHLEDNÝ. NIKDO POŘÁDNĚ
NEVÍ, KDY A JAKÉ PŘIPOMÍNKY
VLASTNĚ MŮŽE UPLATNIT ANI JAK SE
S NIMI BUDE NAKLÁDAT.
možné oprávněné zájmy hájit. Dneska vlastně ani
stavební úřad není schopen jednoznačně určit, jaké
podmínky musí stavba splňovat, aby bylo možné ji
realizovat, a metodou pokus-omyl to zjišťuje v rámci
řízení (od dotčených orgánů) spolu se stavebníkem. To je opravdu stav, který není možno nadále
udržovat.
HL: Máme za to, že jasná pravidla přinesou jistotu
všem. Pokud se rekodifikací podaří upravit prostředí
pro stavebnictví jako celek, přinese to tolik nezbytnou jistotu. Dílčími úpravami jednotlivých předpisů
se věci v důsledku jen zhoršují.

Poslouchá či čte se to dobře. Ale šance,
že se to skutečně stane realitou?
VD: Kdybychom o tom nebyli přesvědčeni, nešli bychom do toho. Je veřejná poptávka po změně – lidé
si uvědomují, že takto to již dále nejde. Chtějí stavět
sami, chtějí kupovat byty či domy za přiměřenou
cenu. Přemýšlí o tom, proč pro své děti neseženou
byt. Chtějí využívat moderní dopravní i ostatní
infrastrukturu a občanskou vybavenost, stát prostě
musí řešit zásobování vodou, ochranu zemědělského
fondu i národních parků jasnými a srozumitelnými
pravidly. A už všem došlo, že na začátku řešení je
právě rekodifikace. A kde je veřejná poptávka, je
i politická vůle. A kde je politická vůle, lze dosáhnout mnohého.
HL: Z prvních měsíců práce na rekodifikaci stavebního práva jsme dospěli k tomu, že na identifikaci
problémů panuje relativně široká obsahová shoda.
Z toho se rodí poměrně široká shoda na návrzích
řešení. Jsou samozřejmě dílčí věci, kde se bude

hledat kompromis, ale to je v podobném procesu
pochopitelné. Prostřednictvím webu Hospodářské
komory jsme zapojili širokou veřejnost a příspěvky
zde shromažďované průběžně potvrzují, co již bylo
řečeno. To je pro nás velmi cenné a povzbudivé.

A v jakém stavu tedy nyní v onom
harmonogramu rekodifikace jsme?
VD: Chtělo by se říci na začátku, protože memorandum bylo podepsáno jen před nedávnem, ale nebyla
by to pravda. Harmonogram je, jak jsem říkal, realistický, ale ambiciózní. A stejně tak je to s prací, která
doslova letí dopředu. Společně s MMR pilujeme
věcný záměr a zpracovává se RIA.
HL: Přelom roku bude prvním velkým milníkem, kdy odevzdáme jak věcný záměr, tak i RIA.
V prvním kvartále 2019 proběhne mezirezortní
řízení a do konce roku by měl být věcný záměr
schválen. Intenzivní příprava paragrafovaného znění
stavebního zákona, ale také všech dotčených norem,
jak věříme, začne nejpozději ve druhém pololetí
příštího roku tak, aby v roce 2021 mohl být předpis
předložen vládě a sněmovně. HK ČR je připravena
termíny dodržet. ■
PETR SIMON

STAVEBNÍ PRÁVO
Upravuje vztahy osob, které vzájemně stojí
v rovném postavení, i vztahy orgánů veřejné
moci v nadřazeném postavení vůči ostatním
účastníkům. Stavební právo zahrnuje normy
práva veřejného i soukromého.
Nejdůležitější předpisy soukromého
stavebního práva:
■

občanský zákoník

■

obchodní zákoník

■

autorský zákon a další zákony
o právech duševního vlastnictví

Nejdůležitější předpisy veřejného
stavebního práva:
■

stavební zákon

■

vyvlastňovací zákon

■

zákon o urychlení výstavby

■

správní řád

■

zákon o veřejných zakázkách
a koncesní zákon

■

zákon posouzení vlivů na životní
prostředí (EIA)

■

zákon o ochraně přírody a krajiny
(NATURA 2000)

■

zákon o technických požadavcích na výrobky

■

zákony o stavebních profesích
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Na první čtení čeká v Poslanecké
sněmovně vládní novela zákona
o investičních pobídkách. Novela,
po níž delší dobu volali především
zaměstnavatelé. Po letech zaměřených
na podporu nových pracovních míst
se konečně soustředí na vyšší přidanou
hodnotu i na podporu malých
a středních firem.

I

nvestiční pobídky jako nástroj mají své odpůrce i příznivce. Objektivně je nutno uznat,
že v nějaké formě je využívá drtivá většina
států, velmi propracovaný systém mají i ty země,
u nichž byste to na první pohled nečekali. Velmi
štědrá je Amerika, zvláště ta Trumpova, ale silně
je využívá například i Německo. „Jsou státy, jako
například Rakousko, Norsko či Velká Británie,
které je neuplatňují ve výrobě v té klasické podobě
slevy na korporátní dani, ale jinými formami, ať
již je to přímá finanční podpora nebo například
formou zrychlených odpisů. Správně nastavené
pobídky mají motivační, iniciační charakter. A není
možné se na ně dívat pouze jako na výdaje, protože
mají značný multiplikační efekt, peníze do rozpočtu přivádějí z jiných zdrojů, z příjmových daní,
sociálního a zdravotního pojištění nebo DPH,“ říká
Jakub Tomaštík, ředitel EU Centra ČSOB a expert
na problematiku investičních pobídek a dotací.

Šance pro české firmy

Kouzlo (i zlo)
Foto: 2x ČSOB

investičních pobídek
68

Investiční pobídky nejsou zdaleka určeny pouze
zahraničním investorům „Málo se to ovšem ví,
svědčí o tom i čísla – příjemců EU dotací jsou
tisíce, pobídky však využívají jen desítky investorů, přestože jsou administrativně méně náročné.
V začátcích byly pobídky nastaveny pro velké nadnárodní firmy, ale ani tak nebyl zájem dostatečný
a finanční limity byly sníženy. I stávající limit pro
investice ve výši sto milionů korun do tří let byl
ale pro mnohé firmy nedosažitelný, novela proto
snižuje pro malé a střední podniky limity na polovinu, a to je velmi pozitivní prvek zvláště vzhledem
k domácím investorům. Pro ty menší firmy
navíc mohou být i nová kritéria přidané hodnoty dosažitelnější. Pokud vše půjde ve sněmovně
běžným tempem, je reálný odhad, že nejpozději
od června 2019 vstoupí novela v platnost, dříve
než v dubnu to ale určitě nebude,“ očekává Jakub
Tomaštík. Ten investorům, případným zájemcům
radí základní pravidlo – aby mohla být čerpána
pobídka, musí působit motivačně, a tudíž projekt
nesmí být zahájen před podáním záměru. Zadání
projektové dokumentace se ještě za zahájení
projektu nepovažuje, zatímco podepsání smlouvy
se stavební firmou nebo objednání technologií již
ano. Je tedy nutné rozhodovat se včas. Poradenské firmy, které řeší dotace, se však pobídkám
věnují minimálně.
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Nové parametry
Krok k vyšší přidané hodnotě v zákoně je logický,
nicméně komplikovaný. Základní otázka zní, jak
vlastně přidanou hodnotu definovat a měřit, jaké
parametry nastavit. Což ani podle Jakuba Tomaštíka není snadné: „Novela hlídá přidanou hodnotu
na třech kritériích, z nichž jedno je nutno splnit vždy
a z dalších dvou alespoň jedno. Povinné kritérium
je, že minimálně osmdesát procent zaměstnanců
v místě investice musí mít pod dobu udržitelnosti
projektu mzdu vyšší, než je průměrná mzda v regionu. Což je podmínka příliš tvrdá a nejde jen o to,
jí dosáhnout, ale udržet ji po dobu minimálně pěti
let. Zkoušeli jsme to simulovat na našich stávajících
klientech, kteří v minulosti pobídky čerpali. Uspělo
by velmi malé procento. Vláda odhaduje, že uspěje
třetina firem oproti současnému stavu, my bychom
ze zkušenosti očekávali ještě výraznější rozdíl.“
Z loňských asi sedmdesáti pobídek by se tak reálný
počet mohl snížit i výrazně pod dvacet. Těžko
říct, který odhad je reálnější a zda tento dopad je
žádoucí.
Další dvě podmínky říkají, že minimálně 10 %
zaměstnanců musí mít vzdělání VŠ nebo musí
mít podnik podepsanou smlouvu s výzkumnou

POBÍDKY VERSUS DOTACE
Jaký je rozdíl mezi dvěma základními
formami veřejné podpory, tedy
pobídkami a dotacemi?
Dotace jsou evropským programem, je to
vlastně hotovostní podpora, kterou je možno
čerpat ve vymezených hladinách 25 %, 35 %
a 45 % uznatelných nákladů na konkrétní
projekt dle velikosti firmy, v některých
případech VaV projektů až 70 %. Mají
složitější schéma, jsou limitovány objemem
finančních prostředků a také vyhlašovanými
výzvami a na všechny dodávky je třeba
vypisovat výběrová řízení.
Pobídky jsou státním programem, v drtivé
většině představují daňové úlevy, respektive
úplnou nebo částečnou slevu na korporátní
dani, kterou je možné čerpat až deset let při
splnění zákonných podmínek. Míra podpory
je 25 % pro velkou firmu, 35 % pro střední
a 45 % pro malou firmu. V postižených
regionech ještě doplňují daňovou úlevu
dotace na pracovní místa a rekvalifikaci.
Jejich administrativní schéma je jednodušší
a nejsou limitovány objemem celkových
prostředků ani tendry na dodávky.
Oba nástroje nelze kombinovat, nicméně
lze projekty rozdělit tak, že část je kryta
investiční pobídkou a část dotací, čímž se
maximalizuje efekt veřejné podpory.

organizací či vysokou školou, jejichž seznam je
taxativně daný, a zároveň alespoň 2 % zaměstnanců musejí být zaměstnána ve výzkumu a vývoji.
Odborníci se domnívají, že přidaná hodnota není
definována příliš šťastně, zároveň ale poukazují
na to, že jde o pojem, který definovat je skutečně
problematické. Proti nastavení se ozvaly hlasy
z mnoha stran, Hospodářská komora ČR například považuje za nevhodnou vazbu na průměrnou
mzdu. Nastavení si přímo říká o účelová řešení,
k nimž se firmy ve snaze dosáhnout na pobídku
budou chtít uchylovat. Pro úplnost dlužno dodat,
že v regionech, které jsou postiženy strukturálními
změnami, se na stávající podobě mnoho nemění,
padá pouze podmínka povinné minimální kvóty
nově vytvořených zaměstnaneckých pozic.

PŘIPRAVENÁ NOVELA VŠAK
ZAVÁDÍ STRIKTNÍ PRAVIDLO, ŽE
O VŠECH POBÍDKÁCH NA ZÁVĚR
ROZHODUJE JEŠTĚ VLÁDA, PŘIČEMŽ
NEMÁ STANOVENÉ ŽÁDNÉ LHŮTY,
NEMUSÍ NIC ZDŮVODŇOVAT, NEMUSÍ
NA NIC BRÁT OHLED, NEMÁ PRO SVÁ
ROZHODNUTÍ ŽÁDNÁ VODÍTKA ANI
MANTINELY.

výklad pravidel je prvním předpokladem toho, že
vše bude srozumitelné a funkční. Přitom pravidla
pro strukturální fondy jsou stanovena mnohem
detailněji.
Zatímco stávající systém pobídek je nastaven
motivačně i transparentně a předmětem diskuzí
bylo jeho zaměření na nová místa ve výrobě, oba
diskutované momenty vnášejí do dříve funkčního
systému politikum, výrazný prvek zneužitelnosti
a zbytečný impulz pro podněty k arbitrážím.
Na Slovensku či v Maďarsku se podobně nastavené
systémy neosvědčily. Otázkou je, jak se k novele postaví parlament a prezident. Vzhledem
k rozložení sil se ale dá předpokládat, že novela
může projít bez větších změn. Což by byla škoda,
protože v tomto případě negativa převažují nad
pozitivy. Investoři, kteří mají zájem investovat, by
jistě měli zpozornět a situaci analyzovat. Propustnost nového systému bude totiž zcela jistě menší
a je řada firem, které dnes na pobídky dosáhnou,
ale podle nových pravidel sotva. Těm zbývá čas
maximálně do března. ■
PETR KARBAN

Nová úskalí
Pokud ke stanoveným podmínkám, které musejí
uchazeči o pobídky splnit, a ke zvýšeným nárokům na uchazeče o pobídky se odborníci stavějí
skepticky a s nedůvěrou, k procesním pravidlům
se stavějí už přímo odmítavě. Proč se tak děje,
vysvětluje Jakub Tomaštík: „V minulosti byl
systém přidělování pobídek velmi transparentní.
S výjimkou těch strategických, kterých bylo pár, se
k žádosti o pobídku vyjadřovala všechna relevantní ministerstva, a pokud byla všechna stanoviska
kladná, investor dostal nabídku. Strategické projekty
posuzovala vláda, ale to především proto, aby mohla
základní podmínky ještě vylepšit. Připravená novela
však zavádí striktní pravidlo, že o všech pobídkách
na závěr rozhoduje ještě vláda, přičemž nemá
stanovené žádné lhůty, nemusí nic zdůvodňovat,
nemusí na nic brát ohled, nemá pro svá rozhodnutí
žádná vodítka ani mantinely. Navíc si vláda ponechává pravomoc kdykoliv měnit základní parametry
pobídek nařízením, což jí sice na jedné straně dává
skvělou možnost reagovat pružně na potřeby trhu,
na druhé straně je to výrazně destabilizující prvek.
Namísto těchto dvou novinek bych od novely čekal
vyjasnění některých stávajících podmínek, které jsou
i dnes formulovány velmi vágně a nejednoznačně.“
K nejasným momentům MPO nikdy nevydalo
žádnou metodiku, po níž odborná veřejnost volá,
protože transparentnost celého procesu a jednotný

JAKUB TOMAŠTÍK, M. A.,
ČSOB EU Centrum
Studoval obor Evropská studia na Palackého
univerzitě v Olomouci a Mezinárodní vztahy
a ekonomii na The George Washington
University ve Washingtonu, D. C., USA. Dále
studoval Mezinárodní vztahy a mezinárodní
obchod na Miami University v USA, kde
v roce 1999 graduoval s titulem M. A. V letech
2000–2004 působil v mezinárodní neziskové
organizaci a specializoval se na přípravu
projektů do předvstupních programů EU
a národních dotačních programů. Od roku
2004 působí v ČSOB v poradenském útvaru
EU Centrum, jehož je ředitelem. EU Centrum
je dominantní právě v oblasti veřejné podpory
podnikání, kde má vysokou kompetenci.
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Exportní financování vyžaduje
velkou znalost potřeb klienta, legislativy
a prostředí, ve kterém podniká
Při vyjednávání podmínek exportní zakázky často nejde jen o exportéra, odběratele a banku, přes kterou se obchod
realizuje. Naprosto klíčová je zde také podpora státu skrze produkty exportní úvěrové pojišťovny a služby kvalitní právní
kanceláře. Tyto entity mají totiž obrovský vliv na podmínky kontraktu i na to, zda se zamýšlený obchod vůbec uskuteční.
Jak vnímá jejich roli Lenka Tomanová, manažerka projektového a exportního financování České spořitelny a zároveň
předsedkyně Komise pro exportní financování při České bankovní asociaci?
ačněme u situace v České republice.
Nakolik se český export v posledních
letech změnil a jaké jsou v této oblasti
aktuální trendy?
Všímáme si především změn v množství transakcí
a nárůstu teritorií, kam čeští vývozci své zboží
dodávají. V posledních letech ubylo zejména
těch opravdu mamutích transakcí, např. z oblasti
energetiky. Můžeme také říci, že Česká republika
do určité míry opouští své tradiční trhy. Čeští exportéři se častěji vydávají například i do zemí Jižní
Ameriky, do Afriky či na Dálný východ. Snaha
diverzifikovat odběratelská portfolia je jistě velmi
pozitivní, nové trhy s sebou ale současně přinášejí
spoustu nových situací a bariér. Jde o kulturní
odlišnosti, klimatické rozdíly, různou úroveň
místní pracovní síly, legislativní či administrativní překážky atd. Je nutné uvědomovat si možná
rizika, protože jedna nepovedená transakce může
být pro exportéra likvidační.
V době vzrůstající globalizace je i pro české
exportéry čím dál obtížnější přijít s něčím
výrazně odlišným. Co dalšího může mít
vliv na to, zda v konkurenci uspějí – kromě
dobrého výrobku?
Rozhodujícím faktorem může být právě kvalita
doprovodného financování – jeho struktura, cena
a délka. Banky a často také úvěrové pojišťovny zde
hrají nezastupitelnou roli. V našem týmu jsme
vždy připraveni být s exportérem u transakce
od samého začátku, tedy i v době vyjednávání
s odběratelem o podmínkách exportního kontraktu. Nezbytné bývá také zapojení kvalitní právní
kanceláře, a to i v případě exportních kontraktů
menšího rozsahu. Ta zároveň zajistí spolupráci
s právní kanceláří v zemi kupujícího/dlužníka.
Právní a administrativní prostředí cílových destinací je nám zkrátka neznámé, a navíc se neustále
mění a vyvíjí.
Jaké jsou hlavní přínosy exportní úvěrové
pojišťovny EGAP pro české exportéry, a kde
naopak vidíte prostor ke změně?
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Foto: Česká spořitelna

Z

Lenka Tomanová, manažerka projektového a exportního
financování České spořitelny. V lednu 2018 byla zvolena
předsedkyní Komise pro exportní financování při České
bankovní asociaci.

Obecně platí, že čím více je ve světě geopolitické
nestability a nepredikovatelnosti, tím je státní
podpora důležitější. Pro proexportně orientované
ekonomiky, jako je ta naše, je dostupnost exportního financování a související státní exportní
podpory naprosto klíčová. Bez státní podpory by
český export nebyl konkurenceschopný, protože
srovnatelné ekonomiky své podpůrné struktury mají – a většinou i lépe nastavené. V rámci
Komise pro exportní financování při ČBA se nám
povedlo navodit konstruktivní dialog zejména
s Ministerstvem financí (nynějším jediným akcionářem EGAP a ČEB), které je ochotno diskutovat
o parametrech současného systému a připouští
jeho revizi, tak aby měli čeští exportéři srovnatelné možnosti jako jejich konkurence. To je oproti
minulosti velký posun. Vždy budou existovat

zakázky, které budou svou velikostí a povahou
takové, že se bez garance státu neobejdou. Je důležité, aby EGAP byl pružný a nabízel jednoduché
produkty, které budou predikovatelné a rozumně
naceněné. Exportéra by také neměl nadměrně
administrativně zatěžovat.

Můžete uvést na příkladu, jak výrazně
může úvěrová pojišťovna změnit parametry
exportní transakce?
Řekněme, že pokud by se banka rozhodovala
o poskytnutí úvěru zahraničnímu zákazníkovi
českého exportéra čistě na základě rizikového
profilu země a úvěrované entity, odrážela by cena
i délka takového úvěru právě onu geopolitickou
a ekonomickou nejistotu. Výsledkem by byl často
poměrně drahý úvěr s nepříliš dlouhou splatností, případně by nemohl být poskytnut vůbec.
Pokud však EGAP garantuje 95 procent této
transakce, převezme tak, kromě jiného, zejména
politická, legislativní a administrativní rizika
dané transakce, v čemž spočívá smysl státních
úvěrových agentur. Díky této konstrukci pak
může exportér svou vývozní nabídku doprovodit
i nabídkou na financování, která je v ideálním
případě srovnatelná s jeho konkurencí. Úvěr je
pro zahraničního kupujícího cenově atraktivní,
a stejně tak jeho délka.
Čeští exportéři při přípravě exportního kontraktu
často podceňují právní rizika, z čehož jim následně mohou vzniknout značné potíže. Na co by si
měli v této souvislosti dát pozor?
Problémem řady exportních kontraktů je to, že
pokud se uzavírají podle lokálního práva země
kupujícího, exportér často ani netuší, čemu dle
místní legislativy kontrakt podléhá, zda je platně
uzavřen a zda se pro něj neskrývají někde povinnosti vyplývající z místního práva. Dále by si měl
exportér pohlídat, aby ve smlouvě pro něj nebyly
nesplnitelné či nevyvážené podmínky. To vše by
měla zajistit zkušená právní kancelář specializující se na oblast exportního financování. ■
VALERIE SAARA
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Z EXPANZE se realizovaly projekty
již za 3 miliardy korun

Foto: 2x ČMZRB

Bezúročné úvěry z programu Expanze usnadnily rozvoj už 211 malým a středním českým podnikatelům. Ve spolupráci
s komerčními finančními institucemi jim je poskytla Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB).

Z

a sedmnáct měsíců, co program Expanze
běží, uzavřela ČMZRB s českými podnikateli obchody v objemu přes 1,3 miliardy Kč.
To znamená, že jim usnadnila ve spolupráci
s komerčními bankami a leasingovými společnostmi zrealizovat jejich podnikatelské záměry
v hodnotě přes 3 miliardy Kč. Nejčastěji se
jednalo o pořízení nových strojů, technologií,
zařízení nebo o rozšíření výrobních a skladovacích prostor. Díky tomu příslušní podnikatelé mohli např. rozšířit portfolio vyráběných
produktů, zvýšit jejich kvalitu, navýšit kapacitu
výroby a posunout se o krok dál. A to vše za velmi příznivých finančních podmínek.

