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palubních jednotek. Personálně
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tajemník Úřadu HK ČR
nech a měsících čekají.
kontaktní místa, která budou
Od září portfolio služeb Hoskompletně vybavena technickým
podářské komory pro firmy
zařízením pro komunikační
rozšiřujeme o služby spojené s novým mýtným
infrastrukturu provozovatele mýtného systému.
systémem, který přechází pod nového provozova- Množství firem a řidičů, kteří budou muset
tele – společnost CzechToll. S tou se Hospodářská na nový systém přejít, je tedy značný. Pokud však
komora domluvila na spolupráci a bude pro
přijdete včas, vyhnete se čekání na obchodních
řidiče provozovat kontaktní místa po celé České
místech a zabezpečíte si bezproblémový přechod
republice. Řidiči a dopravní firmy tak budou mít
na nový systém.
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kromě mýta přináší i řadu dalších pro podnipotřebné pro bezproblémový průjezd českými
katele aktuálních a klíčových témat. Dozvíte se
dálnicemi a silnicemi, kde od 1. prosince systém
například, jak se změní přijímání zahraničních
mýta přechází na satelitní technologii.
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nebo rozhovory s úspěšnými podnikateli.
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inzerce@cot.cz
Distribuce:
Mail Step, s. r. o.
člen skupiny MEILLERGHP GmbH
Do Čertous 2760/10
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Produkce: Martina Pomykalová,
Lucie Jonáková
Marketing: Zdeněk Novák
Eventy: Lucie Řežábková
Korektury: Táňa Holasová
Registrace MK ČR:
E10663, ISSN 1802-1247
Uzávěrka příštího čísla:. 12. 9. 2019
Náklad:

DISTRIBUCE

15 200 výtisků (červen 2019);
■

členům HK ČR (sdružuje více než 16 000 živnostníků a firem a 119 asociací, svazů, cechů a klastrů)

■

jednotlivým kancelářím Hospodářské komory v regionech a začleněným živnostenským společenstvům

■

VIP osobnostem českého politického, společenského a hospodářského života

■

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

náklad ověřován v ABC;
vydavatel neručí za obsah inzerátů
Předplatné a aktualizace členské základny:
Odbor vnitřní komunikace
Tel.: 266 721 604
E-mail: vnitrnikomunikace@komora.cz

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

Foto: archiv

HK ČR A MINISTERSTVO
ZDRAVOTNICTVÍ OTEVŘELY
DISKUZI O FINANČNÍ
UDRŽITELNOSTI
ZDRAVOTNICTVÍ

Ekonomika zatím vykazuje
velmi dobré výsledky
Kondice českého hospodářství
navzdory zhoršení ekonomické
situace v eurozóně je velmi dobrá,
letos vzroste o 2,7 % a příští rok
o dalších 2,6 %. Většímu ekonomickému růstu ale brání nedostatek
zaměstnanců, problémem bude
možný „tvrdý brexit“. Vyplývá to
z prognózy Hospodářské komory vycházející ze zpětné vazby
členských firem napříč odvětvími,
obory i regiony a využívající model
všeobecné ekonomické rovnováhy
České spořitelny. Letos také výrazně
vzrostou mzdy. Zatímco loni
stouply o 8,1 %, letos si zaměstnanci
polepší průměrně o dalších 7,4 %.
Více na www.komora.cz.

Mýto: Předregistrace vozidel
začne 22. září
Hospodářská komora bude
registrovat vozidla, jejich provozovatele a plátce mýtného, vydávat
a provádět zpětný odběr palubních
jednotek v rámci nového satelitního mýtného systému, který bude
spuštěn 1. prosince 2019. Vyplývá
to z dohody, kterou s Hospodářskou
komorou uzavřel nový provozovatel
mýtného, společnost CzechToll.
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93 %

Tolik firem volá po změně stravenkového
systému. Vyplývá to z bleskového šetření
Hospodářské komory.

Ta předregistraci vozidel do nového
systému spustí 22. září na čerpacích stanicích, o den později začne
Hospodářská komora na svých
15 vybraných komorách v regionech
uzavírat s podnikateli smlouvy, registrovat vozidla a vydávat palubní
jednotky.

Investiční pobídky budou
zaměřené na vyšší přidanou
hodnotou
O investiční pobídky se budou moci
nově ucházet jen firmy, které prokazatelně investují peníze na vývoj
a spolupracují s univerzitou nebo
výzkumnou organizací. Vláda,
poslanci i senátoři tak vyhověli
Hospodářské komoře, která dlouhodobě apelovala na stát, aby přestal
investičními pobídkami podporovat
výrobu s nízkou přidanou hodnotou. Celkové zaměření novely zá-

kona vítá 70 % českých firem, které
podle šetření Hospodářské komory
v minulých letech měly zásadní
výhrady proti rutinnímu používání
investičních pobídek.

Připravte se na možné
zavedení cel na vývoz do Velké
Británie
Nový britský premiér Boris Johnson
vyloučil další odklad vystoupení Velké
Británie z EU. Země již deklarovala,
že v případě odluky země EU bez
dohody nabídne v zásadě bezcelní přístup na svůj trh s výjimkou
několika málo položek, kam mají ale
patřit např. automobily. Pokud firmy
se cly nemají zkušenost, Hospodářská komora doporučuje se seznámit
s praktickými aspekty celní politiky.
K dispozici jsou ve srozumitelné
formě informace na stránkách Celní
správy ČR nebo speciálně pro tento

Stárnutí populace bude mít výrazný vliv
na růst nákladů na zdravotní péči, současný
systém jeho financování není ale udržitelný.
Je proto třeba hledat řešení, jak na to systém
veřejného zdravotního pojištění připravit,
aby to v budoucnu nemělo negativní dopad
na zaměstnavatele a pacienty. Shodli se
na tom účastníci diskuze nazvané Kdo
zaplatí zdravotní péči v roce 2030?, kterou
uspořádala v pražském Florentinu HK ČR
s Ministerstvem zdravotnictví za účasti
50 hostů z řad ekonomů, zaměstnavatelů,
expertů politických stran i zástupců
zdravotnických organizací i firem.
Druhá diskuze proběhne 10. října.

účel vytvořený průvodce na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Brexit by se měl uskutečnit
31. října. Vedle celních sazeb roli
v zahraničním obchodě budou hrát
i netarifní obchodní překážky. Jedná
se o rozdílné regulatorní požadavky, nové administrativní formality
ve formě povolení nebo licencí, týká
se to i platnosti certifikátů získaných
firmami před dnem výstupu Velké
Británie z EU.

Firmy chtějí změnit
stravenkový systém
Většina členů Hospodářské komory
souhlasí se zavedením stravenkového paušálu, tedy alternativy,
podle níž by zaměstnancům místo
papírových stravenek byly vypláceny rovnou peníze. Slibují si od toho
snížení administrativy, která je
s papírovými stravenkami dnes
spojená. Zároveň ale i to, že nebudou muset platit provize ze stravenek nebo čekat na jejich proplacení.
Vyplývá to z šetření Hospodářské
komory, do kterého se zapojilo přes
800 firem. Výsledky jsou zveřejněny
na webu (více na str. 28). ■
MIROSLAV DIRO,
Odbor vnější komunikace HK ČR

www.komora.cz
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HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PRO VÁS
V červenci a v srpnu
■

Uzavřela dohodu s novým provozovatelem mýtného
systému, společností CzechToll. Hospodářská komora tak
spolu s dalšími poskytovateli dopravcům a řidičům pomůže
s registracemi, bude vydávat palubní jednotky a poskytovat
kompletní informace k novému satelitnímu mýtnému
systému. Předregistrace budou zahájeny 22. září.

■

Poslanci se inspirovali Právním elektronickým systémem
Hospodářské komory. Na návrh ODS schválili povinnost
přikládat k nově projednávaným návrhům zákonů tabulku
s výpisem konkrétních povinností, které z nich vyplývají.
Občanům a podnikatelům se tak výrazně zjednoduší
orientace ve složité legislativě.

■

Investiční pobídky budou dostávat jen projekty s vyšší
přidanou hodnotou a firmy investující do výzkumu
a vývoje. Novelu zákona o investičních pobídkách, kterou
od začátku podporovala Hospodářská komora, podepsal
prezident Miloš Zeman.

■

HK ČR rozšiřuje pomoc českým firmám s nedostatkem
zaměstnanců. Od 1. září je Hospodářská komora
garantem pro vyřizování žádostí o kvalifikované zahraniční
zaměstnance. Komora bude pro podnikatele vyřizovat žádosti
o pracovníky z celkem osmi zemí. Jsou jimi Ukrajina, Srbsko,
Černá Hora, Filipíny, Mongolsko, Moldavsko, Kazachstán
a Indie.
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Regiony a společenstva
Krušnohorský Byznys Day

Čína
Asociace textilního, oděvního
a kožedělného průmyslu zavítala
na dvanáctou Globální konferenci
o textilním a oděvním dodavatelském řetězci, která se na konci
července konala v čínském městě
Ningbo. Setkání se věnovalo novým
výzvám spojeným s ekologickými
tématy a dodavatelskými vztahy. Nastínila také plány textilního odvětví
do budoucna.

Foto: 3x archiv HK ČR

Český textilní a oděvní
průmysl na celosvětové
konferenci

Klíčovým posláním SČMVD nadále zůstává aktivní podpora malých a středních firem a prosazování
zájmů výrobních družstev při jednáních s vládou, volenými zástupci v Parlamentu ČR a s místní
správou a samosprávou..

OHK v Chomutově ve spolupráci
s IHK Chemnitz pořádá 24. října
4. ročník veletrhu s názvem Krušnohorský Byznys Day. Jedná se o jediný
veletrh svého druhu v Ústeckém kraji
s přeshraniční působností, který nabízí obchodní a marketingovou příležitost místním podnikatelům ze všech
oborů. Cílem akce je propojit a nabídnout spolupráci v rámci Krušnohoří
partnerům jak v podnikatelské, tak
i ve státní správě a samosprávě.

Středočeský kraj
Svou výrobu ukáže 22 firem

Evropská unie
Proti vytváření umělých
překážek
Čeští podnikatelé se stále více setkávají na svých obchodních cestách či
při účasti na veletrzích s požadavky
zahraničních úřadů na předložení
dokumentu A1, který potvrzuje
pojištění podle právních předpisů
o sociálním pojištění v domovské
zemi. Za nepředložení tohoto dokumentu jim v zahraničí v některých
zemích hrozí pokuta až do výše
10 tisíc eur. Některé členské státy,
např. Rakousko, Belgie, Německo či
Francie, tak uměle vytvářejí překážky
pro poskytování služeb zahraničními
subjekty a kladou na zahraniční podnikatele nepřiměřené administrativní
nároky. Hospodářská komora ČR
společně s ostatními komorami
iniciovala dopis Evropské asociace
obchodních a průmyslových komor
EUROCHAMBRES na komisařku
pro sociální věci a zaměstnanost
Thyssen se žádostí o ukončení těchto
národních ochranářských praktik.
Hospodářská komora ČR také
apelovala na české poslance, aby tuto
iniciativu podpořili a bojovali proti
podobným ochranářským opatřením
na vnitřním trhu.

Celá ČR

Ústecký kraj

Předsedou SČMVD zvolen
Rostislav Dvořák

Turisté zvolili novinku
loňského roku

V Nymburce se uskutečnilo
28. Valné shromáždění Svazu
českých a moravských výrobních
družstev, na němž delegáti zvolili
předsedu, představenstvo a kontrolní komisi svazu pro funkční
období 2019–2023. Předsedou
zvolili Rostislava Dvořáka, který
v čele Svazu zahájí své třetí funkční
období. Před svým prvním zvolením v roce 2011 byl dlouholetým
předsedou oděvního družstva
Vývoj Třešť, které patří mezi nejúspěšnější výrobní družstva v ČR.

V nultém ročníku soutěže o Krušnohorská NEJ, kterou vyhlásila
skupina SPO-NA, zvítězil lázeňský
dům Thermalium Teplice. Skupinu
založily OHK Most ve spolupráci
s Destinační agenturou Krušné hory,
Euroregionem Krušnohoří a s Hospodářskou a sociální radou Mostecka. Akce, kterou zaštítil hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček,
podporuje projekty a firmy z oblasti
cestovního ruchu v krušnohorském
regionu. V roce 2020 bude veřejnost
volit dva vítěze z české i německé
strany hranice.

Technické vzdělávání
v kladenském regionu
Šestý ročník prezentace technických
studijních oborů SŠ na Kladensku
pořádá ve dnech 20.–21. září OHK
Kladno. Účelem akce je seznámit
žáky posledních ročníků ZŠ a jejich
rodiče s možnostmi dalšího vzdělávání dětí včetně jejich uplatnění
v praxi. Na programu bude nabídka
učebních a maturitních oborů
s technickým zaměřením. Akce se
uskuteční za podpory Středočeského kraje a Statutárního města
Kladna.

Jihomoravský
kraj
Krajská exportní konference
opět v Brně
Průběh auditů Jihočeské hospodářské komory obnáší 2 až 3hodinovou návštěvu firmy spojenou
s prohlídkou výroby, v jejímž rámci je provedeno dotazníkové šetření. Na konci auditu obdrží firma
závěrečnou zprávu a doporučení.

8

Až do konce února příštího roku
mohou děti se svými rodiči navštívit
22 firem ve Středočeském kraji, přilákat by je měl další ročník soutěže Poznáváme firmy ve středních Čechách.
Prohlídky provozů organizuje KHK
střední Čechy a je součástí implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje – IKAP. Více informací
na www.khkstrednicechy.cz.

Hospodářská komora ČR
ve spolupráci s KHK jižní Moravy,
RHK Brno a s dalšími partnery
organizují 19. září od 10 hodin
na půdě RHK Brno již čtvrtou
Krajskou exportní konferenci pro

www.komora.cz
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ZAJÍMÁ NÁS KONDICE VAŠICH FIREM
Až do 6. září se mohou členové Hospodářské komory zapojit do šetření
Komorový barometr. Dotazník jsme odeslali na vaše e-maily 15. srpna.
Šetření stejně jako každý rok reflektuje každodenní problémy podnikání
i všeobecnou ekonomickou situaci v zemi. Výsledky šetření využíváme
při predikci výkonnosti české a evropské ekonomiky i ve vztahu
k orgánům státní správy, evropským podnikatelským reprezentacím
a také k představitelům Evropské komise. Děkujeme všem, kdo se
zapojíte.

Na 23. listopad připadne výročí 30 let od založení SOVAK ČR. Oslavy vyvrcholí podzimní konferencí
Provoz vodovodů a kanalizací 2019.

firmy z Jihomoravského kraje. Bližší
informace pro zájemce na webu
www.khkjm.cz.

Golfové hrátky 2019
Podnikatelské setkání spojené
s golfem, které proběhne 5. září
v golfovém rezortu Kaskáda,
připravila ve spolupráci s partnery RHK Brno. Kromě turnaje
na 18 jamek hráče čeká také seminář Podpora podnikání z evropských a národních zdrojů. Na něj

bude navazovat golfová klinika,
která účastníkům vysvětlí základy
golfu. Více informací na e-mailu
lapesova@rhkbrno.cz, případně
na www.rhkbrno.cz.

Plzeňský kraj

Provoz vodovodů a kanalizací
2019
Tématy letošního již 17. ročníku
dvoudenní konference Provoz
vodovodů a kanalizací bude kromě

řešení následků sucha, stavu vodních
zdrojů a adaptace na změnu klimatu
také regulace oboru. Tradiční akce
s doprovodnou výstavou v Parkhotel Congress Centru v Plzni
pod záštitou ministrů zemědělství,
životního prostředí a primátora
města Plzně pořádá Sdružení oboru
vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK
ČR) ve dnech 5. a 6. listopadu. Více
informací na www.sovak.cz.

Moravskoslezský
kraj
Nové podnikatelské mise

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH V BRNĚ
V areálu brněnského výstaviště
se ve dnech 7.–11. října uskuteční
61. ročník Mezinárodního
strojírenského veletrhu.
Hlavním tématem veletrhu bude
Průmysl 4.0 a digitální továrna,
tedy digitalizace výroby, jeden
z hlavních směrů inovačního
procesu. Do programu se tradičně
zapojí také Hospodářská komora
České republiky.

Příležitosti pro české firmy
v Keni (kulatý stůl)
Regionální hospodářská komora
Brno společně s Ministerstvem
zahraničních věcí
V roce 2019 se souběžně s MSV
konají i veletrhy Transport
a Logistika a ENVITECH.

PLÁNOVANÉ AKCE:
Příležitosti pro české firmy
v Maroku (kulatý stůl)
Regionální hospodářská komora
Brno společně s Ministerstvem
zahraničních věcí

Další informace na::

www.bvv.cz/msv/

Dvě podnikatelské mise do Srbska
a do ruské Vologdy a Petrohradu
připravuje KHK Moravskoslezského
kraje. Mise do Srbska je určena zejména firmám působícím v cestovním ruchu, ruská mise je otevřena
všem firmám bez ohledu na odvětví
a obor. Na oblast těžkého průmyslu,
strojírenství a ICT zaměřila komora
plánovaná dvoustranná jednání,
která proběhnou od 7. října během
incomingové mise německé delegace
firem. Bližší informace k těmto akcím budou průběžně aktualizované
na www.khkmsk.cz nebo si o ně pište
na een@khkmsk.cz.

projektu Pohraniční region 4.0 – společně.digitálně.utvářet zjišťuje úroveň
digitalizace firem na jihu Čech.
Cílem projektu je analyzovat stav
připravenosti firem na implementaci
inovativních technologií spojených
s digitalizací průmyslu. „Firmy získají
analýzu společnosti a mají možnost
konzultovat s odborníky plánované
inovační projekty, včetně možností
jejich financování,“ uvedla výhody
inovačního auditu manažerka projektu Šárka Bělohlavová. Přihlášky
na e-mailu belohlavova@jhk.cz.

Praha

Tekom Europe poprvé v ČR
Asociace českých překladatelských
agentur a Evropská asociace pro
technickou komunikaci – tekom
Europe zvou specialisty a redaktory
technické dokumentace na první
setkání v ČR. Akce se uskuteční
9. října během konference Meet
Central Europe. Ústředním tématem
setkání bude technická komunikace
a technické překlady. Více informací
na www.meetcentraleurope.com
a www.tekom.eu. ■
MIROSLAV BENEŠ,
Odbor vnější komunikace HK ČR

Jihočeský kraj
Inovační audity zjišťují úroveň
digitalizace
Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s Industry Cluster 4.0 v rámci

www.komora.cz
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Mýtný systém se mění,
nenechte se zaskočit
Česká republika od 1. prosince letošního roku přechází na nový mýtný systém. Dosavadní mikrovlnnou technologii
společnosti Kapsch nahradí satelitní systém Konsorcia firem CzechToll a SkyToll. Jak se včas na nové mýto připravit, jak se
vyhnout frontám nebo s jakými náklady počítat?

S

e vším podstatným podnikatelům poradí
Hospodářská komora, která s firmou CzechToll uzavřela dohodu, na jejímž základě bude
vyřizovat registrace, vydávat palubní jednotky
a přijímat kauce. Celkem bude vyměněno na 450 tisíc palubních jednotek.

Nová registrace, nová zařízení
Nový elektronický mýtný systém v ČR bude pracovat na podobném principu jako satelitní navigace.
Zaznamenává tedy polohu vozidel prostřednictvím
elektronického zařízení – palubní jednotky – ve vozidle a data o pohybu vozidla po zpoplatněných
úsecích silnic a dálnic odesílá mobilním signálem
přímo do řídicího centra. Ke svému provozu proto
nepotřebuje mýtné brány, respektive jich potřebuje
minimum pro namátkovou kontrolu. Z tohoto
důvodu je nezbytné, aby byli dopravci 1. prosince vybaveni novou palubní jednotkou. Původní
zařízení není se satelitní technologií kompatibilní.
Stejně tak je nutná nová registrace.
Mýtné budou muset stejně jako dosud platit
všechna vozidla nad 3,5 tuny při jízdě na síti
1 400 kilometrů tuzemských dálnic a vybraných
silnic I. třídy. Od 1. ledna 2020 se pak povinnost
plateb za průjezd rozšíří o dalších 860 kilometrů
vybraných úseků „jedniček“ a 35 kilometrů nových
dálnic.
Registraci budou dopravci moci provést mimo
jiné na 15 obchodních místech HK ČR, kde bude

10

2 468 Kč
bude činit vratná kauce za novou
palubní jednotku. Tu si bude moci
dopravce vyzvednout po úspěšné
registraci na kontaktním nebo
distribučním místě, případně mu
bude doručena poštou.

firmám k dispozici také systém pro zajištění termínu jejich návštěvy. Dopravci zde získají veškeré
potřebné informace, registraci budou moci provést
pro režim předplaceného mýta i režim následného
placení.

Registrace zabere několik minut
Registrace na obchodním místě bude pro provozovatele vozidel snadná. „Po vyplnění potřebných
základních údajů předloží provozovatel technický
průkaz vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla
a v případě předplaceného mýtného nezabere registrace jednoho vozidla více než pět minut, v případě
tří vozidel pak více než deset minut času,“ vysvět-

luje mluvčí společnosti CzechToll Miroslav Beneš
a vyzývá dopravce, aby vyřízení nového mýta
neodkládali a vyhnuli se tak možným frontám
na konci listopadu.
Pro úspěšnou registraci jsou klíčové zejména
tyto údaje:
■ evidenční číslo vozidla a stát, ve kterém je
registrováno;
■ kategorie vozidla ve smyslu platné legislativy;
■ celková hmotnost vozidla, počet náprav
a emisní třída;
■ údaj o skutečnosti, zda je vozidlo vybaveno zařízením anebo úpravou, které by mohly bránit
správné funkci palubní jednotky, například zda
má vozidlo pokovené čelní sklo;
■ předpokládanou celkovou délku zpoplatněných
pozemních komunikací, jimiž provozovatel
vozidla plánuje projíždět v průběhu vymezeného časového období (platí v režimu následného
placení mýta);
■ název nebo obchodní jméno, případně jméno
a příjmení provozovatele vozidla;
■ název nebo obchodní jméno, případně jméno
a příjmení vlastníka vozidla, pokud je jiný než
provozovatel vozidla;
■ e-mailová adresa provozovatele vozidla.
Dopravcům bude k dispozici více než 200 obchodních míst, kde budou moci záležitosti kolem
mýtného systému řešit, vedle kanceláří HK ČR
to budou i vybrané čerpací stanice. Jejich seznam
se z velké části překrývá s nynějšími obchodními
místy pro mikrovlnný mýtný systém.

Jak to bude s palubními jednotkami
firmy Kapsch?
Až do 30. listopadu bude v České republice
fungovat stávající mikrovlnný systém společnosti
Kapsch. „I po registraci do nového systému a obdržení nové palubní jednotky tak musí být vozidlo
do konce listopadu vybaveno původním zařízením.
Po 1. prosinci si dopravci aktivují novou palubní
jednotku pro satelitní systém. Původní zařízení
může zůstat ve vozidle, aniž by se z něho účtovalo
mýto,“ říká Luděk Kašpar z Odboru usnadňování
obchodu a služeb Hospodářské komory. ■
MIROSLAV BENEŠ, Odbor vnější komunikace HK ČR

www.komora.cz
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MOŽNOSTI PLATBY ZA UJETÉ KILOMETRY

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TERMÍNY

Podobně jako dosud budou mít provozovatelé vozů možnost předplatit si jednotky za průjezd
po dálnicích a silnicích I. třídy předem (Pre-pay). Rovněž budou moci hradit platby za reálně ujeté
kilometry zpětně (Post-pay), např. bankovním převodem – v tomto případě je nicméně nutné
doložit bankovní zárukou (a uzavřít Dohodu o podmínkách následného placení s odloženou
splatností). Třetí možností je dohoda s vydavatelem tankovací karty, který pro provozovatele vozidla
platbu mýtného zařídí a následně ji majiteli auta vyúčtuje.