Usnadnění rozvoje firmy Feromagnet
Jednou z takovýchto firem je i jediný výrobce
permanentních feritových magnetů ve střední Evropě společnost Feromagnet. Ta vznikla
před osmi lety, když navázala na dlouholetou
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KROMĚ NULOVÉ ÚROKOVÉ
SAZBY NABÍZÍ PROGRAM EXPANZE
JEŠTĚ SEDMILETOU SPLATNOST
ÚVĚRU (U NEMOVITOSTÍ AŽ
DESETILETOU SPLATNOST)
A MOŽNOST ODKLADU SPLÁTEK
JISTINY AŽ NA 3,5 ROKU.

tradici firmy Pramet. V její divizi ve Světlé
Hoře na Bruntálsku, která se zaměřovala právě
na výrobu magnetů, pracoval od roku 1994
i Alois Lakomý. Po řadě majetkových změn
firma ukončila svou činnost a právě pan Lakomý
se svým otcem a bratry se rozhodli, že budou
v oboru pokračovat. „Věděli jsme, že potenciál

tady je. Šlo o jediného výrobce magnetů ve střední
Evropě a my jsme měli potřebné know-how. Bylo
nám líto v tom nepokračovat,“ říká Alois Lakomý,
spolumajitel firmy Feromagnet.
Tehdy se psal rok 2011. Otec a bratři Lakomí pořídili objekt vhodný pro výrobu ve Světlé Hoře,
nakoupili do něj několik lisů a pec a zahájili
výrobu magnetů tzv. suchou metodou. Podnikání se rozjelo. Bylo však úzce profilované. „Chtěli
jsme začít vyrábět samotnou surovinu a přistoupit
také k výrobě magnetů tzv. mokrou cestou, která
je technologicky náročnější. Avšak areál ve Světlé
Hoře byl na tento účel malý,“ přibližuje další
kroky v rozvoji podnikání Alois Lakomý.
Asi po pěti letech podnikání se rodina Lakomých dostala do styku s panem Kleinem,
majitelem firmy Karla, který jí umožnil využívat
rozsáhlý areál v nedalekém Bruntále. Nejprve
se domluvili na pronájmu prostor, aby zjistili, zda je pro jejich výrobu vhodný. Následně
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společnými silami (Leopold Klein v prosinci
2016 vstoupil do společnosti a drží 24% podíl)
vytvořili projekt na vybudování výroby feritových magnetů ve střední Evropě. Jeho součástí
bylo i odkoupení do té doby pronajaté nemovitosti a pořízení chybějící technologie na výrobu
feritového prášku.
„Protože šlo o finančně náročnou investici,
začali jsme hledat partnera, který by nám s jejím
financováním pomohl. Na doporučení pana
Kleina jsme se setkali s panem Kelerem, ředitelem
pobočky Českomoravské záruční a rozvojové
banky v Ostravě, jenž nám pomohl tento problém vyřešit,“ prozrazuje Alois Lakomý. Tehdy
ČMZRB poskytla firmě Feromagnet záruku
k úvěru od České spořitelny, kterým byl projekt
zafinancován.

Expanze nabídla nejlepší podmínky
Druhou zkušenost s ČMZRB uskutečnili bratři
Lakomí v letošním roce. Po zabydlení se v nových prostorách a spuštění produkce feritového
prášku došlo na druhou část projektu, a to
rozšíření výroby magnetů tzv. mokrou metodou.
„V současné době je naším hlavním odběratelem
automobilový průmysl, dodáváme např. izotropní
magnety do převodovek vozů Škody Auto. Pokud
budeme vyrábět magnety i mokrou metodou, budou mít naše produkty širší uplatnění – například
ve stejnosměrných motorcích, reproduktorech, snímačích a v automobilovém průmyslu do stěračů,
oken,“ říká Alois Lakomý.
Firma proto v letošním roce přistoupila k nákupu dalších technologií, jež jí výrobu magnetů tzv. mokrou metodou umožní. Následně
pak bude investovat také do dalšího rozšíření
výrobních prostor areálu v Bruntále, bez něhož
se realizace tohoto projektu neobejde. „Náš další
rozvoj financujeme opět ve spolupráci s ČMZRB.
Její program Expanze nám totiž pro realizovaný
projekt nabízí nejlepší podmínky,“ vysvětluje
důvody zvoleného financování Alois Lakomý,
spolumajitel firmy Feromagnet. Spolufinancující
komerční bankou je pak i u tohoto projektu
Česká spořitelna.
Společnost výrobu magnetů mokrou metodou
plánuje v plném rozsahu spustit do dvou až tří
let. „Tento projekt je pro nás důležitý z několika
důvodů. Jedním je ten, že budeme moci rozšířit
zákaznické portfolio a v souvislosti s tím dojde
k růstu tržeb. Vedle toho se nám otevřou dveře
k tomu, abychom se v budoucnu mohli stát největším výrobcem magnetů v Evropě,“ prozrazuje
Alois Lakomý.

hlavního města Prahy. Lze jím financovat nové
technologie, stroje a zařízení různého druhu
(např. obráběcí stroje, soustruhy, montážní
linky, chladicí zařízení, skladovací boxy, řezací
technologie nebo vysokozdvižné vozíky), vedle
toho také pořízení či rekonstrukci nemovitosti,
to znamená například výstavbu výrobní haly,
sídla společnosti, skladovacích prostor apod.
A samozřejmě ho lze využít na nákup dlouhodobého nehmotného majetku.
Protože jde o státní program podpory (ČMZRB
jej spravuje pro Ministerstvo průmyslu a obchodu), který je financován ze strukturálních fondů
EU, je vyžadováno spolufinancování úvěru
komerční bankou nebo leasingovou společností.
ČMZRB však k tomuto úvěru poskytuje finanční
příspěvek na úhradu úroků až do výše 1 milionu
korun.
Kromě nulové úrokové sazby nabízí program
Expanze ještě sedmiletou splatnost úvěru
(u nemovitostí až desetiletou splatnost) a možnost odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku.
Firma zvýhodněný úvěr od ČMZRB tedy může
fakticky začít splácet až v okamžiku, kdy splatí
úvěr od komerční banky a realizovaný projekt
začne vydělávat. Právě takovéto efektivní rozložení splátek jistiny v čase může mít pozitivní
dopad na její cash flow. ■

VÍTE, ŽE…
ČMZRB ve spolupráci s Ministerstvem
průmyslu a obchodu v současné době
připravuje rozšíření programu Expanze
o záruční schéma? Záruku v rámci tohoto
programu bude ČMZRB poskytovat
k úvěrům od komerčních bank ve výši
od 4 do 25 milionu korun do 70 %
výše jejich jistiny a až na dobu 6 let.
Záruka bude určena malým a středním
podnikatelům a bude sloužit k financování
jejich investičních i provozních projektů
realizovaných na území ČR vyjma hlavního
města Prahy. Program bude financován
ze strukturálních fondů EU a doplní tak
národní program Záruka 2015 až 2023,
prostřednictvím něhož se banka zaručuje
za úvěry do 4 milionů korun. I tato záruka
bude pro podnikatele úplně zdarma. Start
programu lze očekávat v prvním čtvrtletí
příštího roku.

VALERIE SAARA

Úvěr bez úroku
A jaké výhody program Expanze podnikatelům
přináší? Tou nejdůležitější je bezúročnost. Úvěr
z tohoto programu je poskytován ve výši 1 až
45 milionů Kč a je určen k financování investičních záměrů malých a středních podnikatelů,
kteří je realizují na území ČR mimo region
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Bank Gutmann
– klasická privátní banka

B

anka Gutmann se specializuje na správu majetku a je vedoucí privátní bankou
v Rakousku. Z 80 procent je ve vlastnictví
rodiny Kahane, dalších 20 procent vlastní celkem
22 partnerů z vedení banky a seniorních partnerů. Díky partnerskému konceptu je každý klient
v osobním kontaktu s jedním z majitelů banky.
Nezávislost poradenství na obchodních zájmech
banky zajišťuje objektivní rozhodnutí v zájmu
klienta. Banka klade velký důraz na osobní zodpovědnost a opatrný přístup k riziku a může tak
nabídnout spolehlivé a podnikatelsky orientované
poradenství.

Ověnčena cenami
Tradiční bankovní dům získal řadu ocenění
za služby Private Banking a za správu fondů v testech a žebříčcích rakouských i mezinárodních
institucí. V aktuálním testu nejlepších správců
majetku – Test Fuchsbriefe – získala banka
Gutmann tři zlaté: 1. místo v Rakousku, v celkovém letošním hodnocení a obhájila i 1. místo
v žebříčku Nejlepších všech dob, dlouhodobém
pořadí za posledních pět let. Gutmann získala
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četná ocenění i v průzkumu Euromoney Private
Banking and Wealth Management Survey a se
svými fondy se pravidelně umisťuje na předních
místech v hodnocení Österreichischer Dachfonds
Award.

Rodinná firma pro rodinné firmy
Banka Gutmann spravuje aktuálně majetek
ve výši 21,7 miliardy eur (stav k 30. 9. 2018).
Banka se zaměřuje výhradně na privátní
bankovnictví a správu majetku movitých osob,
především podnikatelů a jejich rodin, manažerů,
partnerů předních právních a daňových
kanceláří, renomovaných sportovců a umělců.
Nabízí investiční poradenství a diskrétní
správu majetku podle individuální, na míru
sestavené dlouhodobé strategie, včetně návrhů
na mezigenerační převody majetku.
Banka Gutmann má sídlo ve Vídni a zastoupení
v Salcburku, v Maďarsku a v České republice.
Další zastoupení pak bude otevřeno koncem roku
2018 v Linci. ■

BANK GUTMANN V ČESKÉ REPUBLICE
Česká pobočka byla založena 22. června 2011
a stala se první plnohodnotnou pobočkou
privátní banky na území České republiky. Své
služby a poradenství poskytuje především
klientům z České republiky a Slovenska,
samotné účty klientů jsou vedeny u mateřské
banky ve Vídni. Banka Gutmann tak nabízí
ideální kombinaci blízkosti privátního poradce
a diskrétnosti rakouského bankovnictví.
Banka se zaměřuje na klienty s disponibilním
majetkem od 1 milionu eur, v případě
perspektivních klientů, kteří budou svůj vklad
postupně navyšovat, otevírá účty již od půl
milionu eur. Cílovými klienty banky jsou
zejména podnikatelé a jejich rodiny, manažeři,
partneři vedoucích právních a daňových
kanceláří, renomovaní sportovci a umělci
nebo institucionální klienti.
Bank Gutmann Aktiengesellschaft
pobočka Česká republika
Václavské nám. 19
110 00 Praha 1

Více informací na:

www.gutmann.at/cs

PETR SIMON
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inzerce

Z nabídky nakladatelství ANAG
3 stran
376
b
brožovaná
4
459 Kč
o
obj. kód 5684

576 stran
n
ná
brožovaná
559 Kč
43
obj. kód 5743

400 stran
brožovaná
599 Kč
obj. kód 5745

880 stran
vázaná se
stužkou
999 Kč
obj. kód 5680

aných knih
Celý sortiment již vyd
najdete
nakladatelství ANAG
ectvích
up
ve všech dobrých knihk
po celé ČR.

PODÍLEJTE SE
NA ÚSPĚCHU
PENTY

376 stran
brožovaná
369 Kč
obj. kód 5716

344 stran
brožovaná
389 Kč
obj. kód 5750

anag@anag.cz
obchod@anag.cz
585 757 411

www.anag.cz
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OS Á
T

nyní již od 500 000 CZK
Více informací o možnostech investování:

731 638 587
www.privatbanka.cz/PENTA
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Od poradenství z obýváku
k finanční nemocnici
Kariéru Petra Budila odstartoval omyl. Když hledal brigádu při vysoké škole,
spletl si inzeráty a přišel na jiný pohovor, než původně zamýšlel. Řízením osudu
tak zapustil kořeny ve finančně-poradenské firmě Partners, kde se postupně
vypracoval z finančního poradce na manažera a franšízanta. V létě plánuje otevřít
už druhou pobočku Partners market v Praze na Palmovce.

76

o obnáší zřídit si franšízu v tomhle
oboru a jaká je vstupní investice?
Na začátku je to především o nápadu
a o představě, co a jak budete dělat. Zároveň musíte mít zdroje, a to jak finanční, tak
klientské. Hlavně ale musíte mít kolem sebe
spolupracovníky, na které se můžete spolehnout,
kteří tu myšlenku budou sdílet s vámi. Vstupní
investice je asi 1,5 milionu, návratnost zhruba
pět let, v závislosti na tom, jak velkou pobočku
a tým chcete.

C
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finance
Proč jste se rozhodl jít do franšízy, není
levnější chodit za klienty domů, jak se to
dlouhá léta dělalo?
Je pravda, že mít pobočku znamená vyšší náklady,
ale na druhou stranu i větší možnosti a jednodušší
přesvědčení klienta, že ta služba je dobrá. Jde také
o to, že ne každý je nadšený, když mu poradce
přijde domů. To byl i jeden z důvodů, proč franšízy
vznikly. Je to ideální kombinace mezi službami
finančního poradce a banky.

JAKO HLAVNÍ TREND VNÍMÁM
SPECIALIZACI. PORADCE UŽ NEMŮŽE
OBSÁHNOUT VŠECHNY PRODUKTY
SÁM. JE TO DÁNO HLAVNĚ NOVÝMI
REGULACEMI.

Foto: Partners

Pomáhá kamenná pobočka přilákat nové
klienty takzvaně z ulice?
Ano, pomáhá. Sice je takových klientů stále
menšina, ale jejich počet postupně roste. Hodně
pracujeme se stávajícími klienty ze sítě, kterých je půl milionu, a někteří poradci se o ně
nestíhají plně postarat. Noví klienti přicházejí
hlavně na doporučení těch stávajících. Obecně
lidé na vznik Partners marketů reagují pozitivně.
Řekl bych, že to na ně působí věrohodněji, když

První pobočku jste otevřel před třemi lety
v Táboře, teď chystáte další v Praze. V čem
bude nová pobočka jiná?
Praha je velké město, je tam spousta klientů
a také potenciálních zaměstnanců, zároveň širší
síť poradců Partners. Pobočku budeme otevírat
v srpnu a bude sloužit jak stávajícím, tak novým
klientům. Hlavně to bude místo pro poradce
Partners, kde jejich klienti najdou všechny služby na jednom místě.

vidí kamennou pobočku, otevírací dobu a pohlednou recepční. (úsměv)

S čím za vámi klienti nejčastěji chodí,
co potřebují řešit?
Je to především bydlení, tedy hypotéky, dále povinné ručení, investice nebo životní pojištění. Přibývá
také lidí, kteří si chtějí dát svoje finance do pořádku tak, aby byli finančně v pohodě. Uvědomují
si, že doby, kdy bylo možné půjčovat si takřka
na dobré slovo, jsou dávno pryč. Zároveň si řada
z nich prožila nějaké krizové období, kdy se dostali
do finanční tísně, a vědí, že aby se to neopakovalo,
musejí na tom pracovat. Že potřebují nějakého
finančního rádce, který se o ně v tomto směru
dlouhodobě postará.
Jaké vnímáte trendy v oblasti poradenství?
Jako hlavní trend vnímám specializaci. Poradce
už nemůže obsáhnout všechny produkty sám. Je
to dáno hlavně novými regulacemi, které náš obor
postupně proměňují a profesionalizují. Dřív poradci fungovali jako vesničtí doktoři, kteří museli
obsáhnout úplně všechno, i dnes se o to spousta
z nich snaží. Jenže s tím už si dnes nevystačíte. Například hypotéky jsou procesně čím dál těžší. Proto
naše nová pobočka nebude fungovat jako vesnický
lékař, ale jako profi nemocnice se specializovanými
odděleními, tedy kromě pitevny. (směje se) ■
VALERIE SAARA

Graf: Obrat franšíz (v Kč)
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O jaké služby půjde?
Pobočka bude fungovat hlavně jako hypoteční
centrum. Mým společníkem v ní je Tomáš Malkus,
který je v rámci Partners dlouhodobě nejúspěšnějším člověkem v oblasti hypoték a dokáže pro
klienty vyjednat skvělé podmínky u bank. Nyní
se na něj a jeho tým mohou obracet i poradci
Partners a využít jeho služby pro své klienty. S tím
budou souviset i další služby a produkty, jako
například ochrana příjmu, tvorba aktiv, zajištění
neživotních pojištění a bankovní služby.
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personalistika

Zdravotní benefity?
Sick days, prevence, ale i pomoc s odvykáním kouření
Zdravý zaměstnanec je základem pro úspěšné fungování každé firmy. Možná i proto vyplývá z výsledků nedávné ankety
HK ČR, že benefity v oblasti zdravotní péče a prevence chce svým zaměstnancům poskytovat 43 % dotázaných společností.
Kromě tradičních příspěvků na sport a prevenci či poskytování zdravotních služeb na pracovišti jdou některé firmy ještě dál.
O tom více Jiří Prokop, vedoucí SG – Zdravotní služby a ergonomie společnosti ŠKODA AUTO.

N

apříklad ŠKODA AUTO v letošním roce
ve spolupráci a s podporou odborové organizace KOVO MB představila zaměstnancům
program Na plicích záleží. „Program pro kuřáky jsme
vybrali záměrně. Kouření je celospolečenský problém,
na jehož řešení se chceme jako firma podílet a také
jsou kuřáci vystaveni častějším virózám a infekcím
horních cest dýchacích,“ vysvětluje Jiří Prokop.

V České republice kouří více než 2 miliony
dospělých. Kolik příznivců tabáku je ve vaší
společnosti?
Podle našich statistik kouří přibližně třetina našich
zaměstnanců. Pokud by každý z nich vykouřil v průměru deset cigaret denně a krabička cigaret stála
v průměru 80 korun, prokouří všichni zaměstnanci
naší společnosti 146 milionů korun za rok. Když
přičteme náklady na potenciálně vyšší nemocnost
těchto zaměstnanců a nižší produktivitu v práci, je
pomoc s odvykáním kouření oblast, kde můžeme
pomoci nejen zaměstnancům, ale i výkonnosti celé
firmy.
Zjišťovali jste před startem programu
konkrétně, jak velký dopad má kouření
na produktivitu zaměstnance v práci?
Připravili jsme modelový příklad, se kterým seznamujeme v informačních materiálech k programu
i naše zaměstnance. Pokud by kouřil každý zaměstnanec 10 cigaret denně a 4 z nich vykouřil v pracovní
době, strávil by v práci u cigarety přibližně 32 minut
denně. Při 270 pracovních dnech by to na jednoho
zaměstnance znamenalo ročně 8 tisíc minut prokouřených v práci. Za celou firmu by to bylo 80 milionů
minut prokouřených v pracovní době za rok. Pochopitelně je to pouze model, ale je z toho jasné, že to je
prostor, kde můžeme intenzivně zapracovat.

zkusit využít některou z alternativ, které mohou
mít menší zdravotní rizika. Tou druhou rovinou
je konkrétní pomoc s odvykáním kouření, kterou
zaměstnancům dáváme.

Jak tato konkrétní pomoc vypadá?
Pokud se zaměstnanec rozhodne přestat kouřit
úplně, může navštívit některou z plicních ambulancí,
které jsou do programu zapojeny, nebo Poradnu pro
odvykání kouření ve Fakultní nemocnici v Hradci
Králové. Na zahájenou léčbu přispěje i ŠKODA
AUTO. V případě úspěchu může zaměstnanec získat
další příspěvek od Odborové organizace KOVO MB
a od Zdravotní pojišťovny ŠKODA, pokud je jejím
pojištěncem.
Přestat s kouřením úplně ale není snadné. Mám
známé, kteří to marně zkoušeli již několikrát.
Jak pomáháte těm, kteří se na úplnou stopku
cigaretám necítí?
To je samozřejmě velká část kuřáků. I proto jsme
se rozhodli umožnit zaměstnancům, kteří se snaží
přestat kouřit, ale nedokážou se vzdát nikotinu,
přejít na potenciálně méně škodlivou variantu IQOS.
Ve spolupráci se společností Philip Morris Česká

republika, jež uvedla na český trh jako první producent alternativní zařízení IQOS, jsme připravili pro
zaměstnance sérii informačních schůzek a dali jim
možnost tuto novinku vyzkoušet. Protože v zařízení
IQOS tabák nehoří, ale pouze se zahřívá, vdechuje
kuřák do svých plic podstatně méně škodlivých látek
než při kouření klasických cigaret.

Můžete již prozradit nějaké konkrétní výsledky
vašeho programu?
Od začátku roku vyhledalo i díky programu Na plicích záleží pomoc odborníků na odvykání kouření
několik desítek našich zaměstnanců. Dalších cca
10 procent kuřáků ve firmě se rozhodlo začít s omezením zdravotních rizik způsobených kouřením
cigaret tím, že přešli na užívání bezdýmného zařízení
IQOS. Výsledky programu jsou tedy prozatím velmi
pozitivní. Musíme ale mít na paměti, že náš program
nemá charakter krátkodobé kampaně – cílem ŠKODA AUTO je nejen poskytovat pomoc při odvykání
kouření dlouhodobě, ale současně snížit riziko
vzniku požárů a pochopitelně snížit nemocnost
kouřením podpořenou. ■
PETR SIMON

Graf: Největší zdravotní rizika pro zaměstnance, která byste rádi omezili formou benefitů či jinou stimulací
(respondenti ankety Hospodářské komory ČR uváděli max. 3 odpovědi), říjen 2018

Přecházení krátkodobých chřipek, nachlazení atd.
Kouření
Nezdravé stravování
Konzumace alkoholu
Nemocnost dětí v péči zaměstnanců

To jsou ohromující čísla. Na čem je tedy váš
program Na plicích záleží založen?
Program má v zásadě dvě roviny. Rozhodli jsme se
kuřáky otevřeně informovat o všech rizicích a potenciálních dopadech kouření na jejich zdraví. Srozumitelnou formou se snažíme vysvětlit, že nejlepší
je přestat kouřit úplně. A pokud to kuřák nezvládne,
že má smysl kouření omezit třeba i na polovinu nebo
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Rizikové mimopracovní aktivity zaměstnanců
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REPUTACE,
KTERÁ MLUVÍ
SAMA ZA SEBE
TŘIKRÁT PO SOBĚ OCENĚNÍ „ŘADA ROKU“
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Energie
a inovace
do vzdělávání
Jednou z cest, jak přiblížit středoškolské odborné vzdělávání potřebám praxe, je podporovat odborné vyučování přímo
na pracovištích zaměstnavatelů. Neměli bychom ale podceňovat ani modernizaci škol a jejich vybavování špičkovými
technologiemi. Přispívají ke zvýšení úrovně výuky, ale nemalou měrou také k růstu zájmu uchazečů o potřebné obory.

P

otřeba vzdělávat odborníky na míru, tedy
s teoretickou i praktickou znalostí technologií užívaných v praxi a s reálnou představou
vývoje v oboru, přivedla nejednu firmu ke zřízení
vlastní vzdělávací instituce. Mnohem rozšířenější je však trend velmi úzké spolupráce s již
existujícími středními školami. Příkladem může
být spolupráce Střední průmyslové školy Třebíč
s elektrárenskou Skupinou ČEZ. Z jejich partnerství vyrostl před deseti lety unikátní vzdělávací
program Energetika.

Studijní obor na míru
„Náplň jsme vytvářeli společně s odborníky z ČEZ,
našimi odbornými učiteli a se zástupci Kraje Vysočina,“ vysvětluje ředitel školy Ing. Zdeněk Borůvka.
„Tomu odpovídá i předmětová skladba. Obsahuje
jak elektro předměty, například Elektrické stroje
a přístroje, Rozvody elektrické energie, tak předměty
z oblasti výroby a zpracování energií, například
Energetická zařízení, a dále předměty z oblasti
strojírenství, kupříkladu Technologie výroby nebo
CAD systémy. Protože maturitní obor Energetika patří do skupiny poskytující elektro vzdělání,
může absolvent získat osvědčení podle vyhlášky
50/1978 Sb., nezbytné pro práci v elektrotechnice,“
doplňuje ředitel. Absolventi najdou širší uplatnění
v energetice – ve firmách zabývajících se výrobou
a distribucí tepla, na technických pozicích v oblasti
projekce, měření a dozoru energetických zdrojů
a rozvodů. Obor je však koncipován s důrazem

80

na jadernou energetiku. JE Dukovany ročně zaměstná podle svých aktuálních potřeb zhruba 8 %
až 20 % absolventů tohoto oboru.

Podívej se, poznej, vyzkoušej si
V roce 2012 inspirovala ředitele Střední průmyslové školy chemické v Brně Ing. Viléma
Koutníka návštěva partnerské školy Institutu
Dr. Flada ve Stuttgartu k vytvoření Přírodovědného motivujícího centra s několika interaktivními
výukovými modely. O čtyři roky později, i díky
dotacím z EU, centrum slavnostně zahájilo provoz.
Motivující centrum má 7 interaktivních stanovišť
vybavených 3D modely propojenými s dotykovou
obrazovkou. Je určené nejen vlastním žákům,
ročně ho navštíví až 900 dalších – z gymnázií,
odborných škol i školáci z 8. a 9. tříd základních
škol. Na úrovni odpovídající jejich znalostem
se tu seznamují kupříkladu s provozem čistírny
odpadních vod, spalovny komunálního odpadu,
přečerpávací vodní elektrárny i elektrárny jaderné.
Je tu i stavebnicový model rodinného domu, který
lze vybavit různými technologiemi (jejich součástí
je i malá větrná elektrárna, solární panely nebo
tepelné čerpadlo země–voda). Při „stavbě“ domu
lze rovněž volit rozličné stavební materiály (zdivo,
izolace, okna, stropy, podlahy) a nastavovat různá
opatření k úspoře energií – rekuperaci vzduchu
i vody, individuální regulaci teploty v každé místnosti – a následně spočítat energetickou náročnost
jednotlivých řešení.

Čistá energie
Zhruba 15 % energie spotřebované v Česku
připadá na obnovitelné zdroje, pokud kromě
elektřiny počítáme i se spotřebou na topení, chlazení a dopravu. Zařízení na výrobu a akumulaci
energie z obnovitelných zdrojů postupně přibývá,
stejně jako těch, kteří je využívají – v průmyslu,
dopravě, ve veřejném sektoru i v domácnostech.
A střední školy musí reagovat – připravují totiž
ty, kteří budou tato zařízení vyvíjet, vyrábět,
instalovat, provozovat, zkoumat i servisovat.
Na již zmíněné SPŠ Třebíč je od roku 2015 v provozu Off Grid energetický systém, který vznikl
na základě spolupráce společnosti Tatung Czech
a Kraje Vysočina. Realizován byl v rámci Státního
programu na podporu úspor energie a využití
obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015. Tento
ostrovní energetický systém fungující nezávisle
na energetické síti slouží k výuce žáků energetických, strojírenských i elektrotechnických oborů.
Se společností Tatung, jejíž zařízení je v ostrovním
systému instalováno, škola udržuje kontakty i nadále. „Loni se například žáci naší školy zúčastnili
stáže na Tchaj-wanu na téma elektromobilita,
kterou organizoval Kraj Vysočina se společností
Tatung Czech. Zároveň hledáme i další možnosti
spolupráce při využívání obnovitelných zdrojů,“
říká Zdeněk Borůvka. ■
DANIELA KRAMULOVÁ, projektová publicistka projektu P-KAP,
Národní ústav pro vzdělávání
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Největší
česko-slovenská
advokátní kancelář
s mezinárodním
dosahem

ZZZKDYHOSDUWQHUVF]

Absolutní vítěz soutěže Právnická ﬁrma roku ČR

|

HAVEL & PARTNERS s kancelářemi v Praze, Brně,
Ostravě a Bratislavě je s týmem 27 partnerů, více
než 100 advokátů a téměř 200 právníků největší
nezávislou právnickou ﬁrmou ve střední Evropě

|

Úzká spolupráce s předními mezinárodními právnickými ﬁrmami, klienti tak mají přístup k lokálním i mezinárodním znalostem prostřednictvím
více než 30 tisíc právníků ve 160 zemích světa

|

Více než 1 000 klientů; cca 150 klientů z žebříčku
nejbohatších Čechů a Slováků, 70 největších světových společností Fortune 500 a téměř 50 společností z Czech Top 100

|

Komplexní právní poradenství a související daňové služby ve více než 80 zemích světa a 12 světových jazycích; až 70 % případů s mezinárodním
prvkem

|

Tým vysoce kvaliﬁkovaných advokátů kanceláře
poskytuje komplexní služby nejvyšší úrovně ve
všech oblastech právní specializace a pro klienty
ze všech podnikatelských oborů

|

Nejúspěšnější kancelář s nejkomplexnějšími službami v České republice i na Slovensku dle celkového počtu všech nominací a titulů v rámci
dosavadních ročníků soutěže Právnická ﬁrma roku
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ICF kouč – partner pro podnikání
aneb zaměstnanci nechtějí šéfy s direktivním
stylem řízení
„Uvědomil jsem si, co to znamená, mít plnou pozornost, jak to vypadá, když mi někdo naslouchá. Zdá se to tak jednoduché,
ale v normálním životě se s tím nepotkávám. A přitom je to obrovská síla, kterou mohu čerpat z uvědomění si vlastních sil,
znalostí. Ta možnost věci vyslovit, dovolit si chvíli nevědět a hledat možné cesty. A ta radost, když naleznu způsob řešení.
Takovou radost a příliv energie jsem snad naposledy zažil jako malý kluk…“

T

uto citaci osobního prožitku z koučování změny
finančního ředitele Jana P. jsem nevybrala náhodou. Může mi pomoci vám přiblížit, co je koučink a jak funguje, k čemu je užitečný a proč. A také
vás trochu namotivovat jej vyzkoušet, využít pro sebe
i svoji organizaci. Mohli byste si o koučování přečíst
mnoho knih a naslouchat mnoha koučům. Přesto to
nebude stačit, abyste pochopili, proč to funguje.

profesionálních koučů různých specializací. Již skoro
čtvrt století nastavuje vysoké etické standardy prostřednictvím nezávislého certifikačního procesu.
Výzkumy ICF z roku 2016 ukazují, že je zhruba 55 tisíc koučů pracujících na všech kontinentech světa,
kteří vytvářejí roční obrat 2,3 miliardy dolarů. ICF
má celosvětově 25 tisíc certifikovaných členů. Je to
stále rostoucí a rozvíjející se podnikatelská sféra. I to
je důkazem toho, že koučování přináší výsledky. ■

Tři věci ke změně
Koučování je proces, kdy kouč provází klienta
změnou, kterou potřebuje udělat. A my lidé, tedy
naše mozky, změny nemají rádi, brání se jim. Aby
klient mohl změnu provést, potřebuje tři věci. Tři
silné ingredience, které jedna bez druhé nefungují.
Za prvé je potřeba ujasnit si velmi konkrétně, co chci
měnit. Druhou ingrediencí je vytvořit si velmi jasný
a barevný obraz, vizi, jak konkrétně bude vypadat
to nové, jiné. A tou třetí velmi důležitou součástí je
vědět, jak vykročíte k naplnění této vize. Jak změnu
začnete realizovat.

Koučovací styl vedení
I v současné rychlé době plné změn stále přežívá
přikazovací způsob řízení. Je založený na tom, že
vedoucí řídí práci lidí. Určuje nejen co, ale také jak
a kdy to budou podřízení dělat. Avšak moderní styl
vedení lidí v 21. století je založený na uvědomění, že
je potřeba podporovat myšlení lidí, aby si řídili svoji
práci sami. Vnímáte ten rozdíl? Řídím práci nebo řídím myšlení. Jak mohu řídit myšlení někoho jiného?
Manažeři, kteří mají zkušenost s koučováním, jsou
na tento způsob vedení lépe připraveni. Prožili si
naslouchání, ptaní se, nesouzení, podporu, hledání
silných stránek, pozitivní zpětnou vazbu, pochopení
jedinečnosti. To, co sami zažili, jsou schopni snáze
přenést do své vlastní praxe, jak jednat, vést lidi, jak
je motivovat a podporovat.

MARTA ANNA PETRÁŠOVÁ, PCC
předsedkyně Komise pro etiku profesionálního koučování ICF ČR

JAKÉ TO JE, PONOŘIT SE POD
HLADINU MOŘE A PROHLÉDNOUT SI
KORÁLOVÝ ÚTES, POTKAT SE
S MOŘSKOU ŽELVOU ČI POZOROVAT
DELFÍNY PLOVOUCÍ OD VÁS NA DOSAH
RUKY? AŽ KDYŽ SE PONOŘÍTE,
ZAŽIJETE. PAK UŽ VÍTE.
ní. Chtějí manažery – kouče a podporující koučovací
styl vedení. Mnoho organizací již chápe význam
koučovacího přístupu, ale pouze pár si uvědomuje
plný dosah silné koučovací kultury na udržení vysoké
výkonnosti a úspěšnosti.
Koučovací kultura vzniká tam, kde kombinují práci
s externími a interními kouči, trénují a rozvíjejí
koučovací dovednosti manažerů a leaderů. To se
ukazuje jako klíčové pro budování tvořivé a úspěšné
firmy, která podporuje spolupráci, motivovanost,
kreativitu a spokojenost lidí v organizaci a přináší
výsledky, inovativní řešení, nové postupy, nové produkty a zcela nová odvětví.

Rozvíjíme koučovací kulturu
Zástupci firem už vědí, že potřebují rozvíjet firemní
kulturu, která napomáhá spíše spolupráci než vnitřní
rivalitě. Lidé nechtějí šéfy a způsob řízení, který zaměstnanci charakterizují slovy direktivní, autoritativ-
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Kde najít profesionálního kouče?
Rozvojem koučovací profese se zabývá mezinárodní
profesní organizace International Coach Federation
(ICF), která podporuje vytváření celosvětové sítě

INTERNATIONAL COACH FEDERATION
Je stabilní základnou pro profesionální kouče
a také jedním z důležitých subjektů, který
napomáhá rozvoji této profese na našem
trhu. A daří se to, protože spolupracovat
s kvalifikovanými certifikovanými kouči se
stává standardem. Jedním z nejdůležitějších
záměrů ICF ČR je, aby naši koučové byli
ambasadory etiky jednání této profese,
a tím přispívali i celému podnikatelskému
prostředí, ve kterém se pohybují. Podnikatelé
a zástupci organizací, kteří rozvíjíte firemní
kulturu směrem ke koučovací kultuře a máte
zájem o spolupráci s profesionálními kouči,
ICF ČR a jeho členové mohou být důležitým
zdrojem a partnerem pro profesionální rozvoj
interních koučů, manažerů a leaderů.

Více informací na:

www.coachfederation.cz
www.coachfedration.org

www.komora.cz
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darujte originální dárek na celý rok

www.vanocnipredplatne.cz
www.komora.cz
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vzdělávání

Přehlídky středních škol a zaměstnavatelů
v Královéhradeckém kraji i letos provázel ohromný
zájem návštěvníků
Pomoci žákům devátých tříd základních škol a jejich rodičům vybrat vhodnou střední školu a s ní i budoucí povolání je
hlavním smyslem akce, která se letos na podzim už počtvrté uskutečnila ve všech okresních městech Královéhradeckého
kraje. Inspirativní přehlídku organizuje zdejší Krajská hospodářská komora ve spolupráci s Královéhradeckým krajem,
partnerem akce je krajské pracoviště Úřadu práce České republiky.

Foto: HK ČR

Doprovodnou aktivitou celé přehlídky byla
i soutěž Talenty pro firmy T-Profi, s cílem
podpořit zájem mladých lidí o dnes velmi
perspektivní technické obory. V sestavování polytechnické stavebnice soutěžily v pěti okresních
kolech smíšené týmy se zastoupením základní
školy, střední školy a zaměstnavatele. Vítězové
okresních kol pak změřili své síly v kole krajském. „V organizaci přehlídky chceme pokračovat
i v dalších letech. Věřím, že i díky ní si mladí lidé
vyberou obory, ve kterých pak mohou mít dobré
výsledky a dlouhodobou perspektivu. Z obojího
má prospěch jak jednotlivec, tak společnost,“
uzavírá Radek Jakubský. ■

P

rezentace otevřela své brány postupně
v Rychnově nad Kněžnou, Trutnově, Jičíně,
Náchodě a vyvrcholila v Hradci Králové.
„Předpokladem správné volby budoucího profesního nasměrování mladého člověka je nejenom
upřímné zhodnocení vlastních předpokladů,
talentů a zájmů, ale také dostatek kvalitních
a aktuálních informací o dostupných možnostech
studia i o následném uplatnění získané kvalifikace,“ říká Radek Jakubský, předseda představenstva KHK, a pokračuje: „Shromáždit tyto
informace, atraktivním způsobem je pod jednou
střechou zájemcům předložit a zprostředkovat jim
současně i reálnou představu o aktuálním vývoji
na trhu práce, která by v rozhodování měla mít
také určitou váhu, to je hlavní cíl naší akce.“

Spojujeme firmy a školy
Návštěvnost přehlídky i počet vystavovatelů
byly už v minulých ročnících důkazem, že ji
obě strany hodnotí jako užitečnou. Letošní rok
skončil se statistikou téměř 25 tisíc návštěvníků
a celkem 165 vystavovatelů, z nichž počet škol
dosáhl 104 a firem bylo 61. V každém z uvedených okresních měst se na přehlídce představilo průměrně 80 vystavovatelů – vždy zhruba
60 škol a 20 firem. „Propojování podnikatelské
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sféry se vzdělávacími institucemi patří obecně
k činnostem naší Komory. Reálný přínos této spolupráce vidí i návštěvníci naší přehlídky,“ vysvětluje Radek Jakubský a dodává: „Řada firem dnes
zajišťuje ,své‘ škole například praktickou výuku
studentů, finančně i odborně pomáhá s vybavováním učeben, na oplátku pak získává kvalitně
připravené zaměstnance z řad absolventů škol.
Student má zase často už během studia jistotu, že
po absolutoriu nalezne v této firmě uplatnění.“

Talenty pro firmy
Aktivní a příkladnou vzájemnou spolupráci zaměstnavatelů a středních škol v kraji organizátoři v rámci přehlídky každoročně oceňují. Stejně
tomu bylo i letos, kdy odborná komise hodnotila
bezmála 40 nominací. Dle jejího verdiktu si při
závěrečné přehlídce v Hradci Králové ocenění
Firma škole a Škola firmě převzaly společnosti
Koenig & Bauer Grafitec, s. r. o., TRIKER, a. s.,
a Fakultní nemocnice Hradec Králové a dále
školy: Obchodní akademie, Střední odborná
škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové, Střední škola
strojírenská a elektrotechnická z Nové Paky
a Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice.

PETR SIMON

PŘEDVÁNOČNÍ ZÁŽITKOVÉ
SETKÁNÍ ČLENŮ
Krajská hospodářská komora
Královéhradeckého kraje uspořádala
13. prosince pro své členy a partnery
neformální přátelské setkání v sídle KHK
v Hradci Králové.
Návštěvníci měli možnost degustace
rozličných regionálních specialit, konalo
se dobročinné kasino, zábavný foto koutek
CvakMat i další aktivity.

„Tato předvánoční událost byla takovým
symbolickým poděkováním všem
našim členům a partnerům za podporu
a spolupráci, ale i zaměstnancům Krajské
hospodářské komory za jejich práci pro
podnikatelskou veřejnost,“ řekl k akci
Radek Jakubský.

www.komora.cz
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konference

Efektivní provoz elektráren
znamená péči o dílčí komponenty
Bez řízení životnosti komponent se dnešní energetické celky neobejdou. Ostře sledované investice do energetiky
se dají zhodnotit hlavně jejich následným dlouhodobým provozem. Proces řízení životnosti energetických zařízení
proto představuje velmi propracovaný systém péče o komponenty a zařízení různých typů.

P

oznatky z energetiky jsou dobře uplatnitelné i pro řízení životního cyklu zařízení
nebo výrobních celků v dalších průmyslových odvětvích. Vývoji a aplikacemi metodik řízení životnosti se dlouhodobě a na mezinárodní
úrovni věnují společnosti Skupiny ÚJV, sdružené
pod hlavičkou mateřské ÚJV Řež, a. s. Jednou
z významných platforem v České republice,
kde lze nahlédnout pod pokličku nejnovějších
trendů a diskutovat o uplatnění těchto poznatků v energetické praxi, je konference s názvem
Zvyšování životnosti komponent energetických
zařízení v elektrárnách, kterou každoročně pořádá VZÚ Plzeň, člen Skupiny ÚJV.

Konference v Srní udává tón
pro Česko i Slovensko
Foto: 2x ÚJV Řež

Letošní, už 13. ročník, proběhl v polovině října
2018 v tradičních kulisách šumavského Srní. Více
než 180 účastníků se rekrutovalo z řad výzkumníků akademické i průmyslové sféry, provozních
v Praze, RTI Fakulty strojní ZČU v Plzni, Inženýrská akademie České republiky a Česká společnost
pro nové materiály a technologie.

Inovací k úsporám

a materiálových specialistů a provozovatelů
energetických zdrojů České a Slovenské republiky.
Téměř 50 přednesených příspěvků pokrývalo široké spektrum témat – od nových diagnostických
postupů a monitorovacích technologií v energetice přes příspěvky zaměřené na problematiku
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degradace mechanických vlastností konstrukčních
materiálů až po teplotní namáhání energetických
konstrukcí, životnost lopatek parních turbín nebo
materiálové vlastnosti konstrukčních prvků.
Spolupořadateli konference byly společnosti
ČEZ, a. s., ÚJV Řež, a. s., Fakulta strojní ČVUT

Převážná část odborných příspěvků představovala konkrétní technická řešení problémů, se kterými se aktuálně potýkají provozovatelé elektráren,
případně výsledky, kterých bylo po aplikaci
inovovaného technického řešení dosaženo. Důraz
byl kladen na konkretizaci úsporných kombinací
prediktivní, preventivní a korektivní údržby zařízení, které provozovatelům poskytnou metodiky
řízení životnosti s doložitelnými a obhajitelnými
náklady.
Tato konference už řadu let plní v energetice funkci
unikátní informační platformy a svým zaměřením
a obsazením představuje příležitost pro výměnu
zkušeností z výzkumné i technické praxe. Zde navázané kontakty stojí na počátku řady úspěšných
výzkumných projektů i komerčních zakázek.
Letošní konference v Srní skončila, pokračuje
aplikace získaných poznatků do provozního života energetiků a samozřejmě i sběr témat pro Srní
2019. ■
VALERIE SAARA

www.komora.cz
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Chceš vyhrát 25000Kč?
Kup si zájezd od Canaria Travel
a sleduj nás na webu, facebooku
nebo instagramu!
Využijte další výhodné nabídky „First minute”
platné jen do konce ledna

1994
2019
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Ankety a šetření
v roce 2018
V roce 2018 uspořádala Hospodářská komora ČR celkem 12 šetření, kterými oslovila svoji členskou základnu nebo její
významnou část. Výsledky těchto anket jsou pro nás velmi cenným a často zcela nenahraditelným zdrojem informací,
díky kterému můžeme dále zkvalitňovat naši práci a naplňovat naše poslání – hájit podnikatelské zájmy.

Z

ačátek roku 2018 byl poznamenán prezidentskými volbami, i proto jsme se našich členů
hned v prvních lednových dnech zeptali
mimo jiné na to, jaká úloha prezidenta republiky
má pro podnikatele největší význam. Anketa
obsahovala i dotazy na finanční řízení firem,
které znamenaly i cennou zpětnou vazbu pro
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Ministerstvo financí ČR při přípravě koncepce
rozvoje kapitálových trhů.

EU a GDPR
V souvislosti s bulharským předsednictvím Rady
EU a politickým klimatem v Evropě se v první
polovině roku 2018 stala žhavým diskuzním

tématem možná změna složení Evropské unie.
Dubnové šetření tak obsahovalo otázky týkající
se nejen možného dalšího rozšiřování EU a s tím
spojených přínosů a hrozeb, ale i potenciálního
snižování počtu členů EU. V této souvislosti je
třeba říci, že si podnikatelé uvědomují přínos
EU a skupina těch, kteří hodnotí členství České

www.komora.cz
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zavedení GDPR, vynaložené náklady firem
na opatření s nařízením spojené, ale i na představy firem o kompenzaci těchto nákladů
ze strany státu.

Transparentní informace
V souvislosti s novelizací zákona o veřejných
rejstřících, jejímž cílem je vyčistit obchodní
rejstřík od neaktivních, zcela nekomunikujících
společností, se otevřela obecná otázka smyslu zveřejňování účetních závěrek firem ve sbírce listin
rejstříkového soudu. Stav je přitom takový, že soustavně o sobě zveřejňuje finanční informace jen
necelá třetina firem v ČR. Některé firmy odmítají
zveřejnění dokumentů ve sbírce listin, protože se
domnívají, že jde o citlivé údaje, jejichž zveřejnění
by mohlo případně ohrozit jejich ekonomickou
stabilitu a pověst mezi obchodními partnery.
Na to Hospodářská komora reagovala červnovou
anketou, ve které jsme mimo jiné zjišťovali, jak se
firmy staví k publikaci údajů na webovém portálu
justice.cz a s čím firmy měly či mají v této souvislosti největší problém.

Pobídky nově

republiky v EU spíše pozitivně, je výrazně větší
než skupina těch, kteří členství ČR v EU vnímají
spíše negativně.
V květnu se do popředí pozornosti médií
i podnikatelů dostalo obecné nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR). Hospodářská komora
se snažila členům usnadnit náběh účinnosti
GDPR a rok vedla intenzivní informační kampaň mezi svými členy. Květnová anketa k GDPR
byla důležitou zpětnou vazbou nejen na práci
Hospodářské komory v předchozích měsících,
ale především na kroky vlády a orgánů EU.
Dotazy proto směřovaly na problematická místa

V polovině roku 2018 byla také připravována
nová právní úprava investičních pobídek. Cílem
Hospodářské komory je, aby tato nová právní
úprava byla lepší a efektivnější než ta dosavadní.
Proto jsme potřebovali znát názor podnikatelů na to, zda vůbec podle nich mají investiční
pobídky smysl, zda se někdy setkali s pozitivními
či negativními důsledky čerpání investičních
pobídek nebo jaké druhy pobídek jsou pro
podnikatele akceptovatelné a jaké naopak nepřijatelné. Tyto a další otázky tak byly obsahem
červencového šetření.
Podnikatelé se snaží při své práci dodržovat
všechny povinnosti, které jim stát ukládá, ale často
je pro ně těžší a těžší vyznat se v neustále se rozšiřující džungli zákonů a dalších předpisů. Nelze
se pak ani divit tomu, že občas nějakou drobnost
podnikatel přehlédne a výsledkem může být i pro
podnikatele likvidační pokuta. V září jsme proto
naše členy oslovili pouze s jedinou otázkou, zato
velmi důležitou: „S jakou nejabsurdnější pokutou
jste se vy nebo někdo ve vašem okolí setkal/a během
svého podnikání?“ Zajímavých odpovědí jsme
dostali celou řadu a využíváme jich průběžně,
například jako podněty pro Pracovní skupinu
pro snižování administrativní zátěže při MPO,
ve které máme svého zástupce.

mi podnikatelskými schopnostmi, ale především
vytvořením celosvětově známých značek, jejichž
věhlas nezřídka trvá do dnešní doby. V říjnu jsme
proto spustili anketu Česko-slovenský podnikatel
století.
Říjen ale nebyl jen měsícem oslav české státnosti,
odboráři například v médiích otevřeli téma bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Protože tomu
byl zároveň již více než rok, co začal platit tzv.
protikuřácký zákon, ptali jsme se velkých a středních firem na to, zda a jak dbají podnikatelé
o zdraví svých zaměstnanců. Díky šetření se nám
dostalo validních argumentů, které používáme
nejen při reakcích na podobné výpady ze strany
odborů.