22. září 2019
Začíná klíčová fáze předregistrace vozidel
a jejich provozovatelů do nového mýtného
systému; distribuce nových palubních
jednotek. 22. září bude předregistrace
spuštěna na čerpacích stanicích
a v zákaznické samoobsluze, 23. září pak
v 15 regionálních kancelářích Hospodářské
komory.
1. prosinec 2019

Veškeré informace zjistíte na webu

www.mytocz.eu
na e-mailu

mytne@komora.cz
nebo na zákaznické lince

243 243 243

Ostrý start nového elektronického mýtného
systému – dopravce má od tohoto data
povinnost mít na zpoplatněných pozemních
komunikacích vozidlo vybavené novou
palubní jednotkou.
1. leden 2020
Rozšíření sítě zpoplatněných pozemních
komunikací – od tohoto data musí mít
dopravce palubní jednotku i na nově
zpoplatněných úsecích silnic I. třídy.

KANCELÁŘE HK ČR – KONTAKTY PRO MÝTO
PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ

KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJ VYSOČINA

Praha 1: Na Florenci 2116/15,
tel.: 266 721 366, e-mail: mytne@komora.cz

Sokolov: Boženy Němcové 2042,
tel.: 352 624 450, e-mail: myto@khkkk.cz

Jihlava: Benešova 1256/13,
tel.: 567 309 320, e-mail: myto@hkjihlava.cz

otevírací doba: Po–Pá 7:30–19:00, So 8:00–17:00

otevírací doba: Po–Pá 7:30–19:00

otevírací doba: Po–Pá 7:30–19:00

Praha 4: Hvězdova 1594/19,
tel.: 261 220 660, e-mail: mytne@hkp.cz

LIBERECKÝ KRAJ

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

otevírací doba: Po–Pá 8:00–19:00

Liberec: Mrštíkova 399/2a,
tel.: 485 100 148, e-mail: myto@ohkliberec.cz

Brno-Černovice: Charbulova 96/168,
tel.: 542 211 379, e-mail: mytne@ohkbv.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ

otevírací doba: Po–Pá 8:00–19:00

otevírací doba: Po–Pá 7:30–19:00, So 8:00–17:00

Mladá Boleslav: Dukelská 1093,
tel.: 720 043 046, e-mail: myto@ohkmb.cz

ÚSTECKÝ KRAJ

ZLÍNSKÝ KRAJ

Ústí nad Labem: Mírové náměstí 3097/37,
tel.: 608 677 172,
e-mail: mytne@khk-usti.cz

Zlín: Vavrečkova 5262/B23, tel.: 573 776 252,
e-mail: manaskova@khkzk.cz

otevírací doba: Po–Pá 8:00–19:00

JIHOČESKÝ KRAJ
České Budějovice: Husova 1846/9,
tel.: 608 572 267, e-mail: mytne@jhk.cz

otevírací doba: Po–Pá 8:00–19:00

otevírací doba: Po–Pá 7:30–19:00

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

PLZEŇSKÝ KRAJ

Hradec Králové: Škroupova 957/4,
tel.: 495 530 569, e-mail: myto@komora-khk.cz

otevírací doba: Po–Pá 7:30–19:00

OLOMOUCKÝ KRAJ

Plzeň: Nerudova 25,
tel.: 377 322 800-2, e-mail: myto@rhkpk.cz

otevírací doba: Po–Pá 7:30–12:00; 12:30–19:00

otevírací doba: Po–Pá 8:00–19:00

PARDUBICKÝ KRAJ

Olomouc: Jeremenkova 1211/40b,
tel.: 587 332 066, e-mail: mytne@khkok.cz
otevírací doba: Po–Pá 7:30–19:00

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Pardubice: náměstí Republiky 12,
tel.: 466 613 782, e-mail: khkpce@khkpce.cz

Ostrava-Mariánské Hory: Výstavní 2224/8,
tel.: 724 613 914, e-mail: mytoostrava@khkmsk.cz
otevírací doba: Po–Pá 7:30–19:00, So 8:00–17:00

otevírací doba: Po–Pá 8:00–19:00

www.komora.cz
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Postrádáte lidi?
Nábory zahraničních pracovníků se sjednocují
s náborem kvalifikovaných zaměstnanců také
přímo v klíčových zemích. Koncem loňského roku
otevřela asistenční kanceláře v ukrajinském Lvově
a v srbském Bělehradě. ■

Máme dobrou zprávu – přijímání žádostí firem o kvalifikovanou pracovní sílu
z ciziny se zjednodušilo. Na základě usnesení vlády přechází od 1. září Režim
Ukrajina spolu s programy pro další země pod jednotný projekt s názvem
Program kvalifikovaný zaměstnanec.

P

rogram přinese podnikatelům zjednodušení
administrativy. Kromě Ukrajinců mohou podniky žádat o zaměstnance z dalších sedmi států.
Garantem celého programu se nově stala Hospodářská komora, která byla dosud garantem výhradně
pro Režim Ukrajina. Pro ostatní státy vydávala
firmám doporučení, jež následně museli podnikatelé odesílat k finálnímu zpracování na Ministerstvo
průmyslu a obchodu. „Firmy vše potřebné k náboru
pracovních sil ze zahraničí vyřídí na jednom místě
a nebudou dokumenty zasílat na více adres, což
jim výrazně usnadní práci a ušetří čas,“ vysvětluje
vedoucí Oddělení služeb pro podnikatele Hospodářské komory Tomáš Zelený, který zodpovídá za
přijímání žádostí o kvalifikované pracovníky z ciziny. Další informace se dozvíte na tel.: 266 721 485
nebo na e-mailu zeleny@ komora.cz.

Do konce roku v Praze
Hospodářská komora podnikatelům kromě komplexní podpory při zpracování veškerých dokumentů pro první registraci do Programu kvalifikovaný
zaměstnanec zajistí také asistenci při zajištění termínů k podání žádostí na zastupitelských úřadech
a firmám pomůže i v případě podání hromadných
žádostí o cizince.

12

Do zmíněného programu se může přihlásit jakákoliv tuzemská firma, která zaměstnává alespoň 6 lidí
a podniká minimálně 2 roky. Další podmínkou je,
že své pracovníky zaměstnává napřímo a zveřejňuje své účetní závěrky.
I nadále se budou podnikatelé moci kromě centrální Hospodářské komory obracet i na regionální
komorové kanceláře. Do konce letošního roku
nicméně budou krajská pracoviště Hospodářské
komory zpracovávat pouze žádosti o zaměstnance
z Ukrajiny. „Žádáme proto zájemce o pracovníky
z ostatních zemí, aby se zatím obraceli výhradně na
centrální pražskou Hospodářskou komoru,“ upozorňuje Tomáš Zelený.

Asistence i v dalších zemích
Hospodářská komora podporuje tuzemské firmy,
které trpí nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců, od srpna 2016. Jen letos Hospodářská komora vyřídila firmám přes 1 800 žádostí o více než
10 000 zaměstnanců z Ukrajiny. Řada firem tak
nemusela odmítat zakázky nebo omezovat svoji
výrobu. Komora v letošním roce rovněž prosadila
vládní navýšení kvóty pro přijímání kvalifikovaných zaměstnanců z Ukrajiny na dvojnásobek,
tedy na 40 000 lidí. Hospodářská komora pomáhá

Foto: HK ČR

MIROSLAV BENEŠ, Odbor vnější komunikace HK ČR

ROČNÍ KVÓTY PRO PROGRAM
ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ
Do Programu kvalifikovaný zaměstnanec
pro středně a nízko kvalifikované pracovníky
patří celkem 8 zemí se stanovenými ročními
kvótami.
Ukrajina

40 000 osob

Černá Hora / Srbsko

2 000 osob

Filipíny

1 000 osob

Indie

600 osob

Kazachstán

300 osob

Moldavsko

1 000 osob

Mongolsko

1 000 osob

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
Nedílnou součástí služeb Komory při
podpoře zaměstnávání cizinců jsou
i semináře nebo odborné poradenství.
K tématu zaměstnávání lidí z třetích zemí
pořádá Hospodářská komora na konci října
seminář ve Zlíně. Pro více informací navštivte
www.komora.cz.

www.komora.cz
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ZMĚNA
MÝTNÉHO
SYSTÉMU

3,5 t
Od 1. 12.

Povinnost nových
palubních jednotek
www.mytocz.eu
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měsíce

Foto: Jakub Hněvkovský

Úspěch
hledejte
v sobě
Traktorové přívěsy BSS z Písečné na Jesenicku jsou legendou osmdesátých a devadesátých let minulého století, přesto
v novém tisíciletí z českého trhu zmizely. Již více než deset let se o jejich návrat nejen na český trh snaží Josef Ťulpík.
Úspěšně.
rosadili jste se s českou technikou
pro zemědělce na francouzském trhu,
který je vnímán jako prestižní evropský
a vysoce konkurenční trh…
Máme homologaci pro francouzský trh a jednáme
o zahájení dodávek, od jednoho z partnerů máme
dokonce i zajímavou nabídku na majetkovou účast
v jeho společnosti, ale zatím jsem v tomto ohledu
opatrný. Nicméně do konce roku bychom měli
podepsat kontrakt o dodávkách do Francie na
příští tři až čtyři roky. Zatím pod francouzskými
štítky, protože méně je víc než nic. Ale můj sen
je vidět naše stroje ve Francii pod českými štítky,
s korunkou, kterou máme v logu. Věřím, že se toho
dočkám, společnost je úspěšná a roste, získáváme
si respekt zákazníků.

P
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VYPLÁCÍ SE NÁM SPOLUPRÁCE
S OKOLNÍMI ŠKOLAMI, O KTEROU
MÁME VELKÝ ZÁJEM A HODNĚ SE JÍ
VĚNUJEME V NEJRŮZNĚJŠÍCH
PODOBÁCH. TAKOVÝM UNIKÁTEM JE
PŘÍKLAD STŘEDNÍ ŠKOLY, KTERÁ
PRO NÁS NA VLASTNÍCH CNC
STROJÍCH VYRÁBÍ V RÁMCI PRAXE
UČŇŮ POLOTOVARY.

Když jste uspěli ve Francii, pomohlo to
exportu?
Určitě. Potřebujeme širokou škálu produktů a diverzifikovaný trh, dobře si pamatuji, co s námi
udělal rok 2008. Zemědělství je nejen u nás na
vzestupu, stejně jako je perspektivní růstový trh
komunální techniky. Ale za klíčové zatím stále
považuji české a slovenské prostředí.
Hodně se orientujete na blízké země…
Česko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, v poslední době i Německo, to jsou trhy, které jsou pro
nás klíčové. Jsou blízko, mají podobné nastavení
jako Česko, chtějí kvalitu. V Rakousku například
jsme letos vystavovali na dvou menších výstavách
a odezva byla taková, že se chystáme na podzim
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ohledu na parametry. V těch nám polská konkurence nestačí. Tuzemské zemědělství se ale přece
jen více podobá tomu rakouskému a německému,
což znamená, že zákazníci hledají především
spolehlivost a výkon. Tedy robustní konstrukce,
kvalitní zpracování. Na poli se totiž moc nedá hledět na to, kolik naložíte, prostě sypete na korbu,
dokud to jde.

i na jednu velkou. Zájem je vidět i na prodejích,
podobně je tomu v Německu. Vedle partnerů,
které tam máme, se ozývají zákazníci i přímo, což
je vždycky dobré znamení.