Mimosoudní vypořádání
Podnikatelé si nezřídka stěžují na pomalost
českého civilního řízení. Alternativou může být
mimosoudní řešení sporů. Právě zkušenosti
podnikatelů s mimosoudním řešením sporů
nebo přímo s rozhodčím řízením byly tématem
listopadového šetření. Výsledky představují
důležitou zpětnou vazbu pro Rozhodčí soud při
Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR,
které dlouhodobě spolupracují s Hospodářskou
komorou. Díky získanému hodnocení je možná
změna nastavení tak, aby byly co nejvíce hájeny
zájmy podnikatelů.
Vedle zmíněných ad hoc anket jsme se již tradičně
v únoru a v září dotazovali našich členů v rámci
„vlajkové lodi“ našich šetření – Komorového barometru. Jedná se především o otázky na hodnocení
minulého období a na vyhlídky na následující
období, a to např. z hlediska zakázek, obratu,
investic, náboru zaměstnanců nebo celkové situace
firmy. Výsledky využíváme při celé řadě činností
Hospodářské komory ve vztahu k orgánům státní
správy, evropským podnikatelským reprezentacím
(UEAPME a EUROCHAMBRES) a také k představitelům Evropské komise. Data z Komorového
barometru jsou rovněž zásadní pro tvorbu Komorové národohospodářské prognózy, tedy kvartální
predikce sady hlavních makroekonomických čísel.
Komorová prognóza již rok pomáhá českým podnikatelům lépe se orientovat v ekonomické situaci
naší země a lépe se tak i rozhodovat. ■
KARINA KUBELKOVÁ, hlavní analytička HK ČR

Podnikatel století
V rámci oslav výročí 100 let Československa
jsme si připomínali i významnou hospodářskou
spolupráci mezi Čechy a Slováky a čtvrtstoletí
trvajícího partnerství mezi Hospodářskou komorou ČR a Slovenskou obchodnou a priemyselnou
komorou. Chtěli jsme při této příležitosti připomenout osobnosti, které se proslavily nejen svý-

Hospodářská komora ČR děkuje všem
členům, kteří se našich šetření v průběhu
roku zúčastnili. Výsledky našich
anket naleznete v tiskových zprávách
na www.komora.cz a v médiích.
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Foto: 4x archiv Alukov

Lídr
inovací

Firma Alukov je přední světový prodejce zastřešení bazénů, teras nebo vířivých van a své produkty poskytuje zákazníkům
až do čtyřiceti zemí světa. Jaké jsou nejnovější technologické trendy ve společnosti, jejímž primárním cílem je kromě
prodeje také výzkum a vývoj?

Z

a účelem technologického pokroku společnost na začátku roku 2017 otevřela nové
výzkumné centrum, jehož cílem je přinášet
inovace stávajících výrobků a také vývoj produktů zcela nových. „Důležitým zájmem výzkumu
našeho centra je také zvyšování produktivity
práce. V posledních čtyřech letech totiž máme
stálých zhruba čtyři sta zaměstnanců, přičemž se
dá říct, že máme stále stoupající křivku poptávky.
Při předpokladu, že bychom tedy do budoucna
vyráběli našich produktů stále více, budeme tuto
produktivitu práce muset zvyšovat. Lidí je totiž
málo, a proto je nutné přemýšlet, jak daný produkt
vyrobit rychleji a šikovněji. Technologie výroby
zkrátka musí umožnit vyšší produktivitu práce.
Vnímáme to jako jednu z našich firemních priorit,“ říká Jan Zitko, majitel a zároveň generální
ředitel společnosti, jež vznikla už v roce 1995.
Zkracování času, za který je společnost schopna
své produkty vyrobit, je klíčová především vzhledem k stálé rostoucímu zisku. „A to se nám daří,
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AČKOLI ŽIVOTNOST NAŠICH
VÝROBKŮ JE ODHADOVÁNA
NA VÍCE NEŽ TŘICET LET, O SVÉ
ZÁKAZNÍKY SE NEBOJÍME.
INOVACE, NOVÉ MATERIÁLY
A TECHNOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ
POSOUVAJÍ NAŠE ZASTŘEŠOVACÍ
SYSTÉMY KUPŘEDU.
což je velmi pozitivní. Není možné každý rok stále
navyšovat cenu výrobků, naopak je třeba snižovat
dobu, za kterou se produkt vyrobí. Co se týče inovace stávajících produktů, daří se nám například
stále vylepšovat design nebo vývoj nových typů
mechanismu, které zlepšují funkčnost a prodlužují
životnost těchto zastřešení,“ popisuje Jan Zitko.

Pokus-omyl
Výzkumné centrum se nachází v sídle výrobního
závodu. Kromě nové haly byla ve slatiňanském
areálu vybudována také administrativní budova.
„Centrum má okolo tisíce metrů čtverečních
a pracuje v něm osm pracovníků. S lidmi je obecně
problém. Náš obor je kombinací strojírenství
a stavitelství, přičemž ve vývojovém centru pracují
především odborníci, kteří se rekrutují právě z řad
našich nejlepších zaměstnanců. Někteří z nich jsou
zcela uvolnění od výrobního procesu a skutečně
se koncentrují jen na vývoj a inovace stávajících
i nových produktů. Většinou jde o princip pokus-omyl. Pracovník dostane nápad, něco se zkusí,
a buď to vyjde, nebo ne. Tyto pokusy se analyzují,
dělají se různé úpravy, modifikace, je to zkrátka
tvůrčí práce. Hledá se nějaké ideální řešení.“
Vývoj zcela nových výrobků je pochopitelně velice důležitý, jelikož v tomto odvětví stejně jako
v kterémkoliv jiném je konkurence veliká. Každá
společnost se snaží přicházet s novými a lepšími
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výrobky. „Pokud chceme být lepší nebo se udržet
na špičce našeho odvětví, musíme pravidelně
s takovými novinkami přicházet. Alukov je obecně
znám tím, že prakticky každý rok přichází s nějakým novým výrobkem. Když za námi po roce
přijedou obchodní partneři, nebo když se potkáme
na mezinárodních výstavách, ptají se, co je u nás
nového.“

Zahraniční trh je jiný
V letošním roce tak Alukov přišel s novým
typem zastřešení bazénu, který bude určen
především pro trhy ve Francii a Španělsku.
Důvod je jednoduchý, tyto země mají podnebí
podstatně mírnější, než je například v České
republice, a nemusí se tedy zabývat problémy
spojené se sněhem. „Ten je totiž jedním z nejvíce
limitujících faktorů pro naše konstrukce. Musíme
se stále dívat na zatížení sněhem a počítat s ním.
Zastřešení, která prodáváme právě například
ve střední Evropě, jsou pochopitelně dimenzovaná
na to, aby unesla daleko více sněhové zátěže než
produkty pro státy, kde sníh není, nebo je ho málo.
Abychom tedy uspěli na trhu států jižní Evropy,
vyvinuli jsme nový typ zastřešení bazénů, který
odpovídá více tamním podmínkám. Ve Francii
obecně převládá trend, kdy je zastřešení bazénů
zcela bez kolejnic. Naopak v Česku se konstrukce
dělají de facto vždy s dráhami, podle kterých se dá
zastřešení posouvat,“ vysvětluje Jan Zitko.
Další novinkou spojenou se zahraničním trhem,
která souvisí s měnící se legislativou EU, je
regulace trhu práce v rámci Unie. „Když vysíláme
naše pracovníky do zahraničí, existuje celá řada
administrativních úkolů, které je třeba splnit.
Například musíme vytvořit dokumentaci, kde
budou naši lidé pracovat, která se posílá už deset

dní dopředu, poté musíme dostat souhlas, že je
tam můžeme posílat, probíhá také monitoring,
kde se lidé pohybují, může docházet ke kontrolám
a musí se dodržovat také určité minimální mzdové
podmínky té dané země. Toto vše náš byznys dělá
stále obtížnějším. Pro vzdálenější destinace, jako
je například Francie, proto mají naše výrobky
snadnější montáž. Právě tak, abychom nemuseli
do zahraničí složitě vysílat naše zaměstnance
a aby místní dealeři nebo samotní koncoví zákazníci byli schopni produkt sami namontovat.“
„V poslední době pozorujeme určitý trend,
zejména ve skandinávských zemích nebo Francii.
My tomu říkáme IKEA systém. Existují lidé,
kteří si zakoupí zastřešení a část práce si udělají
sami. Šetří tím nejen své finance, ale významným
faktorem je i to, že je to samotné baví. Z naší
strany jsou tyto pohnutky skutečně motivovány

především onou změnou v legislativě Evropské
unie a cenami, které panují na francouzském trhu.
Nově také připravujeme zcela nová technologická řešení pro zastřešení vířivých van, kterých se
každý rok prodává na statisíce kusů. V tom vidíme
velký potenciál,“ dodává Jan Zitko. ■
ADAM MAŠEK

Více informací na:

www.alukov.cz
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ocenění

Diamanty českého byznysu
Ve čtvrtek 14. února 2019 budou na slavnostním večeru v Praze poprvé uděleny ceny Diamanty českého byznysu.
Myšlenku ocenění založených na objektivních parametrech podpořili partneři v čele se společností Česká pojišťovna v pozici
partnera diamantového. Hlavními partnery jsou Komerční banka a společnosti Bisnode a Enterprise Investors, odbornými
garanty pak Univerzita Karlova, ČVUT a Hospodářská komora ČR. Na slavnostní večer bude navazovat v průběhu celého roku
seriál regionálních setkání expertní, akademické a podnikatelské sféry.

„Úspěchům českých podnikatelů se věnujeme dlouhodobě, ať již redakčně, nebo formou networkingových
akcí po celé republice. Setkáváme se s desítkami
majitelů úspěšných firem, především těch malých
a středních, často rodinných, vnímáme jejich radosti
i strasti. A přišlo nám jen logické ocenit jejich práci,
která je možná méně vidět než úspěchy korporací, ale
je to právě ona, která tvoří základ české ekonomiky
i základ budoucího bohatství této země. Díky našim
partnerům se nám to podařilo a spolu s nimi věřím,
že jsme položili základ nové tradici.“

ocenění, které nebude možné koupit, ale budou
opravdu oceněny ty firmy, které například přišly
s novými vizemi a technologiemi, nebo naopak
svým úspěšným byznysem prorazily do světa, anebo
se rozhodly pomáhat. Zkrátka, že z hrubých kamenů
se vybrousily zářící diamanty a ty si zaslouží naši
úctu a uznání.“

Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka HK ČR

Eva Frindtová, vydavatelka C.O.T. media
„Česká pojišťovna si velice váží možnosti podporovat
ekonomický žebříček Diamanty českého byznysu.
Na žebříčku si ceníme jeho transparentnosti, protože
vychází výhradně z finančních dat a hodnoceny jsou
meziroční rozdíly v obratu, rentabilitě a likviditě.
Je pro nás ctí podporovat úspěšné firmy v České
republice a být jim spolehlivým partnerem při
eliminaci rizik a řešení škod. Naší misí je být první
volbou při poskytování vhodných a dostupných
služeb v oblasti pojištění. Jako největší pojišťovna
v zemi poskytujeme služby fyzickým osobám,
podnikatelům a firmám.“

Pavel Schweiner, Krajský ředitel České pojišťovny
„Komerční banka je tradičním finančním partnerem
pro téměř polovinu středních a velkých firem v České
republice. Víme, že uskutečňovat podnikatelské
vize a řídit firmu tak, aby byla na trhu úspěšná, je
nesnadný cíl. Proto naše spojení s Diamanty českého
byznysu, které oceňují české rostoucí společnosti, je
pro nás velmi smysluplné. Navíc hodnocení firem je
založeno na objektivních a transparentních kritériích.
Těší nás tak, že můžeme být nablízku korporátním
firmám i při takovéto příležitosti.“

Jiří Tingl, Segment Strategy Corporate
Komerční banka
„Bisnode je jedničkou v poskytování ekonomických
informací o firmách a podnikatelích. Denně
analyzujeme obrovské objemy dat, hledáme
souvislosti, které interpretujeme do srozumitelných
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informací tak, abychom našim klientům pomáhali
činit správná rozhodnutí, zvyšovat tržby
a minimalizovat podnikatelská rizika. Kvantitu
měníme na kvalitu a ‚Big Data‘ na ‚Smart Data‘.
Jsme přesvědčeni, že v projektu Diamanty českého
byznysu jako partner pro analytiku zúročíme naše
zkušenosti, know-how a nejrozsáhlejší databázi
finančních výkazů k tomu, abychom pomohli najít
diamanty českého byznysu.“

Jiří Skopový, ředitel Bisnode pro Českou
republiku a Slovensko
„My jako významný a aktivní investor v České
republice se zaměřením na dlouhodobou spolupráci
s perspektivními středně velkými společnostmi
věříme, že je důležité podporovat a oceňovat
úspěšný byznys a podnikatelské příběhy, které
stojí za ním. Jsme rádi, že máme tu možnost být
partnerem soutěže Diamanty českého byznysu,
jelikož věříme, že tato soutěž je pro to dobrou
platformou.“

Vjačeslav Lypko, Enterprise Investors
„Již mnoho let se udělují v podnikatelském světě
ocenění, která ale ne vždy svědčí o výborné ekonomické kondici nebo společenské odpovědnosti firem
i jedinců, kteří je získávají. Od Diamantů českého
byznysu očekávám, že se konečně na scéně objeví

„Univerzita Karlova patří mezi nejúspěšnější
univerzity na světě, našimi absolventy jsou špičkoví
odborníci, vědci, inovátoři, podnikatelé. Podpora
projektu Diamanty českého byznysu a kooperace
univerzity s tuzemskými podnikateli a firmami
jsou důležitými cestami, jak posilovat vazbu
mezi univerzitou a komerční sférou. Významnou
prioritou je pro nás spolupráce v aplikovaném, ale
i základním výzkumu, a to jak s veřejnou sférou,
tak s komerčními partnery. Tato forma spolupráce
vede často k rychlejšímu vstupu inovativních řešení
a vědeckých objevů do úspěšné praxe. A úspěšně
zaváděné inovace zlepšují kvalitu života nás všech.“

Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy
„ČVUT v Praze je mezinárodně uznávanou
výzkumnou univerzitou ve vzdělávací, vědecké,
výzkumné, inovační, umělecké a další tvůrčí
činnosti. Patříme do skupiny pěti procent nejlepších
univerzit na světě. Vstupem do projektu Diamanty
českého byznysu vysíláme jasný společenský signál
sounáležitosti naší světové akademické odbornosti
s praktickou českou průmyslovou sférou. Cílem této
spolupráce je posilování hodnot naší země, zejména
odborné práce a schopnosti českých rukou a hlav
dosahovat ty největší světové mety. Technologickým
firmám, studentům, inovátorům, vizionářům,
odborným pracovníkům i řemeslníkům proto vytváříme prostor a podporujeme jejich rozvoj možnostmi
získání nejlepšího technického vzdělání. Jedině
v dalším rozvoji techniky leží síla budoucnosti.“

Vojtěch Petráček, rektor ČVUT

PETR KARBAN
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služby

ENESA a EVČ
nabídnou energetické služby jako jedna firma
EVČ, ryze česká firma fungující na trhu už 28 let, se na začátku roku 2019 sloučí s pražskou firmou ENESA
a převezme její jméno. Obě firmy se zabývají energetikou a projekty energetických úspor a jsou dcerami ČEZ ESCO.
Nová ENESA bude mít stovku zaměstnanců, silné
realizační a projekční týmy, specializovaná oddělení na energetický management, přípravu zakázek
i samotnou realizaci. S podporou ČEZ ESCO,
která obě společnosti vlastní, tak vznikne silný
konkurenceschopný subjekt na trhu energetických
úspor, připravený realizovat energetické stavby
a projekty EPC, ale i poskytovat nové služby, jako
je projektování ve 3D, BIM a realizace výstavbových projektů metodou Design & Build – vše pod
jednou střechou.

Jako jeden tým pro Národní divadlo
„EVČ se vždy profilovala jako projekčně inženýrská
společnost, kde nejdůležitějším článkem úspěchu je
kvalita lidského kapitálu. Věřím, že bude naší konkurenční výhodou i pod značkou ENESA,“ říká Václav
Taubr, ředitel sloučených společností EVČ a ENESA. Vůbec prvním společným projektem obou firem
byl EPC projekt v Národním divadle, který za deset

Sjednocená ENESA – silné know-how
pod jednou střechou
A právě i s ENESOU vkročila EVČ před třemi
roky do skupiny ČEZ ESCO, které tím získalo
především cenné know-how v oblasti stále více žádaných projektů energetických úspor, projektování
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Foto: 2x ČEZ ESCO

P

ardubická EVČ se v počátcích svého podnikání v roce 1990, tehdy ještě v Československu,
zaměřila zejména na projektování a inženýring staveb. O tři roky později, již na samostatném
českém trhu, se postupně začala věnovat také výstavbovým projektům. V současnosti představuje
základ jejího byznysu energetika, tepelná technika
a projekty energetických úspor.
Pro efektivní realizaci větších specializovaných
projektů si po roce 2005 EVČ vytvořila několik dceřiných společností, které řešily provoz
energetických celků, výstavbu plynových zařízení,
průmyslovou chladicí techniku a energeticky
úsporné projekty. Jednou z nich byla i akciová
společnost ENESA, která se specializuje na energetické služby se zárukou úspor (EPC). Za 13 let
své existence dodala energeticky úsporná opatření
včetně systému energetického managementu za
více než 1,1 mld. Kč do 215 objektů. Do konce
roku 2017 ušetřily její projekty na provozních
nákladech téměř 1 mld. Kč a tato úspora postupně
dále narůstá.

a inženýringu energetických staveb. Vzhledem
k tomu, že EVČ i ENESA mají nyní stejného
vlastníka a poskytují podobné služby, je spojení sil
na trhu, na kterém se nyní obě společnosti pohybují samostatně, logickým vyústěním dosavadní
historie. Vytvořením jedné společnosti s názvem
ENESA budou lépe využity zkušenosti a kapacity
obou společností.

let přinesl úspory v hodnotě 93 milionů korun, což
je o 15 milionů korun více, než divadlo zainvestovalo do energeticky úsporných opatření. EVČ také
přispělo k úspěchu energeticky úsporného projektu
řešeného metodou EPC, který společně s firmou
ENESA poskytují Pardubickému kraji. ■
VALERIE SAARA
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Areál Řež – dobré místo pro podnikání
... když hledáte výborné zázemí blízko Prahy

Foto: 3x ÚJV Řež

Je to tak trochu unikát. Necelých dvacet kilometrů za hranicemi Prahy, snadno dostupné z rychlostní silnice R8 nebo
příměstskou dopravou, najdete místo, kde se rodil nejen československý jaderný program, ale i řada světových patentů
a vynálezů.

VaV PET Centrum
Experimentální hala

A

reál na pravém břehu Vltavy má délku přes
1 200 metrů a zasahuje do šířky průměrně
270 metrů. Jeho plochu tvoří 32,3 hektarů,
z toho 14,9 hektarů tvoří lesní pozemek. Pro představu – Václavské náměstí v Praze by se sem vešlo
téměř osmkrát. V současné době je v areálu na šest
desítek objektů. Od výrobních hal přes kanceláře
a sklady až po laboratoře. K dispozici je i vlastní
Konferenční centrum s prezentačním vybavením
a zázemím pro pořádání společenských i odborných akcí, jídelna s celodenním provozem či dvě
rozsáhlá parkoviště pro zaměstnance i hosty.

Skvělá infrastruktura
Areál je budován tak, aby zajišťoval vysoké standardy bezpečnosti provozu. Je rovněž vyspělým
industriálním parkem a výhodným místem pro
podnikání a disponuje komplexním servisem:
ostrahou objektu, čistírnou odpadních vod,
vlastní moderní vodárnou a kotelnou, infrastrukturou energetiky, ICT servisem včetně telefonní
ústředny. Je zde umístěna profesionální hasičská
jednotka.
O veškerou agendu pronájmů, servis služeb a investiční výstavbu se stará samostatný útvar ÚJV Řež.
Najdete zde mimo jiné i dva výzkumné jaderné
reaktory nebo superčisté výrobní prostory radiofarmak pro pozitronovou emisní tomografii. Nové
budovy tu vyrostly v letech 2015 až 2017 pro ev-

ropský projekt Udržitelná energetika (SUSEN), jiné
části areálu jsou průběžně modernizovány.

Věda i startupy
Své sídlo nebo pracoviště tady našly skoro dvě
desítky komerčních firem a vědecké a výzkumné
instituce Akademie věd České republiky: Ústav
jaderné fyziky, v. v. i., a Ústav anorganické chemie, v. v. i.
Všem je přístupná odborná knihovna zřízená
ÚJV Řež se zaměřením na jadernou fyziku, techniku, energetiku, inženýrství a chemii. Knihovna má
ve fondu na padesát tisíc svazků knih, přes čtyři
stovky titulů časopisů, archiv publikací zaměstnanců ÚJV Řež a CVŘ, archiv nekonvenční literatury
IAEA na mikrofiších a řadu dalších materiálů.
Vznikl zde Technologický park, který s podporou financování z EU posloužil jako základ pro
vybudování Vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru (VTP a PI). Znamenalo to
výstavbu experimentální haly, přístavku reaktoru
LVR 15, modernizaci laboratoří a kanceláří pro
potřeby VTP a PI.
V ochraně životního prostředí úzce spolupracuje
s obcí Husinec a státními dozorovými orgány.
V roce 2017 získala ÚJV Řež osvědčení o přínosu
pro životní prostředí od společnosti Ecobat. ■

SUSEN

HLEDÁTE MÍSTO PRO SVŮJ PODNIK?
Pronajímáme prostory vhodné ke skladování
nebo pro lehkou výrobu. Aktuální nabídku
vám rádi sdělíme na tel. čísle 266 172 067
nebo ji najdete na našem webu.

Více informací na:

www.ujv.cz

PETR SIMON
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Aquapalace
Hotel Prague –
vše na jednom místě

Foto: Aquapalace

Aquapalace Hotel Prague nabízí svým klientům jedny
z největších konferenčních prostor v Praze spojených
s odpovídající ubytovací kapacitou včetně parkovacích
míst. Navíc je součástí resortu Aquapalace Praha a je
přímo propojen s nejzábavnějším aquaparkem v České
republice. Další služby hotelu nám přiblížil jeho ředitel
Vladimír Novák.

aké jsou hlavní přednosti vašich
konferenčních prostor?
Moderní konferenční centrum včetně restaurací je velmi variabilní. Disponujeme posuvnými
zvukotěsnými stěnami, které umožňují vytvořit jak šest menších sálů a salonků, tak i jeden
veliký konferenční sál pro 650 osob. Celkem jsme
schopni nabídnout až 11 konferenčních místností
a povětšinou s denním světlem. Vycházíme tím
vstříc různorodým potřebám našich klientů.

J

Nespornou výhodou vašeho hotelu je
i propojení s aquaparkem…
Ano, naši hoteloví hosté velmi oceňují možnost
projít takzvaně suchou nohou z pokoje do vodního světa Aquapalace Praha. Vstupy do aquaparku
jsou povětšinou součástí ceny za ubytování.
Relaxovat mohou i v největším saunovém světě
v České republice, luxusním SPA & Wellness
a k návštěvě láká moderně vybavené dvoupodlažní fitness centrum. Našim jednodenním konferenčním hostům nabízíme zvýhodněné vstupy
do aquaparku.
Jak je to s parkováním u vás v hotelu?
Kromě 150 parkovacích míst přímo v hotelu
jsou klientům k dispozici dva parkovací domy
a venkovní plocha. Celkem disponujeme více než
700 parkovacími místy.
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Velkou předností je nepochybně i dopravní
dostupnost z celé ČR…
To určitě ano, navíc nemusíte zbytečně ztrácet čas
v dopravní zácpě ve středu města. Dostanete se
k nám snadno odkudkoli. Můžete využít i transfer
hotelovým minibusem z pražského letiště, odkud
jste u nás po pražském okruhu velice rychle.
Zároveň nám blízkost Prahy umožňuje nabídnout
zajímavý program i mimo náš Aquapalace resort.
Pokud by se klient při delším pobytu u nás rozhodl
povečeřet v centru města, nemáme problém to pro
něj zajistit včetně dopravy.
Jaké doplňkové služby klientům při pořádání
konferencí nabízíte?
Samozřejmostí je příprava kvalitního technického
zázemí, jako je ozvučení a projekční technika. Zajistíme mimo jiné i hostesky, tlumočení či speciální
audiovizuální techniku. Nedílnou součástí úspěšné
akce je občerstvení nebo chcete-li catering. Pro
kávové přestávky a rauty slouží prostorné foyer
a přilehlé restaurace. Můžeme připravit galavečeři
či raut po skončení konference přímo v konferenčním sále. Sál jednoduše přestavíme a připravíme
na společenský večer. Přes léto je možné využívat
přilehlou zahrádku, která se hodí i jako zázemí třeba při grilování. Velmi oblíbené jsou prostory naší
nové luxusně zařízené hotelové restaurace Terresa,
kde také probíhají společenské akce.

Zajišťujete klientům i další doplňkové
programy?
Patří to k naší práci a nabídka je poměrně
široká. Pro večerní program jsme schopni zajistit
ochutnávky vín, prosecca, rumů, čokolády,
barmanskou show, mobilní kasino, curling
a mnoho dalšího. Dělali jsme zde party ve stylu
Jamese Bonda, Retro nebo à la Velký Gatsby. Pro
večerní program je možné využít také prostory
aquaparku.
Jaké konference u vás klienti nejčastěji
pořádají?
Je to poměrně různorodý mix ‒ krátká obchodní jednání, pravidelná školení či porady
managementu, dvou- až třídenní konference
nebo evropský kongres. Obvykle se jedná o akce
od 10 do 450 osob, ale máme za sebou i několik
akcí pro 650 osob. Vždy se snažíme připravit
klientům akce, jednání nebo konferenci na míru
přesně podle jejich potřeb. Velmi poptávané
jsou také prezentační a školicí akce, neboť
v konferenčních prostorech je možné prezentovat i automobily. Vícedenní akce jsou obvykle
zakončeny společenským večerem, koncertem
nebo programem v hotelu či aquaparku. ■

PETR SIMON
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Definice řízení GDPR
pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny
Společnost GORDIC poskytuje služby
v oblasti ochrany osobních údajů
společnosti Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny (dále jen KSÚSV).
Předmětem služeb pro krajskou
organizaci je zejména analýza stavu
kybernetické bezpečnosti a posouzení
vnitřních procesů v souvislosti
s nařízením GDPR včetně identifikace
všech zpracování osobních údajů,
jejich rozsahu, účelů zpracování
a potenciálních rizik.

F

Systémově i procesně
Od této doby probíhá činnost implementace
opatření. Činnost je řízená harmonogramem, generovaným z GDA, který uvažuje řešení dotčených
oblastí podle stanovených priorit. Jedná se nejčastěji o organizační, procesní a technická opatření.
Od systémových věcí, jako jsou personální systémy, systémy řízení zimní údržby silnic, systémy
pro řízení firemních nákladů, řízení přístupu do
kanceláří a serverových místností, až po procesní
činnosti, tedy zefektivnění práce s daty, odstranění duplicitních zpracování OÚ, a pochopitelně
i organizační opatření, jako je například zajištění
školení zaměstnanců externími subjekty (výměna
osobních údajů mezi organizacemi), doplnění pracovních smluv, podpis zpracovatelských smluv atd.
Po dokončení první fáze analytické činnosti byla
zafixována verze výstupu analýzy, vůči které bude
probíhat v nástroji GDA automatizovaná kontrola
v plánovaném intervalu. Automatizovaná kontrola
spočívá v zaznamenávání veškerých změn způsobených zaváděním navrhovaných opatření vůči
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Foto: 2x archiv KSÚSV

iremní odborníci pomáhají KSÚSV s definováním procesů zpracování osobních
údajů, jejich inventarizací a nastavením jejich
systematické identifikace a klasifikace. K analýze GDPR byl využit elektronický nástroj GDA
(https://www.gda-tool.cz), umožňující provádět
celý proces jednotně a opakovaně s dodržením
stejné metodiky a postupů. GDA také hlídá veškeré
změny v systému a detailně je zaznamenává pro
případnou kontrolu dozorovým orgánem. V průběhu června proběhl závěrečný workshop první fáze
činnosti, na kterém byly shrnuty výsledky analýzy
a představen návrh opatření pro zabezpečení osobních údajů a celého systému řízení osobních dat.
zafixované verzi, např. změna ORG, nákup informačního systému (dále jen IS), změna dodavatele
IS nebo změna legislativy.

Stále aktuální
Jedním z důležitých výsledků analytické činnosti je
vytvoření datového modelu organizace. Identifikovaná zpracování osobních údajů jsou automatizovaně zpracována, vyhodnocena a následně využita
nejen pro udržování Záznamů o činnostech zpracování, ale i pro plnění práv subjektů údajů. Díky
elektronické evidenci, provázanosti a struktuře
dat a užití unikátních postupů, které nástroj GDA
umožňuje, jsou tyto výstupy stále aktuální. Během
analytické činnosti například došlo ke změnám
v organizační struktuře v organizaci. Tato změna
byla díky nástroji GDA efektivně – rychle a jednoduše – zapracována do všech dotčených míst.

Řízení životního cyklu
V následující fázi projektu se zabýváme datovým
auditem struktur KSÚSV. Primárně jde o identifikaci osobních údajů v databázích a souboro-

vých dokumentech přes celou organizaci, nejen
o serverová úložiště, ale i o koncové stanice. Dále
je nutné identifikovaná data klasifikovat pro
následné řízení jejich životního cyklu a zajištění
dostatečného zabezpečení osobních údajů, které
obsahují. Využitým nástrojem pro tuto činnost je
PDIL (https://www.pdil-tool.cz).
Organizace Krajská správa a údržba silnic se zabývá
činností zajištění správy, údržby a opravy silnic,
jejich součástí a příslušenství na silniční síti ve vlastnictví kraje Vysočina. Vznikla sloučením pěti samostatných subjektů SÚS Havlíčkův Brod, SÚS Jihlava,
SÚS Pelhřimov, SÚS Třebíč a SÚS Žďár nad Sázavou
do jednoho subjektu SÚS Jihlava a současně došlo
ke změně názvu na Krajskou správu a údržbu silnic
Vysočiny příspěvkovou organizaci k 1. 1. 2007 dle
zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva
kraje Vysočina ze dne 20. 12. 2006. KSÚSV má
v současné době 750 zaměstnanců, z toho 170 THP
(technickohospodářský pracovník), ve 14 dislokovaných pracovištích. ■
PETR SIMON
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trendy

Inovativní ochrana
anti-graffiti

Především vozy MHD dnes často trpí vandalismem v podobě graffiti. Vysoké náklady na odstranění, při němž jsou
používány agresivní chemikálie narušující povrch laku, mají za následek rychlejší stárnutí, a tedy i nárůst práce a objemu
finančních prostředků na údržbu v důsledku častého čištění i vynucených přelakování. Dosud dostupné anti-graffiti
ochranné prostředky situaci příliš nezlepšily.

Ř

ešení pro obce a dopravní podniky, ale i pro
průmysl přináší inovativní ochrana v podobě
jedinečného produktu – experti společnosti
WEFA vyvinuli ochranu, která se aplikuje na původní nátěr jako transparentní pancíř a spolehlivě
a ověřitelně ji zachovává. Lak WefaPolyseal 2K
bezbarvý je vhodný pro kovové a plastové povrchy
a může být aplikován na původní barvu v jakékoli
dílně tím, že ji jednoduše natřete bez potřeby použití stříkací pistole. Jeho povrch prakticky působí
jako robustní bezpečnostní sklo s lotosovým
efektem. Vysoce zesílená povrchová struktura

100

zabraňuje pronikání stříkané barvy, značkovacího
pera, permanentního značkovače, barvy z uhelného dehtu i jiných invaziv. Efekt snadného čistění
umožňuje odstranění graffiti a také nečistot všeho
druhu mnohem jednodušeji a rychleji. Vrstva laku
chrání před korozí a současně zachovává vlastnosti původní barvy.

Testy jako důkaz
Jednička v oblasti autolaků v České republice, společnost Interaction, lak podrobila dlouhodobému
testu – na boční vnější i vnitřní plochu tramvaje

byl lak aplikován 24. října loňského roku. Na takto
ošetřené plochy byl v letošním roce proveden
nástřik graffiti spreje včetně obrazce vytvořený
permanentní fixou s vysokou odolností. Po 48 hodinách byly tyto obrazce snadno odstraněny chemickými čističi graffiti Nortech s odstupňovanou
chemickou agresivitou. Po následném odstranění
je povrch čistý, lak nevykazuje žádné poškození, popraskání, zmatování a je zachována jeho
struktura včetně vysokého lesku. Zkouška byla
ještě rozšířena o provedení testu odolnosti laku
na vedlejším voze, kde ochranný nátěr aplikován
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nebyl. Po styku nejméně agresivního odstraňovače
graffiti pro citlivé podklady s původním lakem
došlo k narušení povrchu laku a jeho poškození,
což sice prokázalo možnost odstranění graffiti, ale
za cenu nutné opravy laku, a tedy vícenákladů,
které vznikly při uvedení do původního stavu.

a perleťových laků, dnes jsou samozřejmostí.
Je zjevné, že touto cestou se vydává i ostatní
průmysl, byť jeho nároky nejsou mnohdy zdaleka
tak vysoké. Interaction na tyto trendy reaguje
a oslovuje nyní nové zákaznické segmenty, pro
které inovativní produkty možná dnes ještě nejsou
prioritou, ale zítra budou nutností.

Automotive určuje trendy
Společnost Interaction podniká v oblasti ochranných laků a vybavení pro lakýrnické a karosářské
dílny bezmála třicet let a inovace jsou – vedle zákaznického servisu – jedním z nosných programů
této společnosti, mezi jejíž dodavatele patří přední
evropští výrobci laků, barev i technologií. „Vývoj
jednoznačně ukazuje trend vyspělého průmyslu
nahrazovat ředidlové barvy barvami ředitelnými
vodou či pojidly splňujícími nižší limity VOC.
Vyšší pořizovací náklady jsou vyváženy životností,
odolností a snadnou údržbou takových nátěrů,
bez významu rozhodně není ani ekologický efekt.
V našem portfoliu nejsou dnes žádné barvy s těkavým látkami. Často slýchám námitku, že použití
vodou ředitelných barev prodlužuje technologický
proces a tím snižuje efektivitu. Delší dobu schnutí
těchto barev samozřejmě umíme eliminovat, například infrazářiči či termokatalytickými panely,“
poznamenává Martin Písařík, ředitel společnosti
Interaction. Společnost vybudoval na autolakovnách, protože právě automotive byl a je nositelem
inovací – zatímco před pětadvaceti lety byly
dvousložkové laky používány pouze u metalických

Obcím i průmyslu
Martin Písařík si uvědomuje, že cesta k průmyslovým podnikům a obcím bude ještě relativně
dlouhá, protože u nich jsou vstupní náklady stále
rozhodující, nicméně náklady na životní cyklus
i ekologické dopady se začínají objevovat i v jejich
středu zájmu. „Víme, že podmínkou úspěchu je edukovat, proto jsme vybudovali školicí středisko, kde
pořádáme řadu akcí jak pro lakovny a karosárny,
tak pro vedení podniků, ale i třeba pro pojišťovny.
Chceme být lídrem trhu a cesta k tomu je jediná,
vedle špičkových produktů nabídnout i špičkové
služby a zákaznický servis.“ Vynikající vlastností
inovativních laků je šíře jejich použití na kovové
i plastové povrchy. To je předurčuje k uplatnění
všude tam, kde jsou povrchy vystaveny nepříznivým podmínkám, klimatickým i jiným. Nejde
zdaleka jen o automobily, autobusy, tramvaje
a vlaky, ale doslova o veškerý městský mobiliář,
o stroje a zařízení jak pro podniky, tak pro domácnosti. ■

INTERACTION, s. r. o.
Zabývá se komplexními dodávkami
lakovacích materiálů, příslušenství
a technologií do lakoven, autolakoven
a lakovacích provozů, karosáren a dále se
věnuje projekční, servisní a školicí činnosti.
Je výhradním distributorem opravárenských
autolaků SPIES HECKER, průmyslových laků
a technologie WEFA, lakovacích kabin USI
ITALIA a LAGOS, příslušenství pro lakovny CAR
SYSTEM, myček pistolí a příslušenství B-TEC,
sušicí technologie IONITEC a infrazářičů
LAGOS do České republiky. Do portfolia
společnosti patří i další špičkové značky laků,
příslušenství a technologií. Důvěru zákazníků
i postavení lídra trhu si společnost Interaction
získala nejen prvotřídními a inovativními
produkty, ale i důrazem na kvalitu
zákaznických služeb, včetně profesního
a odborného vzdělávání koncového trhu.

Více informací na:

www.interaction.cz
PETR KARBAN
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Kvalita na míru
V poválečných letech bylo v Třebíči založeno výrobní družstvo Oděva. Mohlo být jen jedním z mnoha, která v tehdejším
Československu fungovala, mohlo být jedním z mnoha, která také v devadesátých letech zanikla. Je však tím, které nejenže
existuje, ale roste.

S

polupráce s belgickou rodinnou firmou Alsico,
která se pyšní více než padesátiletou tradicí
a zkušeností s výrobou pracovních a ochranných oděvů, začala v Třebíči v roce 1992. Již o dva
roky později se zrodil společný podnik pod značkou
Altreva, který od začátku vsadil na jednoduchý
koncept – kvalita na míru.

Nejlevnější není nejlepší
Nastolený kurz se ukázal jako správný, byť se
podnik řadu let potýkal s levnou konkurencí
a nevyspělým trhem, jehož prioritou ještě kvalita
nebyla. Tuzemští zákazníci se teprve začínali učit,
že nejvýhodnější není to nejlacinější. Nejlepším
důkazem toho, že v nerovném souboji Altreva
uspěla, je fakt, že rostla. Jestliže v roce 1994 necelá
stovka zaměstnanců vyprodukovala něco málo
přes sto tisíc kusů oděvů, o dvacet let později už
to bylo více než osm set tisíc kusů, které mířily
na patnáct evropských trhů. Značná část z nich už
byla z vlastních kolekcí, do nichž se Altreva pustila
v roce 2005. V posledních dvou letech se výroba
přehoupla přes milion kusů a letos to nebude
jinak. Stále s důrazem na kvalitu, k níž v průběhu
let přibyly ještě dva pilíře – inovace a design. Tři
důvody, proč si Altrevu našly mezinárodní firmy,
které globálním hráčům zajišťují komplexní servis
pracovních a ochranných oděvů.
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Držet krok
Inovace jsou samozřejmostí, a to hned ve dvou
rovinách – tu první zákazníci ani nevidí, míří
ke zvyšování efektivity výroby, ke snižování
chybovosti. Pro tu druhou zákazníci třebíčského
výrobce vyhledávají, protože díky vlastnímu
designovému a vývojovému oddělení nabízí Altreva
totéž, co je k dostání na zahraničních trzích, navíc
v designu, který odpovídá korporátní identitě
zákazníků. Výjimkou není spolupráce s předními
návrháři, protože i v segmentu pracovních
a ochranných oděvů hrají dnes roli materiály
a střihy. Trendem jsou multifunkční ochranné
oděvy, které zdobí nositelnost, moderní design
a snadná údržba.

Multirisk na přání
Budoucnost trhu pracovních a ochranných oděvů
je v komfortu, do segmentu pronikají materiály
i detaily vyvinuté pro špičkové sportovce, například anatomicky tvarované díly, ventilační prvky,
látky pohlcující pot. Základem je ale samozřejmě
udržet na špičkové úrovni ochranné vlastnosti, požadavky zákazníků směřují stále více k jejich kombinacím. I tady pomáhá vlastní vývoj – dovoluje
v řadě Multirisk nabídnout kombinaci ochranných
funkcí přesně podle specifikace zákazníka, včetně
potřebné certifikace. Jestliže budoucnost výroby

i v segmentu pracovních a ochranných oděvů směřuje k výrobě na přání, jak ji dnes známe například
z automobilového průmyslu, Altreva bude připravena. V třebíčské průmyslové zóně Rafaelova I již
čeká pozemek o výměře 15 000 m2 na výstavbu
nových hal, skladů a kanceláří. ■
PETR SIMON

ALTREVA
Třebíčská společnost Altreva je dnes
renomovaným evropským výrobcem
pracovních oděvů, které nabízí téměř pro
všechny profese. Katalogový základ produkce
tvoří standardní pracovní oblečení určené
do různých sektorů průmyslu, zdravotnictví
a služeb, specialitou firmy jsou ale ochranné
certifikované oděvy připravené zákazníkům
na míru, a to včetně návrhu, vývoje i případné
certifikace.
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Průmysl
nás začíná chápat
104

Z

a pozitivní změnou v propojení vědy a průmyslu stojí především změna ve vnímání
univerzitních výzkumných pracovišť v očích
jednotlivých průmyslových hráčů. „Příkladem
může být dlouhodobá spolupráce s Katedrou kybernetiky na Elektrotechnické fakultě s firmou Toyota,
která zde vytvořila společnou laboratoř. V ní je
zaměstnáno asi patnáct lidí z naší univerzity. Jedná
se o velkou aktivitu, za kterou stojí pan profesor
Matas. Katedra počítačů, kterou vedu já, zase
dojednává dlouhodobou spolupráci s firmou Avast.
Myslím si, že firmy konečně začínají chápat, jaký
potenciál na kreativitu, nové myšlenky a užitečnost
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a financovat výzkumnou činnost tak, aby pomohl
univerzitám být relevantní při řešení průmyslových problémů budoucnosti,“ vysvětluje Michal
Pěchouček.

„Naše univerzita je pro
průmysl čím dál tím
relevantnějším hráčem
a začínáme zde mít aktivity,
na které jsme v minulosti
nebyli zvyklí,“ říká přední
český vědec v oblasti
umělé inteligence Michal
Pěchouček z Katedry
počítačů Elektrotechnické
fakulty ČVUT. Co stojí za tímto
významným posunem
a jakou roli bude v budoucnu
hrát robotizace v českých
podnicích?

Změna myšlení
Právě požadavek okamžitých výsledků ve vztahu firem vůči univerzitám byl podle mnohých
předních českých vědců největším důvodem
oboustranných neshod. Klíčová je přitom perspektivní kooperace. „Musím říct, že naše škola
spolupracuje právě s těmi firmami, které chápou
nutnost dlouhodobé spolupráce pro řešení problémů v budoucnosti. Ty, které chtějí pouze okamžitý,
finančně výnosný efekt, pouštíme z hlavy. Na trhu
pořád existují subjekty, které si myslí, že na univerzitách najdou levnou pracovní sílu, která jim
za malé náklady vyřeší problémy, které mají dnes
a potřebují je mít za dva měsíce vyřešené. Takové
firmy nás ovšem nezajímají – oni nemají co dát
nám, my nemáme co dát jim,“ podotýká Michal
Pěchouček.

NEJVĚTŠÍ REVOLUCE PŘIJDE
V OBLASTI SDÍLENÉHO ŘÍZENÍ. AUTA
BUDOU DALEKO VÍCE PRONAJÍMANÁ,
PRODÁVAT A KUPOVAT SE BUDE SPÍŠE
MOBILITA NEŽ SAMOTNÁ AUTA.
V TOMTO KONTEXTU MI PŘIJDE
SKORO AŽ SMĚŠNÉ A IRACIONÁLNÍ
CHOVÁNÍ MNOHÝCH VLÁD NA SVĚTĚ,
KTERÉ OMEZUJÍ FIRMU UBER
A KLADOU JÍ PŘEKÁŽKY…

mě automatizovány poměrně brzo. Je to otázka
legislativy. Některé země na druhou stranu ještě
pořád vzdorují a jejich legislativa připravena není.
Z vědeckého pohledu už se jedná o problematiku,
která je fakticky vyřešená, byť existují nějaké dílčí
problémy, které se budou muset řešit. V zásadě
už ale nejsou žádné skryté fundamentální otázky,
takže autonomní auta zde budou co nevidět,“
predikuje vývoj Michal Pěchouček.
Jednoznačně největší výhodou autonomního
řízení by měla být bezpečnost. „V současné době
ročně zahyne za volantem více než milion lidí.
S autonomními vozy a dopravou se zvýší bezpečnost o více než devadesát procent. Příčiny havárií
budou časem výrazně eliminovány. Dopravní
nehody totiž vznikají primárně kvůli nepozornosti
řidiče, což tímto způsobem řízení odpadá. Dalším
faktorem, který hraje při havárii roli, je technická závada na vozidle. Ta také vymizí, jelikož
auta budou systematicky servisována, budou je
vlastnit určití operátoři, kteří se o ně budou starat,
a zároveň bude levnější auto vyřadit,“ myslí si
Michal Pěchouček.
Zajímavým konceptem není jen autonomní řízení, ale i pohon. Elektrická auta jsou jednodušší
na výrobu, kdy je zároveň zapotřebí výrazně
méně lidí. „Největší revoluce přijde v oblasti sdíleného řízení. Auta budou daleko více pronajímaná,
prodávat a kupovat se bude spíše mobilita než
samotná auta. V tomto kontextu mi přijde skoro
až směšné a iracionální chování mnohých vlád
na světě, které omezují firmu Uber a kladou jí
překážky s tím, že preferují stávající taxi služby.
Nedává to absolutně smysl, protože přesně takhle
bude fungovat doprava blízké budoucnosti. Lidé
budou používat aplikace typu Uber stále víc a víc.“

Foto: Jakub Hněvkovský

Robotizace intelektuální práce

základního aplikovaného výzkumu do průmyslové
praxe na ČVUT je. A začínají to oceňovat,“ říká
Michal Pěchouček.
V minulosti vznikaly problémy ze vzájemného
nepochopení obou stran – zatímco podniky
očekávaly, že akademická sféra bude řešit jejich
problémy, akademici naopak požadovali, aby
průmysl financoval jejich nápady. „Ani jeden
přístup není správný, pravda je spíše někde uprostřed. Vysoké školy musí umět přemýšlet dopředu,
uvažovat o problémech průmyslu z dlouhodobého
hlediska a průmysl musí být na oplátku velkorysý

Kromě ČVUT se však propojení vědy a průmyslu daří i v oblasti chemických oborů. „Chemie
zažívá obrovský rozmach díky úspěchu, který zde
zasel profesor Holý z VŠCHT. Na Elektrotechnické fakultě ČVUT je to spousta oborů, které
se týkají silnoproudé energie, kde se daří spolupráce s firmou ČEZ. Častokrát jsou to i aplikace
v obranném průmyslu, kde dokáže pracoviště
jako ČVUT efektivně spolupracovat,“ dodává
Michal Pěchouček.