Budujete v zahraničí vlastní obchodní
zastoupení, nebo využíváte tamní partnery?
Výhradně máme v zemích, kde působíme, tamní
obchodní partnery, s nimiž máme exkluzivní
smlouvy. Znalost domácího trhu je pro nás důležitá, tento model se osvědčil, je pro nás jednodušší
i efektivnější.
Co je podle vás základem úspěchu?
Obecně to říct neumím, každý podnik, každý trh,
každý výrobek je jiný. Moje strategie na začátku,
když jsem podnik převzal, byla vcelku jednoduchá
– nikdy jsem nechtěl bojovat cenou, ale vlastnostmi. Což je třeba jeden z důvodů, proč vůbec
nejsme aktivní na polském trhu, který je jistě
atraktivní velikostí, ale neumíme tamní produkci
konkurovat cenou, která je tam rozhodující bez

Pro úspěch na evropských trzích stačí takto
jednoduchá rovnice?
Doplním ještě přidanou hodnotu. Což je naše
druhá výrazná výhoda. Jednoduchý přívěs
nebo návěs žádnou zvláštní přidanou hodnotu
nemá, to je pořád jednoduchý výrobek a vyrobit
ho dokáže doslova kdokoliv. Když ale přidáte
sklápění, kontejnerové nosiče, to už každý neumí.
Takže tu rovnici ještě musíte doplnit o neustálý vývoj a inovace doslova na každém kroku.
Naší novinkou jsou například takzvané klekací
modely vozů pro převoz dobytka, které se díky
hydraulice dají spouštět k zemi. Dnes už takovou
variantu nabízíme ve všech modelových řadách,
od nejnižší po nejvyšší, a tím jsme poměrně
ojedinělí. Významně jsme rozšířili také využití
nosičů kontejnerů, umíme na ně dát rozmetadlo
hnoje, hydraulickou ruku, cisternu… Vznikla tak
vlastně ucelená řada modelů s širokým využitím.
A inovujeme samozřejmě i design a běžné užitné
vlastnosti.
České výrobky bodují i cenou…
Je rozdíl mezi tím, když cenou bodujete a když
se cenou podbízíte. To jsme nedělali a dělat
nebudeme, protože to není dlouhodobá cesta.
Možná se tak dají vyprodat sklady, ale nedá se
tak uspět. Dlouhodobě. Takže určitě jsou na trhu
levnější výrobky, než nabízíme my, ale parametry

mají nesrovnatelně horší. Navíc máme schopnost
přizpůsobit se požadavkům zákazníka. Co mi
ještě dělá radost, je to, že posilujeme na domácím
trhu. Dřív dost často platilo, že je potřeba mít
zahraniční techniku, dodávalo to prestiž. Dnes
se už běžně stává, že když se zákazníci rozhodují
mezi několika nabídkami, které mají srovnatelné
parametry, sáhnou raději po českém dodavateli.
My se chováme stejně. Vážím si dobré české práce.

Inovace, které zmiňujete, vyžadují nejen
investice, ale i zaměstnance schopné se
přizpůsobit…
V tom zásadní problém nevidím, naopak, myslím,
že obecně mají lidé zájem dělat výrobky s vyšší
přidanou hodnotou, dovoluje jim to růst. A já
jim takovou možnost chci nabídnout. V relativně
krátké době bych chtěl otevřít v nové hale, kterou
začneme stavět, naše první robotické centrum
na svařování, zrovna teď probíhají první jednání,
máme už od dodavatelů první návrhy pracovišť.
A jsem si jistý, že obsluhu budeme řešit z vlastních
zdrojů. Nikdy jsem nechtěl svářecí roboty, kteří by
řešili jen produktivitu a ušetřili by pracovní síly.
Chci svářecí roboty, kteří mi dovolí snížit chybovost, zvýšit kvalitu. Protože tím zase rostou užitné
vlastnosti a parametry našich výrobků. To je cesta,
která mi dává smysl.
Takže stesky nad nedostatkem pracovních sil
od vás neuslyším?
Kvalitních lidí není nikdy dost, říká stará pravda.
Ale nestěžujeme si. Myslím, že v posledním roce
se situace stabilizovala, že jsme i technologicky
pokročili, možná až na určité maximum. Možná
už se trochu projevuje i přicházející recese,
doufám, že mírná, a nečekám nějaký extrémně
zvýšený tlak na pracovním trhu. Takže očekávám,
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že lidé, které při našem soustavném růstu potřebujeme, se na trhu objeví.

Svářeči, kteří budou umět programovat?
To nebude úplně snadné…
To ani nečekám, ale opravdu věřím, že to dokážeme z vlastních zdrojů. A vyplácí se nám spolupráce
s okolními školami, o kterou máme velký zájem
a hodně se jí věnujeme v nejrůznějších podobách.
Takovým unikátem je příklad střední školy, která
pro nás na vlastních CNC strojích vyrábí v rámci
praxe učňů polotovary. Což je skvělé pro nás i pro
ně. Místo aby vznikalo něco jen pro vyhození,
učni vyrábějí konkrétní výrobky, za které my škole
platíme, protože je využijeme.
Už více než rok platí homologace podle
evropských norem…
V současné době tyto homologace právě dokončujeme, všechny naše produkty budou tedy schváleny
podle evropských norem a mohou být bez dalšího
vyřizování a úprav používány ve všech zemích
Evropské unie.
Je něco, co vás v regionu při dobývání
evropských trhů limituje?
To, co všechny. Infrastruktura. Fakt, že jsme v devadesátých letech nedokázali vybudovat dostatečně kapacitní a dostatečně kvalitní sítě, od dálnic
přes silnice až po železnici, nás omezuje nejvíc.
Nebýt toho, mohli jsme být všichni o pořádný kus
dál.
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Německá výroba nad očekávání oslabila,
sám jste zmínil přicházející recesi. Přitom ta
poslední v roce 2008 vaší firmě i vám osobně
dala zabrat. Nemáte obavy z té příští?
Jak jsem řekl, věřím, že bude mírná. Věřím, že
jsme mnohem lépe připraveni. Máme ucelený
sortiment ve dvou liniích, zemědělskou i komunální techniku, což jsou trhy s rozdílnou periodou, dobře se doplňují, a máme tak poměrně
stálý objem výroby. Máme i dostatečně diverzifikovaný trh, nepouštíme se do žádných dobrodružství. Už před lety jsem si uvědomil, že jedna
z nejdůležitějších věcí při budování firmy je přežít
svůj růst. A to se nám, myslím, opravdu daří.
Zvládáme investovat do obnovy a rozvoje, aniž
bych z toho měl vrásky na čele. Díky za to patří
i mé deset let staré zkušenosti z těch složitých let.
Setrvačnost trhu totiž způsobila, že nás přepadly
ty největší problémy v době, kdy už se situace
v Evropě i u nás viditelně lepšila, i my jsme byli
plni optimismu z rekordních prodejů. Jako by se
nás žádná krize vlastně netýkala. A najednou, během tří měsíců, bylo pryč skoro všechno, co jsem
čtyři roky budoval. Rok mi trvalo, než jsem to
zvrátil. Uvědomil jsem si tehdy jednu věc – nemá
smysl hledat úspěch nikde jinde než v sobě. Když
nejste pozitivní, ničíte sebe i všechno kolem.
Takže obavy nemám. Pokoru a respekt ano, ale
taky víru, že jako firma máme solidní základ
a případné problémy zvládneme. ■

WTC PÍSEČNÁ
Společnost navazuje na tradici výroby
zemědělských strojů, která se v Písečné
začala psát ve válečném roce 1943, kdy
zde pražský podnikatel zahájil výrobu
strojů pro lesníky a zemědělce. V roce 1948
byl podnik znárodněn a v roce 1968 sem
byla centralizována výroba zemědělských
strojů pro celý blok zemí RVHP. Pojmem
se staly především BSS přívěsy. Po změně
společenských podmínek se výroba v Písečné
orientovala na subdodávky pro francouzský
zemědělský trh, který je největším v Evropě.
Podnik zcela rezignoval na český trh a vlastní
výrobu, prošel dvěma privatizacemi a byl
před krachem, když jej v roce 2005 koupil
Josef Ťulpík. Tomu se podařilo překonat
všechny krizové okamžiky a v krátké době
vrátil jesenické firmě výrobu vlastních
homologovaných produktů, jejichž nabídku
neustále rozšiřuje. Současné portfolio
produktů tvoří traktorové přívěsy i návěsy,
nosiče kontejnerů, přepravníky pro převoz
dobytka, krmných směsí či balíků a komunální
technika – 6 modelových řad a více než stovka
modelů zemědělské a komunální techniky
s homologací Evropské unie.

PETR KARBAN
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obchod & služby

Nový návrat ke kořenům
Obchod, respektive maloobchod, a z velké části i služby se v posledních letech dramaticky mění. Pro obchodníky je to
o to náročnější, že drtivá většina z nich se řadí k malým podnikatelům s omezenými zdroji i kompetencemi. Existuje vůbec
návod, jak dnes budovat úspěšný retail? Existuje. A vlastně není ani příliš složitý. Stačí se vrátit nově zpět.

S

oučasná společnost bývá často označována
za konzumní. Není to úplně přesné. Jsme
spíše společností nadbytku. Dynamika
vývoje, diktát módních trendů i životního stylu,
to vše vytváří tlak na obou stranách pultu. Na
zákazníky, aby koupili, na obchodníky, aby prodali. Úspěšný obchodník dneška by měl zvládat
několik klíčových slov.

JESTLIŽE DŘÍV PLATILO,
ŽE POKUD MÁTE DOBRÉ ZBOŽÍ,
ZÁKAZNÍK U VÁS NAKOUPÍ, DNES TO
PLATIT NEMUSÍ. ZÁKAZNÍK KLIDNĚ
NAKOUPÍ JINDE, PROTOŽE MU
NABÍDLI NĚCO NAVÍC.

Přidaná hodnota
Z tohoto slovního spojení se sice stává trochu
klišé, ale má hluboký obsah. Jestliže dřív platilo,
že pokud máte dobré zboží, zákazník u vás
nakoupí, dnes to platit nemusí. Zákazník klidně
nakoupí jinde, protože mu nabídli něco navíc.
Loňská studie Shippo 2018 Shipping Report uvádí, že více než třetina zákazníků je ochotna nakupovat pouze tam, kde nabízejí doručení zdarma
a minimálně 15 % zákazníků očekává doručení
do 24 hodin. Jen zdánlivě se tato skutečnost týká
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pouze online obchodů. Ovlivňuje totiž celý retailový svět. Podstatou je vědět, co může zákazníka
uspokojit, a to mu nabídnout. Obvykle to chce
především přemýšlet. Jistý americký developer
měl problém prodat několik desítek bytů, byť
zkoušel nejrůznější podporu. Angažoval mladé
marketingové studio, které bylo známé tím, že
věci dělá jinak. Výsledek? Byty byly prodány do
tří měsíců. Zázrak způsobily dva detaily: na byt
byla navázána přidaná hodnota – každý týden

obstarání nákupu a mytí vozu. Stará pravda, že
v obchodě se nic nedává zadarmo, protože každá
věc má svou hodnotu, umírá v tlaku konkurence.

Jedinečnost
Velmi dobře to vědí především tvůrci věrnostních programů. Slevy a akce fungují jenom
k určité cílové skupině a jenom do určité doby.
Mnohem větší sílu má exkluzivita, výlučnost,
osobitost, jedinečnost. Nabídněte svým zákazníkům to, co jiní nemohou. To je přesně šance pro
úzce specializované prodejny, kde lze z nákupu
udělat jedinečnou záležitost. Stojí to čas, ale
skvěle se tak buduje zákaznická afinita. I to je
důvod, proč vznikají prodejní galerie, butikové
prodejny či dočasné pop-up obchody nezvyklých
tvarů na nezvyklých místech. Není už cílem ukázat co nejvíce zboží, ale ukázat zboží v takových
souvislostech, aby to bylo jedinečné, krásné
a lákavé. Stejně je to i důvod, proč sportovní
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obchod & služby
prodejny mají podobu hřiště či tělocvičny nebo
proč obchody nabízejí personalizované zboží,
které se dokončuje či alespoň dozdobí podle přání zákazníka. Podobně je to se zbožím na míru
či se zbožím, jehož výroba je zdokumentovaná
a zákazník se na ní třeba i podílí. Zní to jako paradox, ale velký úspěch kdysi slavila restaurace,
v níž si zákazníci sami vařili recepty šéfkuchaře
a jeho týmu pod jejich odborným vedením.
Podobně uvažoval i australský výrobce obuvi,
u nějž si zákazník botu s pomocí specializovaného softwaru navrhne sám a přímo v obchodě si ji
vytiskne na 3D tiskárně.

zkoušení jednotlivých kusů oblečení? Existují
technologie, které vás do šatů obléknou virtuálně. Některé dokonce zastanou i funkci stylisty
a rovnou vám ideální kousky ze sortimentu prodejny navrhnou. Nechcete ztrácet čas pobíháním
po prodejně a hledáním toho, co potřebujete
koupit? Nechejte aplikaci, ať vás ke správnému
místu dovede, učiní tak spolehlivě. Nabídka
podobných aplikací míří k zákazníkům, ale je
na obchodníkovi, aby svým zákazníkům jejich
použití umožnil a naučil je s takovými nástroji
pracovat.