Robotizace v současnosti tolik pracovních míst
neohrožuje, jelikož většina jich už v této oblasti
zabrána byla, daleko více však ohrožuje pracovní
trh intelektuální umělá inteligence. „Děje se tak
proto, že je levnější a jednodušší. Současná pracovní síla, která je placena v oblasti intelektuální
práce, je oproti umělé inteligenci méně efektivní
a je také dražší. Umělá inteligence v tomto segmentu přijde a bude ho automatizovat,“ říká Michal
Pěchouček. ■

Automobilová revoluce

ADAM MAŠEK

V souvislosti s aplikací umělé inteligence do jednotlivých odvětví průmyslu je v současnosti velmi
v kurzu oblast automobilů. Ruku v ruce s nástupem elektromobilů jde i aplikace takzvaných
autonomně řízených vozů. „To, že existují už dnes,
je pravda. Je jasné, že za deset let od dnešních dnů
bude exponenciálně stoupat počet aut, jež budou
samy jezdit po silnici. Myslím si, že prvním typem
využití autonomní dopravy bude dálková přeprava
zboží pomocí kamionů. Dálniční úseky budou podle
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Proteco je zpět a ještě silnější

Zatímco pro slovenskou dceru letošní rok znamenal stabilizaci, česká centrála
a asijští partneři zažili období převratných změn. Některé z nich budou ještě
postupně doznívat v roce příštím.

V

roce 2017 se největší změny odehrály velmi
viditelně, protože se týkaly designu a marketingu. Rok 2018 přinesl změny mnohem větší,
na první pohled zatím možná méně viditelné, ale
pro budoucnost firmy zásadní. „Růst je hezké, ale
museli jsme se na chvíli zastavit a některé zásadní
věci přehodnotit,“ říká spolumajitel firmy Libor
Knap.

Revoluce po 15 letech
Mezititulek není nadnesený, Proteco prodělalo letos
největší změny za posledních patnáct let. „Vlastně
se dá říct, že nezůstal kámen na kameni. Výrazně
jsme posílili obchodní oddělení, zcela nově jsme
postavili obchodní i cenovou politiku. Významnou
změnou prošla i logistika, protože jsme se vrátili
v Česku i na Slovensku k vlastní dopravě – situace
na trhu přepravy je tristní, všichni jsou přetíženi,
kvalita služeb jde dolů a ceny nahoru,“ popisuje
ve zkratce letošní rok změn Lukáš Veselý, který
z pozice ředitele marketingu postoupil na pozici
výkonného ředitele společnosti. První měsíce
nebyly lehké, v Česku si změny vyžádaly svou daň
v podobě pololetí v červených číslech, na Slovensku
bylo třeba firmu podržet a usadit. Několik měsíců
to pro nového ředitele byl permanentní stres.
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„Lepší začátek jsem si ale přát nemohl. Problematické období jsme společnými silami zvládli a ještě nás
to posunulo blíže k zásadním změnám sortimentu,“
doplňuje ředitel Veselý.

Kvalita produktů i služeb
Charakter změn signalizuje už způsob řešení
logistiky. Když partneři nestačí kvalitou, není prostor
pro nostalgii, ale pro změnu. „V případě sortimentu
jsme o změně přemýšleli už delší dobu, pro zásadní
inovace jsme se rozhodli především proto, že vnímáme
současný růst jako jednoznačný impulz k inovacím
a větší příklon ke kvalitě. Hladový trh možná umí leccos prominout, ale ten náš už ne. A přijde-li ochlazení
nebo zpomalení ekonomiky, bude kvalita znamenat
rozhodující faktor přežití. Protože když si zákazník
na kvalitu zvykne, už neustoupí,“ vysvětluje motivaci
spolumajitelka firmy Pěva Holancová. Pod značkou
Proteco je dnes na trhu více než 4 tisíce výrobků,
řada z nich zcela nových, řada z nich s novým designem a lepšími parametry. K významným změnám
došlo i mezi asijskými partnery a výrobci, rozhodujícím momentem byla opět kvalita. Část novinek již je
na trhu, většina se jich ale k zákazníkům dostane až
v roce 2019. Proteco se totiž rozhodlo jít tou nejtěžší,
ale přirozenou cestou – když už totiž velké změny,

tak opravdu velké. Faceliftem prošel design výrobků
i balení, a to se při produktové šíři, kterou firma má,
za krátký čas zvládnout nedá. Změny byly tak velké,
že si vyžádaly dokonce založení společnosti Proteco
China, a podle zpráv z firmy je zřejmé, že asijské
plány jsou ještě ambicióznější.

Jistotou jsou trabanty
Už v loňském roce firma změnila komunikační
kampaně, které se snaží řídit regionálně a segmentově, s plošnou podporou, která nezapře lásku Libora
Knapa, totiž automobily. Jestliže vloni kampaň
stavěla projektem Lucky cesta na podpoře dívčího
putování světem v tuk tuku, letošní kampaň splnila
loňské sliby – Proteco drželo svými produkty a vybavením ochranný štít nad další výpravou trabantů
Dana Přibáně. ■
PETR SIMON

PROTECO NÁŘADÍ
Česká společnost zaměřená na výrobu
a prodej nářadí a příslušenství pro
řemeslníky, kutily, dílny, stavbu a zahradu.
Samostatně působí od roku 2017 také
na Slovensku, prostřednictvím partnerů pak
rovněž v Rumunsku, Anglii, Polsku, Maďarsku,
Německu, Rakousku a Norsku.
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Konference a kongresy,
které potěší

oko, mysl i duši
Vysoké Tatry nabízejí jedinečné možnosti pro realizaci
kongresů, konferencí, pracovních setkání, firemních,
kulturních a společenských událostí.
Ponořte se do nádherné tatranské přírody a načerpejte
nové síly pro tělo, mysl i duši.
Dopřejte si výjimečné kulinářské zážitky a nechte se
pohladit pocitem nekonečné pohody v Tatrách.
www.regiontatry.sk
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Moderní energetika:
Příležitost pro české firmy

Oblast tradiční energetiky prochází významnou transformací. Nové technologie, závazky úspor, odpovědnost k životnímu
prostředí i vyčerpatelnost konzervativních energetických zdrojů – to jsou důvody, které celý svět vedou k alternativním
zdrojům. Že se zde skrývá také příležitost pro české firmy, přibližuje Alois Mika, energetický expert ČSOB, a Martin Sedlák,
programový ředitel Svazu moderní energetiky.
ak se na vývoj energetiky dívá banka?
AM: Pro banky obecně je energetika zájmovou
oblastí, pro ČSOB je nosnou oblastí, vždycky
jsme v ní byli výrazně angažováni. Už před několika lety se velké společnosti začaly dělit, moderní
energetika je totiž natolik odlišná, že ji nelze řídit
stejnými modely a principy jako tu konvenční.
Najednou tu koexistují vedle sebe dvě energetiky
a je potřeba obsluhovat je separátně. Vnímáme
to jako příležitost a chceme být připraveni hned
od začátku, protože je zřejmé, že nová, moderní
energetika si bude ukrajovat stále větší a větší díl
trhu. Aktuální trendy v oblasti moderní energetiky
vykazují dynamický rozvoj a je to velká výzva pro
český průmysl. Na druhou stranu má zde stále
pevné místo i tradiční energetika, například teplárenství, které plní i sociální úlohu a zajišťuje teplo
pro více než tři a půl milionu lidí v domácnostech.

J

Proč vznikl Svaz moderní energetiky?
MS: Jsme platforma zastřešující jednotlivé
asociace, které jsou součástí moderní energetiky,
sdružující od zdrojů přes sítě až po elektromobilitu
celé spektrum oblastí, které dohromady pojem
moderní energetika naplňují. Pomáháme vytvářet

108

další prostor pro prosazování moderní energetiky
v českém prostředí. Naším cílem je nabídnout
prostor pro výměnu názorů a zkušeností mezi
průmyslovými sektory a veřejnou správou.
AM: Na svazu je pro nás důležité to, že má ambice
být deštníkem, který zastřešuje jednotlivé segmenty. Pro nás je důležité být v této oblasti v centru
dění. Ostatně, velmi to souzní s naší mateřskou
skupinou KBC, protože i v Bruselu hrají otázky
moderní energetiky, úspor a dekarbonizace velmi
významnou úlohu.

Jaká je výchozí pozice České republiky
v mezinárodních souvislostech? O jádru
dlouho jen mluvíme, dotace jednou jsou
a jednou nejsou, skutečná energetická
koncepce státu vlastně chybí…
MS: Není nejlepší. Nedávno začalo Španělsko
připravovat plán, jak může svou energetiku přebudovat na obnovitelné zdroje. Je to další evropský
stát, který následuje Německo, jež s tím začalo již
před dvaceti lety. Velmi dobře se rozvíjí v Dánsku,
v Nizozemsku,…
AM: Belgie například ohlásila jaderný exit. Velká
Británie naopak přijala uhelný exit.

Jádro ruší většinou přímořské státy…
AM: Ne vždy. Bavorsko také nemá moře...
MS: Samozřejmě pracujeme s podmínkami, které
máme. Výhodné jsou obecně pro fotovoltaiku,
okrajová území jsou vhodná pro větrné projekty,
je tu potenciál pro využití biomasy z rychle
rostoucích dřevin i bioplynu z biologicky rozložitelného odpadu. To je základ, na kterém se
dá stavět stabilní soustava. Samozřejmě je také
nutný rozvoj systémů akumulace energie.
Není pole s kravami hezčí než s panely?
Nezaplatíme daň v krajinotvorbě?
MS: Fotovoltaika na střechách krajinu nezničí.
A jsou tu k dispozici také nevyužité brownfieldy.
Navíc půda pod fotovoltaickými panely odpočívá
a kdykoliv je lze přemístit jinam. V Česku je
fotovoltaika na čtyřech tisících hektarech, to
je naprosto zanedbatelné. Tady bych problém
neviděl, nicméně souhlasím, že potřebujeme pravidla. Co ovšem potřebujeme ještě víc, abychom
se v obnovitelných zdrojích mohli rozvíjet, je
politická stabilita. To je klíč Německa. Investoři
mají jistotu, že do nastavených schémat vláda
nebude zpětně zasahovat, a mají i horizont, kdy
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Znamená to pro banku jiný přístup?
AM: Stabilní prostředí, ať už regulatorní, či jiné,
je zásadní. Uvidíme, co se bude dít s posledními
návrhy novely energetického zákona a novely zákona o podporovaných zdrojích energie. Zásadní
změna pro banku je ale jedna – klasická energetika je charakterizována malým množstvím
velkých zdrojů. Postavíte jeden jaderný blok
a bavíte se o stovkách miliard korun. Zatímco
moderní energetika znamená obrovské množství
malých zdrojů, dochází k zásadní decentralizaci.
Podívejte se na ČEZ, na jedné straně má projekty
za miliardy, na druhé straně vám dodá fotovoltaiku na střechu vašeho domu. To je moment, se
kterým se všechny banky budou potýkat, velké
množství malých projektů, digitalizovaných, napůl v IT. Musíme se naučit je financovat, nastavit
obchodní modely. I proto jsme v intenzivním
dialogu se svazem a s těmi, kdo tyto projekty
moderní energetiky tvoří.
MS: Evropská unie jde trendu jednoznačně
naproti, tvoří se soubor pravidel, na základě kterých budou moci malí výrobci elektřinu vyrábět,
spotřebovávat, ukládat, sdílet, ale i její přebytky
dodávat do sítě, aniž by byli znevýhodněni.
Jakmile zapracujeme do národní legislativy tato
nová pravidla, bude to ještě výhodnější.
Jak s trendy moderní energetiky koliduje
trend malých modulárních jaderných
reaktorů, které směřují také k jisté
decentralizaci? Velmi aktivní jsou v tomto
ohledu Spojené státy, Velká Británie…
MS: Osobně malé modulární reaktory jako
významnou příležitost nevidím. Neumím si
představit, že by v každém krajském městě byl
jeden malý reaktor. Technologie se řeší, ale
otázka bezpečnosti a rizik představuje podle mne
zásadní problém. A problémem je i uran, ať již
jeho těžba jako suroviny, nebo jeho využití či
likvidace jako vyhořelého paliva. Obecně je pak
stanovisko našeho svazu k jaderné energetice
jednoznačné, měla by se obejít bez dotací.
AM: Na energetice je svým způsobem vzrušující, jak je v každé zemi situace jiná. Zatímco
v Německu je jádro zapovězeno, pro Velkou
Británii představuje jeden z bezemisních zdrojů.
Ale souhlasil bych s tím, co říká Martin, otázka
bezpečnosti bude stěžejní. Zatím jsme se bavili
o vzdálenější budoucnosti, ale poslední zprávy
jsou alarmující. Poslední zpráva IPCC z Koreje, či prohlášení šéfa Mezinárodní energetické
agentury říkají, že musíme dekarbonizovat teď,
ne nechat uhelné elektrárny dosloužit, ale sáhnout do toho a začít nahrazovat. To může jádru

nahrávat. Ale současně i obnovitelným zdrojům,
protože jsou realizačně i investičně mnohem
dostupnější.

Přejděme od zdrojů k celé soustavě –
s využitím bateriových úložišť a chytrých
sítí tu nemáme jen decentralizovanou,
ale vlastně autonomní energetiku.
Blíží se firemní či obecní soběstačnost.
Je připravena legislativa?
MS: Ještě není, odhaduji horizont tak do tří let
na základě evropských impulzů, ještě delší pak
bude horizont u síti, ať již přenosových, nebo
distribučních, protože musíme přejít na koncept
smart grid a ty musejí fungovat jako internet,
v obou směrech. Máme velmi dobrý plán na jejich budování i pro implementaci baterií z roku
2014, bohužel si nelámeme hlavu s termíny.
Politici musejí mít vizi a prosazovat ji.
Vize je klíčová, nejen v tomto ohledu…
AM: Což dokazuje příklad Finska. Je daleko před
námi právě od doby, kdy si formulovalo celostátní vizi a té se drží.
MS: Bude to určitě běh na dlouhou trať. Důležité je, abychom nespali, aby vznikaly pilotní
projekty. Což se děje. To považuji za významnou
zprávu pro české firmy, které by chtěly a uměly
tyto projekty rozvíjet. Zatím jsme soustředěni
na tuzemské projekty, ale vidíme v tom i velmi
dobrý exportní potenciál. Moderní energetika se
silně prolíná s IT, kde máme špičkové lidi i firmy.
Ve Spojených státech akceleruje aktivity zaměřené na mikrogridy už více než pět let armáda,
která se snaží být více energeticky nezávislá.
AM: Podpora exportních schopností českých
firem je jeden z momentů, který nás jako banku
samozřejmě velmi zajímá. Celá oblast moderní
energetiky má totiž ohromný potenciál a možná
se uplatní dříve, než si dnes myslíme. Poslední
studie americké investiční banky Lazard každoročně hodnotí náklady různých zdrojů na výrobu
elektřiny a letos je přelomová, protože poprvé
vyšly náklady u nových obnovitelných zdrojů
v některých případech nižší než u konvenčních
zdrojů, které jsou již v provozu. Metodika je
přitom nastavená tak, že bere v potaz výrobu
za životní cyklus, nikoliv instalovaný výkon.
To je fantastická zpráva. Svatý grál budoucnosti
je ovšem bateriové úložiště s chytrým řízením.
To obrovsky pomůže integraci intermitentních
obnovitelných zdrojů do energetického systému.
Na konferenci se například takto před pár dny
prezentovala se svým řešením malá německá firma, která ještě před osmi lety neexistovala. Proč
by to příště nemohla být malá česká firma? Vyžaduje to aktivitu. Když nezůstaneme v předsíni,
ale budeme přímo v kuchyni, nová energetika by
měla českým podnikatelům přinést příležitosti
s vysokou přidanou hodnotou. ■

Foto: 2x archiv

platí. Fotovoltaika se v Německu dostala k ceně
čtyřicet eur za megawatthodinu, což je cena
nižší, než za jakou se dnes obchoduje silová
elektřina na energetické burze. To jsou naše cíle
– diskutovat a ukotvit legislativní rámce a dát
firmám jistotu určité trajektorie.

ALOIS MIKA
Pracuje jako Senior Energy Expert
ve společnosti ČSOB Advisory, a. s. Předtím
se 20 let pohyboval v oblasti energetiky při
nákupech a prodejích společností. Působil
v elektroenergetice, plynárenství, uhelném
i naftovém průmyslu. Byl členem dozorčích
rad či představenstev řady energetických
společností, mimo jiné Jihomoravské
plynárenské, Jihočeské plynárenské,
Západočeské energetiky, Severočeských
dolů.

MARTIN SEDLÁK
Martin Sedlák se v prostředí moderní
energetiky pohybuje více než 10 let.
Aktuálně působí na pozici programového
ředitele Svazu moderní energetiky,
který představuje zastřešující platformu
asociací z oblasti obnovitelných zdrojů
energie, akumulace energie, chytrých
sítí, energetických služeb a kogenerace.
V roce 2017 spoluzaložil zpravodajský
portál Obnovitelně.cz, který informuje
o technologickém pokroku v oblasti moderní
energetiky.

PETR KARBAN
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Zacílení na koncový produkt
Rodinný podnik Vápenka Vitoul letos slaví sto páté výročí založení. Kromě oslav je však v plánu také nový obchodní model.
Těžební společnost by se v budoucnu kromě produkce uhličitanu vápenatého mohla zaměřit i na koncový produkt.

V

celé České republice je šest podobných
vápenek jako podnik současného majitele
a ředitele Ladislava Vitoula. Podle Horního
zákona je tamní ložisko vysokoprocentní a patří
do kategorie vyhrazených nerostů. „Tím, že má
vysoké procento čistoty CaCO3, až 98 procent, nesmí
se s nerostem plýtvat. Velikost těžby je u nás zhruba
sto tisíc tun ročně, i tak ale máme bilančních, ještě
těžitelných zásob na tři sta let dopředu,“ popisuje
Ladislav Vitoul, vnuk zakladatele firmy, která byla
založena už roku 1913.
Když se připravuje těžba čistšího nerostu takzvaně
o patro níž, musí se podle zákona vždy zpracovat nová dokumentace. V mladečské vápence se
v souvislosti s novou etáží počítá s postupným
rozšiřováním těžební techniky. „Momentálně jsme
v okamžiku, kdy na tom pracujeme. Naše portfolio
chceme rozšířit o těžební a výrobní techniky nebo
třídicí a drticí linky. To vše v rámci naší nové strategie, ve které bychom se rádi zaměřili na koncový
produkt,“ upřesňuje Ladislav Vitoul.
Jedním z primárních odběratelů vápenky je totiž
zemědělství. Tamní vápenec se používá jako
přídavná surovina do hnojiv a krmiv pro drůbež
a další hospodářská zvířata. „Krmivo pak ve výsledku vypadá jako granule, které vzniknou smícháním
právě našeho vápence s dalšími surovinami a ně-
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mletý vápenec používá jako plnivo, třeba na výrobu
pneumatik. Důležité je i ekologické odvětví, které
od nás odebírá suroviny na odsiřování elektráren
a tepláren.“

Zaměstnanci na prvním místě

jakým ochucovadlem. V této oblasti bychom tedy
mohli mít šanci vyrábět už rovnou tyto produkty.
Ale nejedná se jen o krmiva, další možností by byla
výroba speciálních zubních past, tmelů a podobně.“
Mimo zemědělský sektor odebírají vápenec hojně
i obalovny na opravy silnic a dálnic, pro které
Vápenka mele surovinu, jež se přidává do asfaltu
pro vrchní vrstvu na vozovky a dále také na výrobu nátěrových hmot. „Hodně dodáváme i pro
gumárenskou a plastikářskou technologii – zde se

V podniku Ladislava Vitoula jsou spokojenost
a pocit sounáležitosti s firmou jedněmi z hlavních
priorit. Při četných oslavách, například u příležitosti výročí vápenky nebo narozenin ředitelova
syna, nosí zaměstnanci hornické uniformy, zpívá
se firemní hymna a rozdávají se řády.
„Po osmnáctém prosinci, kdy mám narozeniny,
dostává každý zaměstnanec dodatkovou dovolenou
do konce roku. V měsíci červnu mají všichni také
třináctý plat, takzvaný příspěvek na dovolenou. Je to
dvacet pět tisíc korun hrubého. Pak dostanou ještě
čtrnáctý plat, který se počítá z průměru všech dvanácti platů za rok děleno dvanácti. To jsou tedy dva
platy navíc,“ popisuje Ladislav Vitoul a doplňuje:
„Když někoho přijmeme, počítáme s ním skutečně
až do důchodu. Bereme to tak, jako bychom někoho
přijímali do rodiny, na našich zaměstnancích nám
skutečně záleží a myslím, že to funguje i obráceně.
Jim záleží na nás.“ ■
ADAM MAŠEK
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Foto: 3x Jakub Hněvkovský

Sázíme na domácí trh
Traktorové přívěsy BSS z Písečné na Jesenicku jsou legendou osmdesátých a devadesátých let minulého století. S přelomem
tisíciletí z českého trhu zmizely. Že to nebylo nadobro, za to může Josef Ťulpík a společnost WTC Písečná, která jesenickou
továrnu v roce 2005 koupila a o dva roky později již měla homologovanou novou generaci oblíbeného přívěsu. Dnes
portfolio společnosti představuje šest modelových řad a více než stovka modelů zemědělské a komunální techniky.

T

raktorové přívěsy i návěsy, nosiče kontejnerů, přepravníky pro převoz dobytka,
krmných směsí či balíků – to je současné
portfolio značky s korunkou. Část produkce
směřuje na tradiční zemědělský trh, novým
segmentem je trh komunální techniky. Jeden
z momentů, který firmě dovolil před osmi lety
růst z červených čísel. Za relativně krátkou
dobu si produkty s logem WTC Písečná získaly
respekt nejen na českém a slovenském trhu, ale
velmi dobře se prodávají v Rakousku i Maďarsku, a v současnosti dokonce probíhají jednání
o přímém dovozu na francouzský trh, který
je v segmentu zemědělských strojů evropskou
jedničkou. „To by pro mne bylo zadostiučinění,
vždycky je mi líto, když vidím naše produkty
ve Francii pod francouzskými štítky,“ říká majitel společnosti Josef Ťulpík.
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Kvalita se prosazuje
Společnost kupoval v době, kdy zcela rezignovala
na vlastní produkty a vyráběla polotovary pro

Z NAŠEHO POHLEDU JE STÁLE
PERSPEKTIVNÍ I KOMUNÁLNÍ TRH,
OBCE SE STÁLE VÍCE SNAŽÍ VYTVÁŘET
PRO SVÉ OBYVATELE KVALITNÍ
PROSTŘEDÍ A MY JSME PŘIPRAVENI
JIM NABÍDNOUT, CO POTŘEBUJÍ.
SOUSTŘEDÍME SE NA TUZEMSKÝ
A SLOVENSKÝ TRH VELMI SILNĚ,
POVAŽUJI JE ZA KLÍČOVÉ.

francouzské závody. Korba a podvozek přijely
z Písečné, Francouzi přidali nápravy, hydrauliku,
elektriku… Když v roce 2007 jesenická firma
homologovala první vlastní novodobý kompletní
přívěs, Francouzi měli zájem, ale produkce šla
na trh s francouzskými štítky. Dnes je doba jiná,
WTC si vydobyla respekt i velmi konkurenčního
trhu. Základem úspěchu je sázka na robustní
konstrukci a kvalitu. „Na poli není čas vážit, kolik
na přívěs naložíte. Nehledě na to, že vžitá praxe
je sypat na korbu, dokud to jde,“ říká muž, který
kdysi slavné produkty do Písečné vrátil. „Jednoduchý přívěs nebo návěs má nízkou přidanou
hodnotu, to je pořád jednoduchý výrobek, ale už
třeba sklápění nebo kontejnerové nosiče, to neumí
každý, je to sofistikovanější, složitější. To je cesta,
kterou jdeme. Vyšší přidaná hodnota, a přitom
stále robustní, poctivá konstrukce. Jsou na trhu
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levnější výrobky, ale parametry mají nesrovnatelně
horší,“ dodává.
Že se výrobky fabriky z Písečné prosazují stále
více na tuzemském trhu, to lze přičíst na vrub
několika faktorům. Pomalu se mění – s úspěšnou
ekonomikou – české prostředí a cena už není
primárním činitelem. Roli hraje kvalita i zaručený
servis. „V náš prospěch hraje také schopnost přizpůsobit se požadavkům zákazníka. A s radostí dnes
vidím, že když se zákazníci rozhodují mezi několika
nabídkami, které mají srovnatelné parametry,
sáhnou raději po českém dodavateli. My se chováme
stejně,“ popisuje změnu na trhu Josef Ťulpík.

Infrastruktura je základ
Komunální technika je segment, který firmě
pomohl vyrovnat se se sezonními prodeji – zemědělský trh kulminuje na jaře a v létě, komunální
na podzim a v zimě. Proto firma podle slov svého
majitele nepociťuje zásadní problém se zaměstnanci: „I my čelíme inzerátům, kde firmy hledají
svářeče za čtyřicet tisíc. Málokdo si spočítá, že je
to mezní možnost, ne plat za osm hodin. A navíc
to většinou inzerují firmy, které mají krátkodobé
zakázky. Dají možnost si takové peníze vydělat, ale
samy netuší, co bude za rok. Uvedu příklad. Nás
vlastně postihla migrační vlna. Vyvolala enormní
zájem o obytné kontejnery, tady v okolí je několik
firem, které je vyráběly, totálně vyluxovaly před
dvěma lety trh se zaměstnanci, protože byly schopny
velmi dobře zaplatit. Produkce stoupla trojnásobně.
Dnes už některé ani neexistují… Máme stálé jádro
zaměstnanců, zvládáme.“ Agenturní zaměstnance
firma nevyužívá, nástroje typu Režim Ukrajina
také ne. Josef Ťulpík je nezatracuje, ale své zaměstnance si chce vybírat sám.
Robotizace a automatizace jsou proto i tady skloňovaná slova. Výrobci technologií jdou na nové
trhy, velcí hráči jako kupříkladu automobilky už

jsou rozebraní. Následkem toho jsou inovativní
technologie levnější a přizpůsobují se požadavkům menších firem. „Nechci ale inovovat tím
způsobem, že nové stroje budou dělat totéž co staré
nebo že jen nahradí lidskou práci. Chci nové možnosti. Nechci svářeče, který bude svařovat postaru,
ale středoškoláka, který bude obsluhovat automaty. Zvýší to produktivitu, sníží chybovost. To má
smysl,“ odhaluje svou filozofii Josef Ťulpík, který
za větší problém považuje dluh na infrastruktuře:
„Vyrábět můžete všude, nicméně ohromným problémem je infrastruktura, což platí pro celou zemi,
možná s výjimkou Prahy a Plzně. Tady se měly
v devadesátých letech vybudovat sítě, dálniční, silniční, železniční, komunikační... To kdyby tehdejší
vlády udělaly, mohli jsme být všichni mnohem dál.“

WTC PÍSEČNÁ
Společnost navazuje na tradici výroby
zemědělských strojů, která je v Písečné
od roku 1968. Přes problémy privatizace
a krize se novému majiteli Josefu
Ťulpíkovi podařilo vrátit k výrobě vlastních
homologovaných produktů, jejichž nabídku
neustále rozšiřuje. Vedle produktů pro
zemědělce vyrábí firma dnes také komunální
techniku pro obce, a i v tomto segmentu je
připravena na růst a přizpůsobuje se rostoucí
poptávce především tuzemských zákazníků.

Obcím jdeme v ústrety
Josef Ťulpík má v živé paměti dopady krize před
deseti lety a je na projevy trhu citlivý. Věří však, že
podnik je ve zcela jiné kondici než tehdy: „Neměli
jsme takový sortiment, neměli jsme diverzifikovaný
trh. A neustále pracujeme na tom, abychom měli
škálu produktů co nejširší a trhů co nejvíce. V Rakousku budeme vystavovat novinku, kterou jsme
sami vyvinuli, pořád ve vývoji přemýšlíme, co nabídnout. Zemědělství je u nás na vzestupu, z našeho
pohledu je stále perspektivní i komunální trh, obce
se stále více snaží vytvářet pro své obyvatele kvalitní
prostředí a my jsme připraveni jim nabídnout, co
potřebují. Soustředíme se na tuzemský a slovenský
trh velmi silně, považuji je za klíčové.“ Přes snahu
najít nové trhy je sázka na domácí trh pochopitelná – před pár lety se Josef Ťulpík pokoušel i díky
nabídkám z rezortu hledat odbyt v Africe či Jižní
Americe, ale ekonomicky to u většiny produktů
z Písečné nedává smysl, i když vzhledem k vynikajícím parametrům by zájem byl. Stále relativně
nízká přidaná hodnota, značný objem produktů,

a tedy drahá doprava jsou v přímém protikladu.
„Kde to smysl dává, jsou nosiče kontejnerů, ale
musí na to být připraven trh, filozofie a logistika té
země. To není ani jinde v Evropě, třeba v Maďarsku
je to neprodejný produkt, mají to nastaveno jinak.
Hezkým řešením by byla fabrika v Africe, ale tady
v Písečné je toho potřeba udělat ještě moc, soustředíme se zatím na práci doma,“ zakazuje si příliš
velké sny Josef Ťulpík. ■
PETR KARBAN
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Letiště zvedá bonitu regionu
O současnosti i budoucnosti pardubického letiště s Hanou Šmejkalovou, ředitelkou pardubického letiště a místopředsedkyní
představenstva společnosti East Bohemian Airport, která jej provozuje.

P

ardubické letiště vykazuje letos čísla, která
atakují nejúspěšnější sezony, a to přesto, že
provoz má dvouměsíční výpadek zapříčiněný úpravou dráhy. První rok provozu nového
terminálu ukazuje, že sázka na tuhle investici byla
takřka sázkou na jistotu – přibylo cestujících, zvýšil se komfort odbavení, letiště dnes nabízí služby,
které jsou na mezinárodních letištích standardem.
Plány však letoškem zdaleka nekončí. „Tento rok
byl rokem, řekněme, zahřívacím. Pro naše pracovníky nebylo lehké vychytat chování našeho terminálu,
naučit se ovládat tak velký kolos během měsíce,
který jsme měli k dispozici od předání k otevření.
Ale zdaleka jsme neskončili – na letiště se opět
vrátí dělníci, v příštím roce nás totiž čeká dostavba
druhého nadzemního podlaží a parkoviště před
budovou terminálu,“ vypočítává Hana Šmejkalová.
Druhá etapa výstavby terminálu obohatí letiště
o VIP salonek, restaurace a kanceláře vedení společnosti. A měl by tu vzniknout také gate 3, který
zvýší komfort a kvalitu především v případech
souběhu letů.

Výpadek letiště ustojí
Dvouměsíční výpadek je pro letiště znatelný – dotkne se zejména ruské klientely a letů do Londýna,
které jinak vykazují velmi dobré výsledky –, ale ani
ten by neměl mít na ekonomiku společnosti zásadní dopad. „Údržba runwaye je nesmírně důležitá
a my si velice vážíme pozornosti, kterou Armáda ČR
její kvalitě věnuje. Naštěstí jsme měli možnost úspěš-
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července. A přes výpadek víme, že dosáhneme
na 140 tisíc přepravených osob, což je historicky
skvělé číslo, druhé nejvyšší,“ neskrývá ředitelka
letiště hrdost nad výsledky.

Limity budoucnosti

POKUD CESTOVNÍ KANCELÁŘE
V RUSKU NENASTAVÍ PROGRAMY
NA NÁŠ REGION, TĚŽKO NAVÝŠÍME
POČET LETŮ. TADY JE ZNAČNÝ PROSTOR
PRO DESTINAČNÍ MANAGEMENT,
VYJEDNÁVAT A NABÍZET.
ně uzavřít letní charterovou sezonu, která skončila
nad naše očekávání, a do konce září máme EBITDA
v kladných číslech. Doufám, že výpadek nebude
příliš vysoký a nevrátí nás o rok či dva zpátky. Měli
jsme opravdu skvělou sezonu, tři nové destinace
a ohromný zájem o přepravu, charterových letů
z Pardubic využilo na 40 tisíc rekreantů. Narostl
zájem o dovolenou v Bulharsku a velký zájem byl
o znovu zařazené Turecko, kde cestovní kanceláře
měly pardubickou kapacitu vyprodanou již koncem

Charterové lety na příští rok dosud nejsou uzavřeny, nicméně podle zájmu cestovních kanceláří
a na základě letošních výsledků se dá předpokládat
snaha o navýšení kapacity do stávajících destinací.
Pokud se týká Ryanairu, měly by pokračovat linky
do Londýna a do Alicante. Jedná se o leteckém
spojení s Ruskem, kde se ukazuje, že jednak klesá
kupní síla ruské klientely a jednak prioritním
a většinovým zájmem ruských cestovních kanceláří je Praha. „Pokud cestovní kanceláře v Rusku
nenastaví programy na náš region, těžko navýšíme
počet letů. Tady je značný prostor pro destinační
management, vyjednávat a nabízet,“ všímá si Hana
Šmejkalová. Sama nejlíp ví, že je stále co budovat
a zlepšovat, i když už stěží bude každý rok letiště
postupovat takovým tempem. Předpoklady k růstu
jsou, ale k jeho dosažení už musí přijít i podpora
regionu, turistických organizací, firem. „Sami
už toho mnoho nezmůžeme. Letiště zvedá bonitu
každého regionu, je atraktivní pro investory. Pojďme
společně tu příležitost chytit za pačesy a využít,“
komentuje to ředitelka, která za tři roky přivedla
letiště do kladných čísel. ■
VALERIE SAARA
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Na univerzitu

za luxusním cateringem
Koleje a menzy Univerzity Karlovy udělaly za posledních šest let významný
pokrok. Účelové zařízení UK se pyšní kromě nových zrekonstruovaných prostor
také luxusním cateringem, který začíná nabízet široké veřejnosti.

Catering pro tajemníka OSN
Podobné akce se konají většinou pod záštitou
rektora univerzity a o důležitosti takových sešlostí
svědčí účast významných hostů, jimiž jsou často
ministři české vlády, zástupci velvyslanectví nebo
nejvyšší představitelé české římskokatolické církve.
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N

abídka produktů je široká, od základní
kuchyně až po zajímavé speciality. „Můžeme nabídnout vše od teplé, studené a sladké
kuchyně, včetně různých výběrových vín. Dělali jsme
už i vlastní speciální zmrzlinové menu – vždy je to
na domluvě, co konkrétního si klient žádá,“ uvádí
ředitel KaM UK Jiří Macoun.
Účelové zařízení UK provozuje rauty prostřednictvím střediska cateringu. Aktuálně sídlí na
menze v Troji, ale v průběhu jednoho roku počítá
s přesunem do samostatných prostor v areálu
kolejí Na Větrníku, kde budou prostorové a technologické podmínky daleko vhodnější. „Cateringové služby v současnosti děláme převážně v rámci
univerzity. Spektrum je od těch nejmenších, například narozeninových akcí, přes zajištění servisu pro
různá zasedání až po opravdu velké mezinárodní
prestižní konference. V blízké budoucnosti ale
chceme oslovit i externí klienty, zkušeností máme
opravdu hodně. V minulosti jsme zařizovali catering
i pro významná sympozia a kongresy, naposledy
u příležitosti oslav sta let od založení Československé
republiky v Karolinu.“

„Nejvíce si ale považujeme v rámci uplynulých
akcí příležitosti obsluhovat v Karolinu generálního
tajemníka OSN Pan Ki-muna nebo prezidenty čtyř
středoevropských zemí v souvislosti s konáním pražského zasedání skupiny V4,“ popisuje cateringovou
činnost Jiří Macoun.
Rozsáhlé zkušenosti a dobré reference jsou většinou klíčové faktory, na které potenciální klienti
slyší. „Musím říct, že dobré ohlasy z podobných
akcí nám dělají poměrně dobré jméno a i díky
tomu se pomalinku rozjíždí spolupráce s různými
ambasádami v České republice, kterým pomáháme
při zajištění jejich akcí. Za všechny mohu jmenovat
například peruánské nebo jihokorejské velvyslanectví. Pro nás je velmi inspirující skutečností, že se na
těchto eventech catering přizpůsobuje typické kuchy-

ni jednotlivých zemí, což je pro naše kuchaře vítaná
změna a možnost naučit se něco nového.“
V dnešní době není jednoduché přijít v rámci
cateringových služeb s něčím novým, jelikož lidé
se o gastronomii zajímají daleko více než dříve
a nároky se tak navyšují. „Naším cílem ale je naše
služby nadále rozvíjet a zároveň zájem lidí vnímáme jako skvělou příležitost zlepšovat služby i pro
studenty. Naše kuchaře průběžně školíme a snažíme
se je v jejich řemesle neustále vzdělávat především
v oblasti nových trendů v gastronomii. Ta se v posledních letech ohromně vyvíjí. V současnosti je
v kurzu zdravá, vyvážená výživa. Taková, která
je lehká a zároveň na talíři pěkně vypadá. Daleko
víc než dřív se dbá na kvalitu než na kvantitu a stále
více je vyhledávaná i vegetariánská či veganská kuchyně. Lidé se o vaření zkrátka zajímají a chtějí mít
na výběr. Pro nás je důležité, aby si v naší nabídce
každý našel to svoje,“ uzavírá Jiří Macoun. ■
ERIK BÁRTEK
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Servis vozu s jistotou a bez starostí
Inovativní produkt Škoda Předplacený servis vychází vstříc zákazníkům, kteří mají zájem o nadstandardní služby,
svůj vůz chtějí maximálně efektivně využívat a mít jej vždy v perfektním stavu bez dalších nákladů. Zároveň představuje
pro soukromé i firemní uživatele ideální možnost optimalizovat a naplánovat celkové náklady na mobilitu.
„Škoda Předplacený servis je moderní služba, která
zákazníkům kryje náklady spojené s předepsanou
údržbou vozidla, nebo i náklady spojené s případnými opravami z důvodu běžného opotřebení,“ říká
Karel Starý, vedoucí Servisních služeb ŠKODA
AUTO Česká republika. „Zákazník tak má díky
profesionální péči na pět let a zvolený počet kilometrů garantovánu vynikající kondici vozu bez vlivu
inflace a zdražování dílů či služeb,“ vysvětluje Starý.
Služba Předplacený servis je optimalizována na
základě potřeb zákazníků, a to v trvání pěti let.
Dle svých preferencí a předpokládaného využití
vozu lze zvolit variantu pro celkový nájezd 60 000,
100 000, nebo 150 000 kilometrů v době trvání
služby. Sjednat ji lze ve dvou variantách krytí
tak, aby poskytované služby maximálně vyhověly
co nejširší paletě individuálních potřeb uživatelů.

Výše krytí dle individuálních potřeb
Předplacený servis Standard zahrnuje všechny
servisní úkony předepsané výrobcem. Jedná se
zejména o servisní prohlídky dle předepsaného
servisního intervalu vozu včetně výměny motorového oleje, dále vzduchové, pylové a olejové filtry,
palivové filtry, brzdovou kapalinu i zapalovací
svíčky. V ceně jsou veškeré potřebné díly, náplně,
práce servisních techniků i veškeré specializované
diagnostické úkony. Varianta Plus zahrnuje nad rámec úrovně Standard také servisní úkony údržby.
Jedná se především o výměnu dílů podléhajících
opotřebení, jako jsou například brzdové destičky,
brzdové kotouče, stěrače, ale také pravidelné čiš-
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tění a doplnění klimatizace i provozních kapalin,
výměnu světelných zdrojů nebo například kontrolu před STK. Zajištění provozuschopnosti kryje
i nahodilé poruchy v rozsahu obdobné Prodloužené záruce. Součástí služby je také Záruka mobility,
která zajišťuje nonstop asistenci Škoda Assistance,
která v ČR i Evropě poskytne zdarma pomoc na
místě, odtah a v případě potřeby i náhradní vůz
nebo ubytování.

Transparentní servisní náklady
Předplacený servis je určen jak fyzickým, tak
právnickým osobám. Pro podnikatele či provozovatele flotil, kteří financují nákup vozu hotově,
nebo úvěrem, představuje Předplacený servis
zajímavou alternativu k operativnímu leasingu.
Cena služby je zcela transparentní a na uživatele nečekají žádné vícenáklady. Bez ohledu na
rostoucí mzdové náklady, ceny komodit i inflaci
má zákazník za pevnou cenu po dobu trvání
služby zaručeno, že se o jeho vůz postarají školení
specialisté za použití výhradně Škoda Originálních
náhradních dílů a nejnovějších servisních postupů.
Předplacený servis lze objednat i čerpat u všech
autorizovaných prodejců Škoda v České republice,
bez ohledu na způsob financování. Pro zákazníky využívající financování je zajímavý i fakt, že
oproti průběžnému hrazení servisních nákladů je
s Předplaceným servisem tento náklad již zahrnut
v měsíční splátce, což výrazně usnadňuje kalkulaci
TCO i např. bilanci nákladových položek. Služba
je navíc vázána na VIN vozidla, je tedy převodi-

telná na dalšího majitele. Společně s transparentní
servisní historií tak zvyšuje zůstatkovou cenu vozu
v případě dalšího prodeje.

Výhodné ceny pro všechny modely
značky Škoda
Předplacený servis je možno zakoupit ke všem
motorizacím a modelovým řadám značky Škoda.
Ceny začínají na částce 16 100 Kč (vč. DPH)
pro model Škoda Fabia s využitím varianty
Standard a nájezdem 60 000 km. Například u vozu
Octavia 2.0 TDI (110 kW) ušetří zákazník na
servisu při využití produktu Škoda Předplacený
servis Plus pro průběh 150 000 km více než 20 %
v porovnání s průběžně hrazenými náklady na
servis a údržbu.
Na stránkách Škoda Auto v záložce Servis a příslušenství je k dispozici interaktivní kalkulačka předplaceného servisu, kde lze zadat veškeré parametry
a přehledně zobrazit cenu služby. ■
PETR SIMON

Kompletní informace o službě Předplacený
servis poskytne kterýkoli autorizovaný
partner značky Škoda nebo informační linka
automobilky na bezplatném čísle
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Živly, příběhy, lidé a doba
Českou pojišťovnu jsme zvyklí vnímat jako moderní finanční instituci. Málokdo ale ví, že její kořeny sahají hluboko
do 19. století a že v jejím čele stála řada osobností, které zároveň s pojišťovnou formovaly i historii našeho národa.
Historicky největší pojistná událost

J

estliže republika letos slaví sto let samostatnosti, Česká pojišťovna bude za deset let
slavit již výročí dvojnásobné. Sto devadesát
let jedničky na českém pojišťovacím trhu je
dost dobrý důvod, podívat se na její bohatou
historii alespoň ve zkratce. Vždyť mezi klienty
České pojišťovny patřila řada známých osobností a její pojistné smlouvy se kryjí s mnoha
dějinnými událostmi. V archivech tak můžeme
najít pojistnou smlouvu Emy Destinnové, dopisy
Josefa Václava Myslbeka či Elišky Krásnohorské nebo třeba pojistnou smlouvu prezidenta
Antonína Zápotockého i mnoho dalších pečlivě
uchovaných smluv a sepsaných poznámek, které
zaměstnanci z dřívějších ér ukládali pro další
generace. Můžeme si tak připomenout pojišťovací
události, pojistné smlouvy i spokojené dopisy
řady historicky významných osobností. Jmenujme například českého houslistu Otakara Ševčíka,
Listina dokládající zápůjčku při požáru Národního divadla.

Nejčernější den pro pojišťovnu přišel 12. srpna
1881, kdy lehlo popelem Národní divadlo. Tento
požár se do pojišťovnických dějin zapsal černým
písmem jako největší pojistná událost s nejvyšší
poskytnutou náhradou škody v celém 19. století.
Vyplacená částka bezmála 300 tisíc zlatých rakouské měny sice představovala pro První českou
vzájemnou pojišťovnu enormní výdaj, finanční
ztrátu a smutný rekord, ale na druhé straně si díky
ní získala prestiž a obdiv celého národa. Požár
Národního divadla a vzorné vyřízení celé pojistné
události ze strany pojišťovny se stalo tou nejlepší
propagací pojišťovnictví, jakou si lze představit. A paradoxně z této katastrofy vyplynulo
i určité poučení o důležitosti správného nastavení
pojistky. Sám tehdejší ředitel Národního divadla
si v roce 1883 při slavnostním otevření nového
divadla posteskl: „Zdivo, železné části, kamenné
ozdoby pojišťovány nebyly, poněvadž se myslilo,
že by pojistné za tyto nespalné části budovy zbyteč-

podle jehož osnov se na housle učí dodnes, zakladatele nakladatelství Máj Václava Štecha, který
První české vzájemné pojišťovně srdečně děkoval
za blahopřání ke svým 70. narozeninám, nebo
básníka a propagátora česko-slovenských vztahů
Adolfa Heyduka. Mezi založenými dokumenty
najdeme i pojistnou smlouvu k pojištění šperků
rodiny Schwarzenbergů, kterou nechal sepsat
otec současného politika Karla Schwarzenberga –
Karel VI. Schwarzenberg.