Služba jako zážitek
Komfort
Nepatří jen k luxusnímu zboží, byť tam ho
zákazníci vysloveně vyžadují. Komfort se stává
součástí běžného retailu. Zákazník totiž očekává
od nakupování krom kvalitního produktu podle
svého přání také příjemný zážitek. Nechce čekat,
chce se cítit pohodlně. Americký módní řetězec
reagoval originálně – obchod tvoří velké zkušební kabinky zařízené jako stylový obývací pokoj,
v němž mají zákazníci již dopředu ve svých
velikostech připraveno, na čem se dohodli se
stylistou nebo co si vybrali na internetu. Česká
butiková parfumerie má zase pro své zákazníky
připraven sekt a nákup parfému tu rozhodně

SAMOSTATNOU KAPITOLOU
SOUČASNÉHO RETAILU JSOU
TECHNOLOGIE. DOKÁŽÍ NEMOŽNÉ.

není záležitostí na deset minut, přesto zákazníci
odcházejí spokojeni. Kavárny v autosalonech
jsou ostatně známou věcí již léta. Že komfort má
i podobu obyčejné promyšlené služby, dokazuje
myšlenka předplatného na opakující se nákupy.
Proč ztrácet čas a pozornost tím, co se opakuje
v určitých víceméně pravidelných intervalech?
Takové zboží nakupujeme všichni. Není nic
snazšího, než si takové zboží prostě objednat
a nechat si ho doručit – mohou to být léky, těžký
koloniál, veškerý spotřební sortiment, drogerie,
krmivo a potřeby pro zvířata. Kdysi předplatitelský kanál otevřela média a není náhoda, že
jedním z jeho průkopníků je německá skupina
Bauer Media.

Obchod už prostě dávno není jen produkt.
A vlastně se tak vrací k začátkům, k dobám,
kdy obchodník byl se svými zákazníky osobně
propojen a mohl tak nabídnout velmi osobní
servis. Obchod byl prostě autentickou komunitní záležitostí. Takovou povahu obchodu druhá
polovina minulého století zničila a dnes se k ní
maloobchod a služby poměrně rychle vracejí. Má to svá úskalí. Především se obchodník
neobejde bez kvalifikovaného a ochotného personálu, který si bude vědom toho, že podstatou
obchodu je služba, kterou zákazník bude vnímat
jako zážitek. Další podmínkou je promyšlená
komunikace, na všech úrovních propojená
a jednotná, vyjadřující hodnotu a charakter
nabízených produktů. A současnost ukazuje, že
význam má stále více i společenská odpovědnost. I to, jaký vztah má obchodník k ekologii,
energii, odpadům, fair trade a k podobným
aspektům současného světa, má totiž vliv na
to, jestli si k němu zákazník dokáže vytvořit
pozitivní a trvalý vztah. Bez těchto atributů lze
sotva vytvořit atmosféru, za kterou se zákazníci
budou vracet. ■
PETR KARBAN

Technologie
Samostatnou kapitolou současného retailu jsou
technologie. Dokážou nemožné. Chcete dítěti
koupit šaty, ale nemáte čas a ono si chce vybrat?
Není nic snazšího – pošlete je do obchodu,
omrkněte, jak mu vybraný model sluší a zda je
vhodný, a na dálku zaplaťte. Vidíte na někom
kabelku či šaty, co byste také chtěli? Vyfoťte
a nechejte aplikaci, ať vám najde nejbližší obchod, kde takové zboží dostanete. Obtěžuje vás
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Zaměstnanci, mýto, certifikáty…
Naše kanceláře jsou tu pro vás!
Činnost Hospodářské komory se nezaměřuje pouze na aktivity, které usměrňují tuzemskou ekonomiku a zákony s ohledem
na zájmy podnikatelů, či na aktivity vzdělávací. Komora pořádá také podnikatelské mise, aktivně podporuje podnikatele
v legislativní oblasti a v neposlední řadě jim poskytuje podporu na svých kontaktních pracovištích v celé České republice.

Z

de mimo jiné zajišťuje služby z agendy
Czech POINTu (ověřování podpisů, výpisy
z rejstříků) nebo vyřízení dokladů pro
mezinárodní obchod. Například jen v roce 2018
Komora ověřila na svých regionálních kancelářích
v ČR 90 519 sad dokladů pro mezinárodní obchod
a vydala podnikatelům 805 ATA karnetů. Klíčovou
agendou Komory, spadající pod komorový Odbor
usnadňování obchodu a služeb, je také pomoc při
hledání zaměstnanců z ciziny.

Potřebujete zaměstnat cizince?
Obraťte se na nás. Jednou z nejviditelnějších aktivit, pokud jde o přímou podporu podnikatelům, je
dnes bezesporu pomoc se zajištěním zahraničních
pracovníků. A v budoucnosti budou tyto aktivity
sílit, protože pracovním trhem se Česká republika
blíží vyspělým evropským státům, kde je běžné,
že pomocné, málo kvalifikované, ale i některé

20

řemeslné a odborné profese s vysokým podílem
fyzicky namáhavé práce vykonávají zahraniční
zaměstnanci.
Hospodářská komora kvůli rostoucímu zájmu
firem o zahraniční zaměstnance také prosadila
zdvojnásobení ročních kvót pro jejich přijetí
na 40 000 ročně. Opatření v červnu letošního roku
schválila vláda. Díky vyšším kvótám tak bude mít
více podniků možnost krátkodobě překonat akutní
problémy s nedostatkem zaměstnanců. Odbory
sice namítají, že zahraniční zaměstnanci berou
práci českým, pravda je ovšem taková, že povětšinou nastupují na místech a pozicích, o něž český
zaměstnanec nemá z různých důvodů zájem.

Problémem jsou lhůty

ATA KARNET
Mezinárodní celní dokument, který umožňuje
dočasné vyvezení zboží osvobozené
od cla a daní. Tento dokument lze použít
pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro
výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál
nebo pro prezentační nabídku na různých
veletrzích a výstavách v 78 zemích světa.
V loňském roce jich pro firmy Hospodářská
komora vyřídila 805. Více informací na www.
komora.cz/obchod-a-sluzby/karnety-ata.

V současnosti je možné kromě Ukrajinců žádat
o cizince ze Srbska, Mongolska, Filipín nebo Indie.
„Usilujeme i o další země, ale musí to korespondovat
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s bezpečnostní politikou našeho státu i s politikou
státu, odkud chceme zaměstnance přivézt. Zároveň
je potřebné, aby se zahraniční zaměstnanci dokázali
vypořádat s jazykovou bariérou, ale i s tou kulturní
a sociální,“ vysvětluje Tomáš Zelený z Odboru
usnadňování obchodu a služeb Hospodářské
komory ČR.
Stát tyto procesy logicky kontroluje, otázkou
zůstává, zda je tato činnost efektivní. Dříve bylo
přijímání zahraničních pracovníků poměrně náchylné ke korupci, dnes jsou největším problémem
dlouhé lhůty pro vyřizování žádostí o zahraniční
pracovníky. Půl roku je přece jenom víc, než by
si zaměstnavatelé přáli, proto se Hospodářská
komora snaží celý proces zrychlit. Snaha však
naráží na neefektivní práci úřadů, vízová centra
jsou v současné chvíli navíc zahlcena krátkodobými žádostmi.

PŘES SOUČASNÉ NASTAVENÍ
REŽIMŮ NEMOHOU PROJÍT
NEKVALIFIKOVANÍ ZAMĚSTNANCI
NA POMOCNÉ PRÁCE, KTERÉ BY
FIRMY POTŘEBOVALY TAKÉ,
NAPŘÍKLAD PRO ÚKLIDOVÉ PRÁCE.
V ČR AKTUÁLNĚ CHYBÍ PŘES PŮL
MILIONU ZAMĚSTNANCŮ A SITUACE
SE V DALŠÍCH LETECH PŘÍLIŠ
NEZMĚNÍ.
Nejčastěji poptávanými profesemi jsou operátoři
výroby, řidiči, zedníci, svářeči, zámečníci.
Přes současné nastavení režimů nicméně nemohou
projít nekvalifikovaní zaměstnanci na pomocné
práce, které by firmy potřebovaly také, například
pro úklidové práce. V ČR aktuálně chybí přes půl
milionu zaměstnanců a situace se v dalších letech
příliš nezmění.
Navíc například Polsko je v náboru zaměstnanců ze zahraničí mnohem agresivnější, často až
za hranou evropských pravidel, protože rozdá
ročně až milion pracovních víz. V důsledku toho
jsou okolní státy poměrně vyčerpané, pokud jde
o pracovní síly.

zaměstnanci potřební, chybí infrastruktura, chybí
zařízení pro trávení volného času, přičemž reagovat na zatížení takových míst obce příliš nemohou,
protože je nepokrývá rozpočtové určení daní. Komora proto dlouhodobě apeluje na vládu a politiky
obecně, aby tyto problémy spojené s ekonomickou
migrací v regionech co nejdříve řešili.

Služby pro export a obchod
Jedním z poslání Hospodářské komory je i poskytování služeb pro podporu firemního exportu,
především certifikáty a osvědčení. „Sem patří certifikáty o původu zboží, mezinárodní celní záruky
neboli karnety ATA, vyšší ověření a osvědčení pro
zahraniční partnery, ale také konzulární legalizace
dokladů na cizích zastupitelských úřadech. Takže
je to směs poradenství a asistence, kterou poskytují
naše kanceláře ve všech krajích. Osmdesát procent
takové podpory se týká exportérů,“ vysvětluje Antonín Kerner, ředitel Odboru usnadňování obchodu
a služeb Hospodářské komory ČR.

CO LZE VYŘÍDIT V KANCELÁŘÍCH
HOSPODÁŘSKÉ KOMORY?
■

žádosti o pracovní sílu ze zahraničí

■

ATA karnety

■

certifikáty o původu zboží

■

služby Czech POINTu

■

mýtné

■

kontroly tech. stavu a provozu kotlů

■

osvědčení pro zahraniční partnery

■

legalizace dokladů pro zastupitelské úřady

Více informací na:

www.komora.cz/obchod-

Velmi aktuální mýto
Tím ovšem výčet služeb a podpory podnikatelům,
které zajišťují kanceláře Hospodářské komory, zdaleka nekončí. Podnikatelé mohou využít osvědčení
o vyšší moci nebo například institut ověřování
právních skutečností, což představuje třeba takové
úkony, jako anglicky psaný výpis z obchodního rejstříku, doplněný například o skutečnosti,
které v rejstříku nejsou. „Jinými slovy, dokážeme
soustředit, přeložit a ověřit informace a fakta z více
zdrojů a jejich správnost a pravdivost potvrzujeme
svou autoritou,“ vysvětluje Tomáš Zelený. Mezi
další služby lze započítat i služby Czech POINTu
poskytované kancelářemi Hospodářské komory,
či elektronické mýtné. Zvláště mýto bude aktuální

a-sluzby

v nejbližších měsících. „Dvacátého třetího září má
začít předregistrace na nový mýtný systém. Na patnácti krajských komorách máme kontaktní místa,
kde si majitelé dopravních a logistických firem
vyřídí smlouvu a pořídí si palubní jednotku, řešit
zde budeme i případné nedoplatky,“ sdělil Luděk
Kašpar z Odboru usnadňování obchodu a služeb
Hospodářské komory ČR. ■
PETR KARBAN

Pomoc přímo v zahraničí
Při shánění zahraničních zaměstnanců se Hospodářská komora neomezuje pouze na administrativní asistenci, ale již fungují také asistenční centra
na Ukrajině a v Srbsku a plánují se i v dalších
zemích. Výhledově např. v Bělorusku, Mongolsku
nebo Černé Hoře. Jejich prostřednictvím je možné
si vybrat konkrétní zaměstnance a přesvědčit se
o jejich dovednostech a kvalifikaci nejen z dokumentů, ale třeba i s pomocí videa. Hospodářská
komora pomáhá řešit i problémy, které s sebou
pracovní migrace přináší – v místech, kde jsou

www.komora.cz

20-21K_podpora_aut.indd 21

21
23.08.19 15:57

obchod & služby

I služby mají
přidanou
hodnotu
S Michaelou Klesnarovou, obchodní ředitelkou společnosti Atalian v České republice, jsme si povídali o špičkovém facility
managementu, jeho možnostech i přínosech. A svým způsobem také obecně o limitech kvalitních služeb.