V LOŇSKÉM ROCE SE NÁM
PODAŘILO VE VŠECH SEGMENTECH
INOVOVAT PRODUKTY A SLUŽBY, COŽ
POVAŽUJI ZA VELKÝ KLAD, PROTOŽE
NABÍZÍME NEJKOMPLEXNĚJŠÍ SLUŽBY
NA ČESKÉM TRHU.
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příběh
ně se vydávalo. Zapomnělo se při tom, že požárem
zdi a jiné nespalné věci mohou utrpěti škodu velikou.“ Obnovené divadlo bylo slavnostně otevřeno
18. listopadu 1883, a to opět operou Libuše, která
v premiéře zazněla již při jeho prvním otevření.

Od největší povodně v historii České republiky
uplynulo dvacet let. Ničivé povodně a záplavy na našem území
jsou však zmapované už
od 12. století a samozřejmě tu byly i předtím.
Pojďme si společně
připomenout největší
živelní katastrofy, které
u nás řádily od doby
vzniku České pojišťovny.
V devatenáctém století se
vodní živly projevily v plné síle
pětkrát, dvakrát to byla Vltava a Berounka, dvakrát Labe. V roce 1845 prošla Prahou povodeň,
která zůstala v republice nepřekonána až do roku
1997 – rozvodněná Vltava měla tenkrát pod
Karlovým mostem na šířku až kilometr. V roce
1890 řeka zase strhla tři oblouky Karlova mostu.
Dvacáté století připravilo povodní jedenáct,
nejničivější byly ty v roce 1940, kdy Vltava Praze
průtokem 3 245 m3/s přinesla pětatřicetiletou
povodeň.
Slovensko pamatuje největší povodeň minulého
století z roku 1965, kdy přívalová vlna z Dunaje
protrhla ochrannou hráz u obce Patice a o dva
dny později podlehla tlaku i protipovodňová zábrana u Číčova. Z Dunaje se vylilo přes miliardu
metrů krychlových vody, která zaplavila i Žitný
ostrov. Evakuováno bylo 54 tisíc lidí a čtyři tisíce

Foto: 4x Česká pojišťovna

Ničivá velká voda

Povodně patří k událostem s největšími škodami, navíc jsou poměrně časté.

rodin přišlo o střechu nad hlavou, přesto podle
oficiálních zpráv nikdo nepřišel o život. Tato
událost byla posledním impulzem k vybudování
kontroverzní soustavy vodního díla Gabčíkovo-Nagymaros. Na 20 tisících škodních událostech
v souvislosti se záplavami vyplatila Státní pojišťovna svým klientům 360 milionů korun.
Rok 1997 je spojen s největšími povodněmi v historii České republiky. Přišly nečekaně v prvním
prázdninovém týdnu a zdevastovaly velkou část
Moravy, Slezska a východních Čech. Zasaženo
bylo 536 měst a obcí ve 34 okresech, symbolem
povodní se staly Troubky na Přerovsku. O život
přišlo přes 50 osob, 80 tisíc lidí bylo evakuováno
a více než 10 tisíc jich zůstalo bez střechy nad hlavou. Materiální škody přesáhly 63 miliard korun.
Tentokrát Česká pojišťovna řešila 90 tisíc pojistných událostí a vyplatila při nich 5 miliard korun.
V tomto tisíciletí máme v živé paměti rok 2002,
kdy povodně postihly v srpnu hlavně kraje
Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský,
Ústecký a Prahu. V hlavním městě dosáhla Vltava
úrovně nejméně pětisetleté vody a průtok v době
kulminace činil 5 300 m3/s, pod vodou se ocitlo
metro i pražská zoo. Celkem záplavy zasáhly
10 krajů a 753 obcí, nejtragičtěji dopadly jihočeské Metly a středočeské Zálezlice. O život přišlo
17 osob, bezmála čtvrt milionu lidí muselo opustit
své domovy. Celkové škody přesáhly 73 miliard
korun. Tragédie se odráží na 54 tisících pojistných
událostech České pojišťovny, přičemž na náhradách vyplatila Česká pojišťovna svým klientům
9 miliard korun.

Dnes a zítra
Současnost České pojišťovny, jedničky na českém
pojistném trhu, je poznamenána implementací
nových legislativních předpisů, které upravují jak
ochranu osobních údajů, tak především distribuci
pojistek. Náklady na tyto změny, které se týkají
všech pojišťovacích ústavů, se pohybují v součtu
za celou republiku v desítkách miliard korun.
Přesto Česká pojišťovna kráčí vpřed. „V loňském
roce se nám podařilo ve všech segmentech inovovat
produkty a služby, což považuji za velký klad, protože nabízíme nejkomplexnější služby na českém
trhu. K tomu máme největší klientský kmen a nejkvalitnější distribuční síť. Nemůžeme stát na místě,
vývoj jde vpřed především v oblasti služeb. Naším
cílem je prevence škod u klientů a úspora jejich
času. V obou směrech jsme aktivní a přicházíme
s novinkami,“ říká ředitel interní distribuce České
pojišťovny Tomáš Marek. ■
VALERIE SAARA

Více informací na:

www.cezsolarni.cz
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Foto: 2x Trustav

příběh

Za dvacet let významným hráčem
na trhu špaletových oken
Začínali jsme jako všichni truhláři s výrobou takzvaných dřevěných eurooken do rodinných domů, když většinou všichni
chtěli plastová okna s tím, že jsou levná a bezúdržbová. Později jsme získali zakázky i na bytové domy. Bohužel konkurence
v tomto oboru byla veliká, tato okna vyráběly i garážové firmy, které neměly klasické firemní režie a tlačily ceny dolů. Tomu
se poměrně lehce přizpůsobili velcí hráči, kteří zase měli na to, ceny dotovat. Byla to doba boje o přežití na okenářském trhu.

Z

tohoto stavu nedostatku lukrativních zakázek byly dvě cesty: za prvé rozšířit sortiment,
začít vyrábět poličky, kuchyně, schody,
nebo se specializovat v truhlářském sortimentu
se službami. Volbu nám ulehčila Praha, protože
v té době jsme měli kancelář na Újezdu a byli
jsme vlastně obklopeni špaletovými okny. Samozřejmě začátek byl drahý a těžký.
Nakonec nám pomohla zakázka 160 špaletových
oken v Praze na Muzeu hudby v Karmelitské
ulici a úžasní lidé, kteří nám ze začátku pomohli
technicky. Ještě potom to byla – a stále je a ještě
i bude – dlouhá cesta putování za tehdejšími
manažery stavebních firem, kde jsem všechny
přesvědčovala, že my jsme ti nejlepší. Ne vždy
úspěšně, protože šlo zase jen o cenu.
Změnu znamenala doba, kdy soukromí investoři – restituenti a SVJ – začali měnit původní
špaletová okna za nová a vedle ceny pro ně jako
vlastníky byla konečně důležitá kvalita a služby.
Postupně jsme rozšířili sortiment i o historické
dřevěné vstupní dveře a dřevěné historické interiérové dveře.
A také jsme rozšířili služby, začínáme již přípravou projektů výměny oken pro památkáře

122

NEUSTÁLE BUDEME ZNOVU
A ZNOVU ZKOUMAT A VYMÝŠLET,
JAK NAPODOBIT ODKAZ MINULOSTI
S TECHNICKÝMI A HYGIENICKÝMI
POŽADAVKY SOUČASNOSTI.

zástavbě naše stopa v podobě oken a dveří, které
se líbí a fungují. Mnohdy rekonstruujeme okna
stará sto let. Bylo by krásné vědět, že za osmdesát
let bude někdo, třeba naši vnuci, rekonstruovat
naše okna. ■
JANA NOVÁKOVÁ, majitelka společnosti Trustav

a projednání této výměny s památkáři, případné
vyjednání grantů od Magistrátu hlavního města
Prahy nebo městských částí, pokud jsou vypsány.
Naše práce je stále rozmanitá – je to práce s lidmi, kteří se rozhodli poměrně vysokou částku
věnovat na výměnu oken a chtějí, aby ta investice
byla pro několik generací. Je to práce složitá, ale
krásná, když musíme a současně můžeme kopírovat řemeslnou práci stovek různých truhlářů, kteří kdysi v Praze okna vyráběli. Neustále budeme
znovu a znovu zkoumat a vymýšlet, jak napodobit odkaz minulosti s technickými a hygienickými
požadavky současnosti.
Jsme hrdí na to, že nejen v Praze, ale i v Karlových Varech, Ostravě, Litoměřicích je v historické
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21. – 24. 2. 2019
Výstaviště Praha – Holešovice
www.holidayworld.cz
www.top-gastro.cz
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Čtyřikrát jinak ve Španělsku
Španělský královský dvůr neměl až do 17. století stálé sídlo. Španělští
králové sídlili zrovna tam, kam dorazili. Od 18. století, s příchodem
Bourbonů na španělský trůn, se ustálil zvyk trávit každé roční
období na jiném královském zámku. A tak se královský dvůr stěhoval
na jaře do La Granji de San Ildefonso u Segovie, v létě do Aranjuezu
u Madridu, na podzim do loveckého revíru El Pardo a v zimě
do Královského paláce v Madridu.

K

Foto: 4x Turespaña, španělská centrála pro cestovní ruch

rálovských hradů bylo na celém území
Španělska nespočet. A klášterů ještě
více. Jak ale chudla církev a s ní i královská rodina, vyvstala otázka, co si s těmi
všemi památkami počít. V roce 1928 za vlády
Alfonse XIII. vznikl nápad založit na podporu
turistického ruchu síť hotelů zvaných Paradores,
od slova parar, které znamená zastavit se, zdržet
se. Jakési luxusní zájezdní hostince zřízené
v naprosto ojedinělých památkách či místech.
A tak jako královská rodina kdysi i my budeme
cestovat podle ročních období a do čtyř vybraných paradorů.

Jaro
To je ideální období pro návštěvu Sevilly, kam
se lze dostat přímo letecky nebo rychlovlakem
z Madridu. První španělský rychlovlak byl
spuštěn v roce 1992 v souvislosti se světovou
výstavou konanou právě v Seville. Andaluská
Sevilla je nejpříjemnější právě na jaře, kdy se
teploty ani zdaleka nešplhají k letním čtyřiceti
pěti stupňům. Právě u Sevilly se v městečku
Carmona nachází úžasný parador v arabském
stylu. Je obklopen zahradami a uprostřed,
na palácovém nádvoří, zurčí fontány, jak je to
zvykem v andaluských palácích.

Parador Carmona – jaro

Léto
Pro nejteplejší období roku je lepší se přesunout
k Atlantiku, do andaluské provincie Huelva.
Na portugalsko-španělské hranici tvořené řekou
Guadiana leží u městečka Ayamonte nenápadný parador obklopený zelenými pásy borovic.
Provincie Huelva je jedno z mála míst na španělském pobřeží, kde nejsou pláže zastavěné
hotely. A pokud zde hotely najdete, jsou odděleny od pláží přírodními dunami. Dostanete se
sem letecky do portugalského Fara a odtud pak
necelých 30 minut autem až na místo. Pak už si
jen stačí užívat Atlantiku, který vás v parném
létě ochladí.
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Podzim
Období konce léta a před zimou doporučujeme
strávit severněji, a to v Salamance. Toto nádherné město zapsané na seznamu UNESCO je
slavné díky univerzitě, která zde byla založena
už v roce 1214. Katedrála, dům mušlí, modernistické muzeum Lis a další památky si je možné
užívat, když se ubytujete v luxusním paradoru
přímo ve městě. Hotel leží na kopečku nad řekou Tormes. Na březích této řeky se každoročně
odehrávají studentské slavnosti, jejichž tradice
se vztahuje až k začátkům univerzity. Do Salamanky se dostanete nejlépe z Madridu a odtud
vlakem nebo autem.

Zima
Parador Salamanca – podzim

I pro období na přelomu roku máme pozvánku – určitě zamiřte k teplejšímu Středozemnímu moři. Přímo z ČR se celoročně létá
do Valencie. Odtud je to necelou hodinu autem
na pobřeží Costa Blanca, v jejímž severním
cípu leží Jávea. Z pokojů je nádherný výhled
na moře, lodičkou lze dojet až k zahradám hotelu, koupat se můžete v klimatizovaném bazénu.
Z Jávey se nabízí výlety především do Alicante,
které je bývalým fénickým centrem středozemního pobřeží. ■
TURESPAÑA

Více informací na:

Parador Jávea – zima

www.paradores.es
www.spain.info
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Místa pro

život
Liberecký i Královéhradecký kraj navazují ve své
novodobé podobě na socialistické předchůdce, jejichž
existence v poúnorových letech minulého století však
neměla dlouhého trvání. Ten druhý z nich se však pyšní
historií delší než půl tisíciletí, když správním centrem
území kolem horního toku řeky Labe byl již od poloviny
13. století, v prvním krajském zřízení v českých zemích.
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S

výjimkou toho, že oba kraje tvoří severní a severovýchodní část Česka, mnoho společného
nemají. Nicméně mohly by mít. Královéhradecký kraj se totiž díky kvalitě životního prostředí,
zaměstnanosti, vzdělávací infrastruktury i služeb
velmi pravidelně umisťuje na čelních příčkách
a často i na prvním místě v anketě Místo pro život.
Liberecký kraj, který má pro podobnou pozici velmi dobré podmínky, se o medailovou účast zatím
jen snaží a pohybuje se každoročně mezi čtvrtým
až šestým místem. Hlavní rozdíly je možno vidět
především na startovní čáře.

Strukturální změny
Liberecko, po Praze nejmenší český kraj, částečně
bezpochyby doplácí na strukturální změny –
průmysl zde existoval především textilní, sklářský
a automobilový, specifickou byla těžba uranové
rudy. Ve všech těchto sektorech došlo po roce 1990
k dramatickým změnám, s nimiž se region svým
způsobem vyrovnává dodnes. Textilky i sklářské
podniky až na výjimky nebyly schopny čelit mezinárodní konkurenci a změně struktury poptávky,
výroba nákladních automobilů dopadla stejně,
těžba uranu byla ukončena. Léčba stylem automotive je ovšem dvousečnou zbraní. Na druhou stranu
strukturální ekonomické změny přispěly k ozdravení regionu po stránce ekologické, což je nutno
brát za značný klad kraje, jehož ceněnou devízou je
právě turistický ruch a volnočasové aktivity. Právě
tuzemský turistický ruch zažívá v posledních letech
zřetelný nárůst zájmu, bohužel mnoha místům chybí zoufale infrastruktura – příkladem budiž kdysi
vyhlášené rekreační středisko Hamr na Jezeře,
ozdobené dokonce někdejší vládní vilou. Krásná
obec, skrytá v podještědských lesích, skýtá bezpočet
turistických výletních tras pro pěší, cyklisty i lyžaře,
v létě bezkonkurečně zdravou vodu v jezeře. Tím
výčet toho, čím zve návštěvníky, v podstatě končí,
v obci dnes není ani jeden stálý obchod, v sezoně
ho supluje pultík místního stánku s občerstvením
na okraji jednoho z kempů. Přesto zažívá obec
v létě nájezdy turistů. Královéhradecký region má
starosti jiné – turistický ruch tu často vyhnal ceny
na úroveň zahraničních destinací, zvláště pokud
jde o Krkonoše, a přitom ani tady nejsou služby
a infrastruktura tam, kde by být mohly. Škoda, že
nedokážeme lépe využít nabízející se příležitosti.

Příležitost zítřků
Stěžejními průmyslovými odvětvími na Liberecku jsou strojírenství, potravinářství a sklářství,
gumárenský průmysl, výroba bižuterie, dřevozpracující a nábytkářský průmysl. Textilní průmysl se
takřka vytratil, sklářství dávno vyklidilo své pozice,
které budovalo více než dvě staletí – vždyť před
zánikem mocnářství tvořila novoborská a kamenickošenovská sklářská výroba dvě třetiny veškerého
rakousko-uherského exportu skla. Zemědělství je
významnější pochopitelně v Královéhradeckém
kraji díky úrodným oblastem Polabské nížiny.
Na rozdíl od Liberecka v Královéhradeckém kraji

Hrubý domácí produkt podle krajů v roce 2016 (v Kč)
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naše regiony
zůstala zachována tradiční textilní výroba, světoznámé jsou klavíry značky Petrof či vamberecká krajka.
Čest oběma krajům dělá koncepční snaha o rozvoj
a zachycení trendů znalostní ekonomiky, respektive akcent na vyšší přidanou hodnotu. Důkazem
jsou třeba úspěchy liberecké Technické univerzity.
Zmíněné regiony mají pro kvalitní budoucnost skvělé
podmínky, v nichž se doplňuje právě velmi dobrá
vzdělávací infrastruktura s přitažlivým a poměrně kvalitním životním prostředím. Mezi priority
krajských samospráv proto patří jak rozvoj služeb,
které tvoří nezbytné podmínky pro kvalitní život,
tak podpora podmínek pro budoucí investory, kteří
tvoří hnací motor rozvoje obcí a regionů. Oba kraje
disponují mnoha lokalitami, vhodnými pro budování
průmyslových zón na někdejších brownfieldech,
jistým limitem je sice relativně hustá, ale kapacitně
nedostačující silniční síť. ■
PETR KARBAN

DVĚ OTÁZKY PRO…
RADKA JAKUBSKÉHO,
PŘEDSEDU PŘEDSTAVENSTVA KHK
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

JAROSLAVA KOPTU,
PŘEDSEDU PŘEDSTAVENSTVA OHK LIBEREC
1) V čem spatřujete specifika regionu,
pokud jde o podnikání?

Královéhradecký kraj má obrovský potenciál,
a to především po stránce personální. Navíc
sousedíme s Polskem, odkud k nám proudí velké
množství pracovníků. Rozhodně nám v regionu nechybí šikovní, schopní
a pracovití lidé. To samé platí i o drobných živnostnících a podnikatelích
v kraji. Naše komora má v současné době 450 členů. Neustále se
rozrůstáme. I to o ledasčem svědčí. V minulém roce jsme uspořádali soutěž
Firma roku v krajském měřítku. Věřte mi, že konkurence byla velká. Nebylo
vůbec jednoduché vybrat toho nejlepšího. Stejně tak mě těší i zájem
a značná podpora Královéhradeckého kraje, se kterým naše komora
intenzivně spolupracuje.
2) Kde vidíte největší problémy, které je třeba řešit?
Největším problémem je průmyslová zóna Solnice-Kvasiny, která nám
z celého regionu vysává zaměstnance. Problém je to především pro
drobné podnikatele a živnostníky. Nemám nic proti automobilovému
průmyslu. Myslím si, že je však potřeba se zaměřit i na jiná odvětví a ta
rozvíjet. Podpora státu by neměla směřovat pouze k těmto nadnárodním
společnostem a gigantům ve svém oboru, ale především bychom měli
podporovat drobné živnostníky a regionální společnosti. Nedostatek
zaměstnanců je obrovským problémem. Naše krajská komora se však snaží
tento problém řešit. Ve spolupráci s krajem, kterou považujeme za zcela
zásadní, pořádáme například výstavy středních škol a zaměstnavatelů,
na kterých mají firmy a společnosti možnost najít budoucí zaměstnance
a přesvědčit žáky a studenty o atraktivitě různých oborů. Obrovský
potenciál spatřuji i v intenzivní spolupráci a komunikaci středních škol,
regionálních zaměstnavatelů a kariérních poradců. Je pro nás opravdu
velmi důležité, aby struktura učebních a studijních oborů odpovídala
budoucím potřebám trhu práce.
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1) V čem spatřujete specifika regionu,
pokud jde o podnikání?

Při výrazné převaze automobilového průmyslu
dobrou pozici průmyslu elektrotechnického,
sklářského a textilního. Bezesporu disponujeme
v regionu velmi významnými nositeli inovačního potenciálu, který je
ve srovnání krajů v České republice nadstandardní. Technická univerzita,
čtyři Centra excelence, 650 milionů korun investovaných do Center
odborného vzdělávání. Vysoký podíl podniků se zahraničními vlastníky
nabízí zaměstnání pro kvalifikované zaměstnance. V posledních letech
dochází ke znatelnému posunu v kvalitě služeb v cestovním ruchu,
především v oblasti zimních sportů.
2) Kde vidíte největší problémy, které je třeba řešit?
V současné době konjunktury chybí motivace společně řešit očekávané
důsledky společenských a ekonomických změn, které budou mít vliv
na vývoj pracovního trhu a které nelze řešit izolovaně. Pro celý region
je citelně znát dlouhodobá absence statutárního města Liberce jako
marketingového lídra kraje. V regionu také existuje nečekaně vysoká míra
oblastí s mírou exekucí nad 15 procent. Dochází tak na relativně malém
území k výrazným rozdílům mezi fungujícími centry a hraničními oblastmi.
Jsme přesvědčeni, že nově stále více existuje jednotící prvek a tím je
problematika digitalizace. Startujeme Digitální inkubátor, který by měl
propojit státní, veřejnou a podnikatelskou sféru.
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pohled

Dress code správného
podnikatele
aneb pět zimních tipů do každého šatníku
Na detailech záleží
V každé naší kolekci najdete jednotnou linku, podpis návrháře. Pro pánskou letos návrhář Filip Hieke
vybral kontrastní síť kostek a puntíků. „Působí sice
nenápadně, ale hezky oživí celkový outfit,“ upřesňuje
designér.

BUSINESS FORMAL
Velký rolákový comeback
Klasický nadčasový rolák letos hlásí návrat a vhodný je i do kanceláře. Naši stylisté doporučují trendy
vínovou barvu.

Neprochladněte
Kouzlo je ve správném vrstvení. Jako první vrstvu
volte neviditelné tričko v tělové barvě. Je vyrobené
v České republice a díky plochým švům se pod košilí nerýsuje. Navíc vás zahřeje v chladnějších dnech.

Vyšší úroveň oblečení pro
business. Dress code business
formal by měl vzbuzovat nejvyšší
míru respektu a důvěryhodnosti,
proto je oblíbený u právníků,
finančníků a diplomatů. Volte
klasický černý, tmavě modrý
nebo tmavě šedý oblek
kvalitního vypracování.

Kabát jako investice
Stavebními kameny pánské kolekce jsou kvalitní
přírodní materiály, perfektní střihy a funkčnost.
Nově v kolekci najdete dva pánské kabáty z nejvzácnější textilie na světě – 100% kašmíru. Kašmír je
jemný a hebký a má šestinásobnou hřejivost oproti
ovčí vlně. Kašmírové oděvy jsou lehké, nemačkají se
a dobře drží tvar.

Vybarvěte se
Tmavomodrá barva se stala „novou černou“. Je stejně elegantní, univerzálně kombinovatelná, a přitom
slušivější než tvrdá černá. A nebojte se kombinovat.
V kolekci převažují tlumené i výraznější zemité
odstíny v čele s camel barvou. „Letošním trendem je
právě kombinace několika přírodních tónů v jednom
outfitu,“ radí návrhář Filip Hieke. ■
VALERIE SAARA
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BUSINESS CASUAL
Uvolněnější styl vhodný do kanceláře
a na pracovní schůzky. Jsme stále slušně
oblečení, ale dáváme najevo, že chceme
zbavit svůj outfit formálnosti. Bez kravaty
můžeme jít i do malého divadla,
na večírek nebo do restaurace.
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