dyž se řekne facility management,
většina laiků si vybaví úklid, technickou
údržbu a ostrahu…
Je to standardní představa manažera, pokud se vysloví slovo facility management. V našem portfoliu
tvoří úklid takřka čtyřicet procent objemu našich
prací, je to dáno i historicky, protože Atalian byl
v úklidu na českém trhu jedničkou, technická
údržba a správa budov jsou na tom objemově
stejně, velmi významné portfolio našich klientů
tvoří energetická divize. Ostatní služby jako ostraha, kanalizace a podobně naše portfolio doplňují.
Ale facility management jedenadvacátého století
má mnohem širší záběr. Například energetický
management, kde vidíme ohromné možnosti
a přímou souvislost s ostatními službami facility
managementu. Monitoring a měření provozu
budovy, její správa, plánování a využití zdrojů,
to vše jsou kategorie, v nichž díky technologiím
můžete jako klient požadovat vlastně cokoliv.
Od vnitřního uspořádání a vybavení budovy až
po provoz a správu firemní flotily. Dynamicky se

K
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KAŽDÁ BUDOVA JE JINÁ, JE
POTŘEBA SE HNED NA ZAČÁTKU PTÁT,
JAK A PRO KOHO MÁ BUDOVA
FUNGOVAT, KOLIK A JAKÉHO ČASU
TAM KDO BUDE TRÁVIT. PAK SE
TEPRVE MŮŽU ZABÝVAT
JEDNOTLIVOSTMI TYPU OSVĚTLENÍ,
VĚTRÁNÍ, TOPENÍ, ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ…
rozvíjí v posledních měsících především energetický management, protože ze zákona je povinností
mít energetický průkaz budovy. A stále častěji se
setkáváme s tím, že klienti požadují nejen audit
a průkaz, ale návrhy inovací, které přinesou garantované úspory, řádově i v nižších desítkách procent. Nejen, že umíme audit, návrh a jeho realizaci,

ale umíme i financování formou EPC projektů,
kdy investiční náklady jdou za námi a klient splácí
až v rámci platby za služby.

Dokážete audit, návrhy inovací a úspor
a případně i EPC financování i v ostatních
segmentech své činnosti?
Jsme toho schopni a umíme to…
Cítím nějaké ale… Trh nemá zájem?
Trh možná má zájem, pokud mu tu službu sexy
zabalíme. Což asi ještě úplně dobře neumíme,
protože donedávna to tu vůbec nebylo. Ještě jsme
zkrátka nenašli ten obal, do kterého zabalíme
facility management, a řekneme: je to tu.
V oblasti energií ale zájem je, soudě podle
čísel…
V oblasti energií žádný sexy obal nepotřebujete,
protože energetický audit ukládá jako povinnost
legislativa, která klade velmi striktní podmínky,
a když není audit, přijde postih. Toho se všichni
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Foto: Jan Rasch

Důvodů je víc, za jeden z hlavních považuji to, že
si zatím jako společnost neuvědomujeme, že technologický vývoj je tak ohromně rychlý, že i v naší
práci nabízí v podstatě neomezené možnosti. A že
to má svou cenu. Jinými slovy, zatímco všude vzýváme přidanou hodnotu, ve službách se zdráháme
ji zaplatit.

bojí. Druhým důvodem zájmu je jistě to, že v té
podobě a šíři, v jaké energetický management
děláme my, jej v Česku umí a dělá už jen jediný
zásadní energetický hráč. Dovolím si říct, že tím
jsme unikátní mezi FM poskytovateli. Je to dáno
naší ekonomickou stabilností a dlouholetým
týmem odborníků v této oblasti.

Bavíme se vůbec ještě o facility
managementu, nebo už jsme na jiné úrovni?
Bavíme se o integrovaném facility managementu,
což je oblast, kam směřuje trh, nebo aspoň ten
jeho segment, o který my máme zájem. A tím vůbec nechci říci, že nás čistě FM nebo čistě úklidový
klient nezajímá, ale naší přidanou hodnotou je
znalost širokého záběru FM, a především znalost
širokého portfolia klientů a jejich potřeb. Vždyť
jich v rámci Evropy spravujeme více než třicet tři
tisíc každý den.
Jak tomu rozumět?
Někdy mám pocit, že tady v Česku se všichni
snažíme o všechno. Což není dobře. Je tu trh pro
menší specializované firmy a je tu trh pro velké
společnosti schopné nabídnout komplexní servis
nejen pokud jde o péči o budovy a jejich provoz,
ale o spolupráci už ve fázi jejich projektování.

Není příčinou i to, že kvalita některých
služeb je poměrně nízká? Nezkazil si facility
management v Česku tak trochu sám své
jméno?
Zkazil. Giganticky. Protože když jediným kritériem, kterým nás trh hodnotí, je výsledná cena, tak
to v překladu znamená, že trh to s námi vzdal, že
od nás už žádnou kvalitu neočekává. Protože jen
tam, kde nečekáte kvalitu, jde o to, aby to bylo co
nejlevnější. My se snažíme v jakýkoliv okamžik být
vnímáni jako proklientská společnost a je to i jedna z hodnot naší společnosti. Chceme být našim
klientům partnerem 365/7/24. Ale potřebujeme
na druhé straně partnera. A potřebujeme na facility management vedle technologií také kvalitní
pracovníky. Tomu v tuto chvíli trh práce příliš
nenahrává a myslím, že ani v nejbližší době se
situace nezmění. Částečně to samozřejmě můžeme
vyřešit dovozem pracovních sil ze zahraničí, ale
dlouhodobě to není řešení. Proto se snažíme více
než kdy dříve do našeho procesu zařazovat OPEX
týmy a hledat efektivitu v zavedených procesech
a postupech, organizujeme nejrůznější vzdělávací
programy pro zaměstnance, snažíme se podporovat je i jejich rodiny. Velmi silné slovo u nás má
vnitřní rozvoj a kariérní postup našich lidí, což je
motivuje a nám zaručuje menší fluktuaci.

ATALIAN
Společnost patří do francouzské skupiny
Atalian, jejíž historie sahá až do roku 1944.
Akvizicí společnosti AB Facility v roce 2017
se Atalian stal jedničkou na českém trhu
v oblasti facility managementu. Skupina
Atalian působí ve 14 evropských zemích
a v dalších 20 mimoevropských. Komplexní
služby nabízí výrobním a průmyslovým
podnikům, potravinářským provozům,
obchodním centrům a hypermarketům,
zdravotnickým a farmaceutickým zařízením,
školám, hotelům, administrativním centrům
i logistickým areálům.

Je to ale trend viditelný všude v Evropě, že
méně kvalifikované a rutinní práce zajišťují
ekonomičtí migranti…
Spousta Čechů vyjíždí do zahraničí dělat nekvalifikovanou práci, místo aby doma dělali práci
kvalifikovanou. To přece nedává smysl. Ano, naše
technické pracovníky většinou potkáte v montérkách a s přilbou, ale je za nimi obrovský kus
vzdělání a znalostí, které musejí mít. Zdaleka
nestačí ona obligátní padesátka, kterou klienti
obvykle požadují jako jediné kritérium (Míněna je
vyhláška 50/1978 Sb., která stanoví stupně odborné
způsobilosti pracovníků, kteří se zabývají obsluhou
a údržbou či opravami elektrických zařízení, pozn.
red.). Co budou dělat s padesátkou, když většina
těch zařízení využívá sofistikovaný hardware
i software? Netvařme se, že všechno má dynamický
vývoj, ale naše služby ne. A ten vývoj, tu přidanou
hodnotu, to prostě musíme umět zaplatit.
Všechny budovy ale nejsou chytré…
Nejsou, ale i z hloupé budovy se chytrá dá udělat.
Pokud se s námi o tom někdo bude chtít bavit.
Ideálně ve chvíli, kdy budovu staví. Což se u nás
pořád opomíjí, jsme spíš bráni jako ten, kdo to
na konci stavby uklidí, rozsvítí a bude udržovat
v chodu a hlídat. To je škoda. My máme celosvětově přes třicet tisíc klientů, v Česku asi dva a půl
tisíce. Máme jen u nás denně zpětnou vazbu ze
stovek míst, z různých míst, platforem, prostředí…
Máme skutečně zkušenosti lídra a jsme schopni
je nabídnout k využití. Každá budova je jiná, je
potřeba se hned na začátku ptát, jak a pro koho
má budova fungovat, kolik a jakého času tam kdo
bude trávit. Pak se teprve můžu zabývat jednotlivostmi typu osvětlení, větrání, topení, odpadové
hospodářství… Výsledkem takového postupu
nebudou jen viditelné finanční úspory, ale viditelná kvalita služeb. Tedy v konečném důsledku
spokojený uživatel prostor, který se může naplno
věnovat svému core byznysu. A to platí pro kanceláře, sklady i průmyslové či provozní objekty.
Ale ten přístup a jeho přednosti nejsou zas
až tak žhavou novinkou, ve světě se využívají
již skoro dvacet let… U nás ne?
Málo. Většina z nás tráví většinu dne v budovách,
kde v lepším případě máte velké okno, ale zpravidla svítíte zářivkami, světlovody – nejpřirozenější
přívod světla, který je příjemný i úsporný – vidíte
málokde. V zimě zase často v jednom okamžiku
klimatizací chladíte a zároveň topíte… přitom
sladit a zkoordinovat ty dvě technologie není
neřešitelný problém, jen je potřeba na to myslet.
Zbytečně produkujeme ohromné množství odpadu, aniž bychom měli vyřešeno, jak s ním budeme
zacházet. Ale nechci z toho vinit investory a developery, spíš cítím, že chyba je na obou stranách.
Málo spolu mluvíme, málo se bavíme o vizích,
inovacích, možnostech. Naše debaty obvykle končí
u toho, že strop za služby facility managementu
je někde v desetinách centu na metr čtvereční.
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Což ale ve skutečnosti nikomu nic nepřinese.
Průměrnou službu. Zatímco facility management
chce a má tvořit environmentálně přátelské, lidsky
příjemné prostředí.

Můžete jako lídr kultivovat trh…
Můžeme, vlastní prací. Tím, že ukážeme, že kvalita
je přidanou hodnotou a že se v konečném součtu
vyplatí všem. Trochu se bojím, že stagnace, která už
je nejspíš za dveřmi, celý trh služeb trochu přibrzdí.
Nejsou řešením i technologie, roboti a roboty?
Do jisté míry jsou. Ale žádná technologie nenahradí
při úklidu lidskou práci zcela. Efekt je ten, že lidí
bude potřeba méně, ale zase o to kvalifikovanějších. A ty budeme muset lépe zaplatit. Bohužel se
setkávám spíš s tím očekáváním, že místo šesti lidí
nasadíme dva roboty a dva lidi, tudíž cena bude
třetinová. Ale to je nebezpečné očekávání, protože
takhle to fungovat nemůže. Cesta robotizace práce
ve facility managementu je správná a my jsme,
doufám, ten trend zachytili již v počátku. Takže
testování různých druhů robotů máme již za sebou,
umíme klientům doporučit, kam je nasadit a naopak kam se tato technologie vůbec nehodí. A i zde
je to jen a jen o komunikaci dvou partnerů, kdy
jeden rozumí svému podnikání a ten druhý facility
managementu. ■
PETR KARBAN

NABÍZENÉ SLUŽBY
TECHNICKÁ SPRÁVA BUDOV

SPECIÁLNÍ ÚKLIDY TECHNOLOGIÍ

Poradenství při výstavbě budov • Návrh technologických celků • Dohled
budov • Servis elektro, topení, rozvodů vody, kanalizace a plynu • Revize
a kontroly zařízení podle zákonných norem • Technická administrativa

Čištění strojů a technologického vybavení • Výškové práce • Čištění
fasád a opláštění budov • Generální technologické úklidy • Odstraňování
následků požárů

ENERGETICKÉ SLUŽBY

EKOLOGICKÝ SERVIS

Poradenství při plánování a projekci energetických zdrojů • Energetické
audity • Zajištění výběrového řízení na dodavatele elektřiny včetně režimu
Zákona o zadávání veřejných zakázek • Poradenství při optimalizaci spotřeby
energií • Monitoring spotřeby energií pomocí HW a SW • Zajištění energií
za přijatelné ceny a za výhodných smluvních podmínek • Měření a regulace
spotřeby energií • Zajištění všech zákonných revizí a zkoušek • EPC projekty •
Kontroly klimatizací ze zákona • Kontroly účinnosti kotlů ze zákona • Výroba
a rozvody tepelné energie • Distribuce elektřiny a plynu

Čištění kanalizací a odpadových systémů • Pravidelná údržba a čištění
lapače tuků • Likvidace odpadů z odlučovačů ropných látek • Kamerové
systémy – nástrčné TV kamery • Sací bagr • Opravy kanalizace, vpustí,
šachet a jímek • Likvidace odpadů a laboratorní práce

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
Běžný úklid • Speciální úklidové činnosti • Dezinfekce, dezinsekce
a deratizace • Prádelna • Zimní údržba a údržba venkovních prostor •
Administrativní úklidy • Péče o venkovní prostory

OSTRAHA A BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY
Ostraha objektů • Recepční služby • Bezpečnostní technologie • Požární
ochrana • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci • Bezpečnostní
audity a poradenství • Pult centrální ochrany • Bezpečnostní zajištění
marketingových akcí • Organizace a provedení školení včetně výkonu
lektorských činností • Poskytování technických služeb • Kontrola
nemocných a dočasně práce neschopných

SLUŽBY ÚDRŽBY ZELENĚ
ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGIÍ A LAKOVEN
Technologické čištění vysokým tlakem i suchým ledem •
Filtermanagement • Čištění lakoven • Chemické i termické odlakování •
Odlakování dílů a technologických přípravků • Pyrolýzní pec
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Exteriérová i interiérová zeleň • Údržba trávníků • Plánování zahrad

SPECIÁLNÍ SLUŽBY
Car fleet • Space management • Event management • Meeting servis •
Zprostředkování cateringu • Zajištění hostesek
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NDC: Revoluce v prodeji letenek

Foto: 3x archiv

Třináctým rokem vede Bohuslav Šantrůček společnost CEE Group Travelport, která hraje v České republice a na Slovensku
významnou roli v distribuci cestovních služeb, zejména letenek. Jak si rozumí cestovní ruch s moderními technologiemi?
O tom jsme si povídali ve čtyřech, spolu s Jiřím Kožíškem, který má ve firmě na starosti Sales, a s Martinem Brandýským
z eCommerce.

Bohuslav Šantrůček

ak se společnosti daří?
BŠ: Už dávno nejsme pouze distribuční
společností celosvětově používaného systému
Travelport, ale hlavně vývojářskou firmou, která
má v tuto chvíli 25 vlastních vývojářů ve třech
zemích. V Česku, Polsku a na Ukrajině. S našimi
produkty úspěšně obchodujeme na 80 světových
trzích. Aktivně působíme převážně v Evropě,
jihovýchodní Asii, na Blízkém východě a v Africe.
Ale dost o nás a o tom, kde obchodně působíme,
zajímavější bude, čemu se právě věnujeme. Svůj
prostor by měli hlavně dostat kolegové.

J

Elegantní přehození míče… Takže, čemu se
nyní věnujete?
JK: Protože jsem primárně zodpovědný za posilování pozice systému Travelport na našich svěřených územích, pak bych začal s hlavními tématy
naší matky, jak u nás říkáme velkému Travelportu.
Hlavní důraz byl vždy kladen na obsah. Travelport
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Jiří Kožíšek

ZAVÁDĚNÍ NDC BUDE TRVAT
JEŠTĚ NĚKOLIK LET. JAKO PŘÍKLAD
MŮŽE POSLOUŽIT PŘECHOD
PAPÍROVÝCH LETENEK NA
ELEKTRONICKÉ. TRVALO TO
SEDM LET.
je vůdčí platformou v počtu dopravců nabízejících
bohaté informace, takzvané Branded Fares, spolu
s dodatečnými službami. Vybraní dopravci chtějí
nyní primárně tyto informace poskytovat přes
nové schéma IATA NDC – nová pravidla prodeje
letenek, která předpokládají, že dopravci přestanou
vkládat do globálních distribučních systémů letecké řády a ceny letenek a v distribučních systémech
nebude viditelná ani obsazenost jednotlivých letů,
namísto toho budou letecké společnosti nabízet

letenky tzv. na míru, tj. na základě požadavku
konkrétního cestujícího a v závislosti na tom,
z jakého distribučního kanálu požadavek přichází.
Travelport se intenzivně věnuje technické stránce
a již testuje vybraného dopravce s několika cestovními agenturami. V letošním roce jsme schopni
implementovat valnou většinu dopravců, kteří
nyní s NDC schématem pracují.
MB: Jen bych Jirku doplnil. IATA přišla s NDC
a dala tak dopravcům do rukou standard, který
by měl nahradit jejich vlastní proprietální API,
které poskytovalo bohatší informace a mělo širší
možnosti. Navíc má tento standard nahradit stávající způsoby výměny dat nejen s GDS, ale i mezi
dopravci. Je třeba si uvědomit, že zavádění NDC
bude trvat ještě několik let. Jako příklad může posloužit přechod papírových letenek na elektronické. Trvalo to sedm let. A tady se bavíme o něčem
daleko komplexnějším. Máme zde 21 dopravců,
kteří jsou natolik technologicky a ekonomicky
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vyspělí, aby mohli o přechodu na NDC uvažovat.
Dalších přes 300 dopravců bude nadále využívat
dnešních standardů, a proto právě Travelport, se
svými čtyřicetiletými zkušenostmi v agregaci dat
od dopravců, bude stále jedním z hlavních míst,
kde se distribuce bude odehrávat i nadále. Brzdou
zavádění je nyní především používání NDC jako
důvodu ke změně ekonomických modelů distribuce, a to je už hodně velké sousto.
JK: Rozhodně je NDC nejžhavějším tématem
a nadále i bude. Pro Travelport je to naprostou
prioritou. Z dalších priorit, které jsem na začátku nakousl, je interakce s cestujícími. Cestující
mají v dnešní době spousty možností, jak a kde
vyhledat cestovní službu. Existují srovnávače
celosvětových vyhledávačů a zákazník má někdy
problém vůbec identifikovat, u koho cestovní
službu rezervuje. Naše produkty umožní vyhledávačům cestovní služby nabídnout i zarezervovat,
a navíc umíme poskytnout mobilní aplikaci Trip
Assist, aby prodejci mohli po nákupu služby být
s cestujícím v neustálém kontaktu. Samozřejmostí
jsou funkce jako připomenutí a umožnění online
check-inu, notifikace o změně nebo zrušení letu,
notifikace o gatu a tak podobně – informace, které
cestující potřebuje vědět. Manuální kontaktování
přes e-mail nebo telefonický hovor jsou přitom
krajně neefektivní, a hlavně personálně velmi
náročné.
MB: Mobilní telefony máme všichni a jsme k nim
někdy až nebezpečně dlouho přilepení. Proto nás
zajímá hlavně relevantnost informací, které tímto
kanálem získáváme. Součástí mobilní aplikace Trip
Assist je možnost pro cestovní agentury definovat
podmínky, za jakých se klientům budou sdělení
posílat. Může to být v závislosti na místě, kam cestující letí, na době odletu, příletu a případně podle
dalších kritérií. Lze tedy jasně určit relevantnost
zpráv a nebombardovat cestující kobercovými
nálety obecných nabídek a informací. Zájem
vidíme například u našeho dalšího produktu
na nákup dodatečných služeb, který pod názvem
Trawys nyní spolu s Travelportem integrujeme
do mobilní aplikace Trip Assist. Cestující často
promýšlí detaily cesty až těsně před odletem, tedy
24 až 48 hodin před nástupem do letadla. Ukazují
nám to statistiky o nákupu dodatečných zavazadel,
nákupu vybraného sedadla v letadle a dalších služeb, které většina dopravců nabízí mimo základní
cenu letenky. Spolu s Travelportem pracujeme
na projektu, kdy přesně identifikujeme, jaký typ
letenky a tarifu cestující má, zda už nějakou službu
nekoupil, a pošleme mu ve výše zmiňovaném období notifikaci přes mobilní aplikaci – cestující tak
bude mít možnost službu ihned zakoupit. Všechny
informace procházejí k cestovní agentuře bez nutnosti jakéhokoli zásahu. Výsledkem je, že jsou stále
ve spojení s cestujícím, který péči ocení.

Trip Assist a Trawys jsou tedy dvě mobilní
aplikace propojené v jednu?
JK: Trip Assist je nativní mobilní aplikace pro iOS

S ROZVOJEM TECHNOLOGIÍ
NEPOCHYBNĚ DOJDE KE ZMĚNĚ
SOUČASNÝCH OBCHODNÍCH MODELŮ,
COŽ OVLIVNÍ I STÁVAJÍCÍ ZPŮSOBY
FINANCOVÁNÍ V ODVĚTVÍ.

Martin Brandýský

a Android, Trawys je responzivní web, který již
nyní bez propojení s Trip Assist funguje a generuje
zajímavé objemy. Propojit je můžeme přes API
rozhraní.
MB: Už před několika lety jsme podobně jako
mnozí jiní přešli na API first přístup. Ke každému
novému produktu nebo službě programujeme API
rozhraní a nad ním stavíme grafické rozhraní pro
koncové zákazníky nebo pro použití zaměstnanců
cestovní agentury/kanceláře.
JK: Jenže doba se mění a našimi zákazníky už
nejsou pouze cestovní agentury, které potřebují
hotové produkty, ale i vývojářské společnosti. Ty
buď programují produkt na zakázku pro nějakou
cestovní agenturu, nebo vyvíjejí produkt nebo
službu, kterou dále nabízejí.
MB: No, a jelikož naší doménou v CEE Group
Travelport je posledních dvacet let distribuce
rezervačního systému, dokážou vývojáři z různých

koutů světa ocenit, když jim k našim produktům
poskytneme API. Můžou se spolehnout, že produkty jsou již prověřené agenturními specialisty.

Na začátku jste hovořil o třech oblastech,
která je ta třetí?
JK: Data a práce s daty.
MB: Nasbíraných dat má Travelport spoustu.
Nyní se je snaží poskytnout ve formě, z níž mohou
snadno čerpat nejen samotné cestovní agentury či
kanceláře, ale i ti, kteří díky dostupným analýzám
identifikují nějaké modely, s nimiž mohou dále
pracovat.
JK: Díky produktu Travelport Competitive Insight
(TCI) dáváme agenturám do rukou podrobný
přehled, jak prodávají letenky oproti trhu, oproti
svým konkurentům. Ve velmi graficky srozumitelném prostředí se mohou dozvědět, jaká je
průměrná doba pobytu ve všech destinacích, jak
dlouho dopředu cestující letenky nakupují, jaký
mají procentní podíl na vybrané trase u vybraných
dopravců. Marketingové oddělení dané cestovní
kanceláře může pak přesně zacílit své kampaně
a vytěžit z nich více než bez této podrobné analýzy.
MB: TCI je ukázka již zpracovaných dat. My
máme k dispozici i data syrová. A ne jenom
o uskutečněných rezervacích, ale i o vyhledávání.
Víme, co koho zajímá, a umíme tato data sdílet.
Hezkou ukázkou využití takových dat jsou například modely, které predikují vývoj ceny letenky.
Svůj obchodní úspěch na tom vystavěla například
společnost Hooper. Přes výkonné cloudové služby
dokážeme jednoduše data škálovat a poskytnout je
tak komukoli a kdekoli na světě.
S malým týmem zvládáte relativně obrovský
dosah...
BŠ: Je to tak, mám obrovskou radost, kam až účinnost CEE sahá. Ale jak svým kolegům stále připomínám: není čas na zahálku, doba je neúprosná
a my musíme neustále přicházet s vylepšenými
produkty, být náležitě pružní, a hlavně efektivní.
Čas a lidské zdroje jsou někdy omezujícími faktory, ale s tím se musíme umět vypořádat. ■
VALERIE SAARA
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Změny stravenkového systému?
Rozhodně ano, říkají firmy
PRO KOHO JSOU STRAVENKY
URČENY
Stravenky patří mezi daňové uznatelné
náklady až do výše 55 % jejich hodnoty.
Někdy si část hodnoty stravenky platí
zaměstnanec, ale není to pravidlem. Záleží
na konkrétním zaměstnavateli.

BLESKOVÁ ANKETA STRAVENKY
Hospodářská komora ji uskutečnila mezi
9. a 13. srpnem 2019 mezi svými členy.
Do šetření se zapojilo celkem 809 firem všech
velikostí z celé České republiky.

Současný systém stravenek by se měl změnit. Podle nejnovějšího bleskového šetření Hospodářské komory zahrnující
podniky všech oborů a velikostí si to myslí 93 % oslovených firem. S vydáváním stravenek zaměstnancům je podle
podnikatelů spojena nadměrná administrativa i poplatky.

S

puštěním ankety Komora reagovala na návrh
ministryně financí Aleny Schillerové, podle
kterého by zaměstnavatelé mohli svým pracovníkům místo klasických papírových poukázek
poskytovat peníze na stravování navíc k jejich
mzdě.
Zavedení takzvaného stravenkového paušálu
má podle komorového šetření podnikatelskou
podporu. Pro jeho zavedení se v anketě vyslovilo
7 z 10 tuzemských firem. Kromě nižší administrativy si od návrhu slibují i to, že nebudou muset vyplácet vysoké provize stravenkovým firmám nebo
i týdny čekat na proplacení poukázek. Peněžní
plnění by přitom mělo stejné daňové zvýhodnění
jako klasické papírové stravenky.

Podnikatelé paušály podporují, ale...
Návrh stravenkového paušálu z pera Ministerstva
financí ale nemá u zaměstnavatelů zcela bezvýhradní podporu. Čtvrtina respondentů, zejména
z řad velkých firem, vyjádřila obavu, že zaměstnanci peněžní částku reálně nepoužijí na nákup
teplého oběda. Současný systém stravenek je podle
nich také zneužíván. Využití poukazů je nicméně
přece jen určitým způsobem omezeno, protože je
nelze použít na nákup jakéhokoliv zboží.

28

Firmy se také obávají, aby možnost vyplácet
hotovost nebyla vykoupena větší administrativní
zátěží pro zaměstnavatele. Například tím, že by
musely prokazovat účelové čerpání peněz výhradně na stravování. Některé firmy se také obávají,
aby peníze nebyly přístupné exekucím, čímž by
zaměstnanci fakticky přišli o peníze.

Klíčové je jednání všech stran
Hospodářská komora zastřešuje kromě zaměstnavatelů také příjemce stravenek. Tedy restaurace, hotely a obchodní řetězce prostřednictvím
Asociace hotelů a restaurací, Asociace tradičního
obchodu nebo Svazu obchodu a cestovního
ruchu. Zároveň sdružuje i samotné stravenkové
společnosti.
Komora chce proto vyvolat k tématu stravenek
širokou diskuzi se zapojením všech zainteresovaných stran. 5. září se ve Florentinu uskuteční
kulatý stůl právě na toto téma, kam budou
pozváni zástupci Ministerstva financí, Hospodářské komory, oborových asociací, zaměstnavatelů
a stravenkových firem. ■

Kolik firem poskytuje stravenky
100
80
60
40
20
0
0–10
zaměstnanců
mikro firma
Ano

11–50
zaměstnanců
malá firma

51–250
zaměstnanců
střední firma

nad 250
zaměstnanců
velká firma

Ne
Zdroj: Šetření HK ČR (809 respondentů)

Stravenky svým pracovníkům jako benefit nabízí celkem 68 %
zaměstnavatelů. U firem s více než 51 zaměstnanci je využívá
bezmála 8 z 10 společností. Tento benefit je pak velmi oblíbený
i u firem s maximálním počtem 10 zaměstnanců (52 %).

MIROSLAV BENEŠ, Odbor vnější komunikace HK ČR
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UlovDomov.cz rozumí pronájmům
od A do Z

Foto: archiv

Společnost UlovDomov.cz dělá díky vizi
zakladatelů Tomáše Brychty, Martina Březiny
a Johnyho Patery z nájemního bydlení
bezstarostnou záležitost jak pro majitele,
tak i pro podnájemníky. O tom svědčí jak
1 000 spravovaných bytů, tak i mnoho
spokojených vlastníků, kteří díky této
spolupráci ušetřili nejen svůj čas, ale i mnoho
úspor na případných neplatičích. Lidé
z UlovDomov.cz totiž rozumí pronájmům
od A do Z, umí to s nimi a baví je to.

Pronájem bytu bez starostí?
I to je možné!
Zdědili jste byt po babičce nebo plánujete investovat vaše úspory do koupě
něčeho menšího určeného k pronájmu? Jako na mnoho dalších pronajímatelů
na vás čeká cesta plná strastí a různě závažných problémů. Pronajímání je totiž
pěkná dřina. Jde to samozřejmě i bez starostí, je ale nutné vědět, jak na to.

M

ajitelé bytů určených k pronájmu se musí
vypořádat se spoustou těžkostí od administrativy až pomalu po zednické práce.
Aby šlo vše hladce, je třeba skloubit několik
podstatných věcí – narazit na spolehlivé nájemníky, mít dobře vyřešené smlouvy a předávací
protokoly, obětovat správě bytu mnoho volného
času, a hlavně mít obrněné nervy. Jenže občanský
zákoník, který se nájemním bydlením zaobírá,
stále nadržuje více nájemníkům než majitelům,
takže mít nájemní byt rozhodně není žádná
legrace.

Pronajímání jako poloviční úvazek
V prvním kroku je třeba byt obsadit, to znamená ho na pronájem pořádně připravit, nafotit
kvalitní fotografie, napsat atraktivní inzerát
a vyvěsit ho na internetu, absolvovat prohlídky
se zájemci o bydlení, případně se dohodnout na
spolupráci s realitní kanceláří, která s některými
kroky pomůže. Ne vždy ale budete mít dostatek
času na kompletní péči o byt. Je potřeba počítat
s tím, že časově pronajímání vychází minimálně
jako poloviční pracovní úvazek. Nezapomínejte
ani na obavy přicházející s novým nájemníkem.

Bude solidní a pečovat o můj byt? Nebo jsem
vybral špatně a nastěhoval jsem si tam neplatiče
a lumpa? To jsou otázky, které jsou strašákem
snad každého pronajímatele. Vynaložená snaha
při prohlídkách a důkladném výběru nájemníka se pak v horším případě nemusí vyplatit ani
duševně, natož finančně. Dle statistik Komory
exekutorů byla v Česku za rok 2018 vedena
exekuční řízení vůči 821 337 osobám, celkově je
pak registrováno 4 679 186 exekucí. Nesmíme se
tedy divit tomu, že každý průměrný pronajímatel přijde jednou za 5 let minimálně o 3 měsíce
nájemného. Riziko, že si do bytu nastěhujete nespolehlivého nájemníka, nebo dokonce neplatiče,
lze ale minimalizovat důkladným prověřením
zájemců a neprůstřelnou nájemní smlouvou.

péči o byt a jeho následnou správu. Za určitý
procentuální podíl z nájemného majitel jednoduše
přenechá starosti s pronajímáním někomu jinému.
Jednou z takových společností je i UlovDomov.cz,
který svým širokým záběrem nastavuje nový standard nájemního bydlení v České republice. Stále
více Čechů dává po vzoru západních zemí přednost bydlení v nájmu před vlastnictvím. A UlovDomov.cz je právě to pravé místo, kam se mohou
obrátit jak majitelé bytů, tak zájemci o bydlení –
všem se i díky prémiové službě Ideální nájemce.cz dostane toho nejlepšího servisu za skvělých
podmínek. Inzerci a lov bydlení umožňuje portál
UlovDomov.cz. Řadí se mezi jeden z největších
inzertních portálů v ČR a poskytuje přehlednou
a ucelenou nabídku nemovitostí určených k pronájmu. Pronajímatelé využívají možnosti ověření
zájemců pomocí nástroje Prověření rizikovosti
osob. Kompletní správu bytu i s převzetím rizik
pak zajišťuje Ideální nájemce.cz, který za majitele
vyřeší vše od inzerce až po vyúčtování a garantuje
mu nájemné. ■

Přenechte starosti někomu jinému

PETR SIMON

Zde přichází na řadu zvážení možnosti využít
služeb externích dodavatelů. Realitní kanceláře
vám za provizi pomohou s výběrem osazenstva
bytu i s papírováním, ale tím jejich služby končí.
Kapající kohoutek, prasklé okno nebo řešení sousedských vztahů stejně zůstanou na vás. Proto se
nyní daří firmám, které nabízejí služby zahrnující
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29K_axenta.indd 29

29
23.08.19 11:55

firma měsíce

Majetek versus emoce
Z

e své pozice však Radoslav Tesař vidí ten
problém v jiném světle. Chybějí nejen řemeslníci, technici, odborné profese. Chybějí i ti,
kteří by mohli převzít podniky od jejich současných vlastníků. „Příběh, který prožívám relativně
často. Přijdou dva spolumajitelé poměrně velké
výrobní regionální firmy s tím, že jim je přes šedesát
a vědí, že budou muset řešit budoucnost, ale nevědí
jak. Mají vybudovanou strukturu, mají portfolio
kvalitních produktů, desítky až stovky zákazníků,
více či méně kvalitní zaměstnance, stamilionové
tržby. Ale nemají jasnou budoucnost. Tuší, že
nechtějí firmu prodat, ale nevědí, kdo ji bude řídit
a jak se k tomu mají postavit,“ popisuje Radoslav
Tesař výchozí situaci.

Jedenáct let byl Radoslav
Tesař personálním ředitelem,
dnes podniká – řídí
poradenskou firmu M.C.Triton
a stále častěji se ve své práci
setkává s problémem, který
se lapidárně dá shrnout do
stručné věty. Nejsou lidi.

Součet dvou neznámých
Základem problému jsou dva faktory. Tím prvním
je skutečnost, že současní majitelé firem jsou
z drtivé většiny jejich zakladatelé, lidé, kteří se
orientují ve svém core byznysu, ale už menšina
z nich si stačila osvojit kulturu a pravidla podnikání, kterým tu léta vlády komunistů přetrhala
kontinuitu. Mají otázky, ale neznají na ně odpovědi. Hrubý pohled experta říká, že varianty jsou
v zásadě jen dvě – buďto je možno firmu prodat,
nebo předat. „To si ještě majitelé jsou schopni
uvědomit. Ale je v lidské povaze hluboce zakořeněno, že se brání změnám. A to je ta druhá neznámá,
druhý faktor, který tu vstupuje do hry. Emoce,
vázané na něco, co majitelé dlouhá léta budovali.
Prodat obvykle nechtějí, protože za léta budované
emoce nelze jen tak snadno odstřihnout. A předat,
pokud nemáte to štěstí, že ve firmě už máte
zavedené schopné a podnikavé potomky, znamená
změnu a změna znamená nebezpečí. Něco bude jinak, a co když to bude špatně,“ vysvětluje Radoslav
Tesař. Do hry samozřejmě vstupují i další faktory,
většinou psychologické. Prodat znamená inkasovat nějakou hodnotu, otázkou poměrně složitou
pro mnoho lidí je, jak s takovou hodnotou naložit
a jak o ni třeba nepřijít, jak ji využít rozumně či
jak ji zachovat rodině, jak žít v době popodnikatelské. Rada experta zní: „Prodat můžete vždycky,
pojďme se připravit na předání. Je to dlouhý proces
a odehrává se v zásadě ve třech rovinách. Má jednu
výhodu – v tom čase se lze zaměřit na zvýšení
hodnoty firmy, což je moment, který při případném
prodeji, pokud se pro něj majitelé nakonec rozhodnou, bude velmi oceněn.“ Opusťme tedy myšlenku
na prodej a soustřeďme se na předání.

Foto: 2x archiv

Rovina první – komu
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Obvykle to představuje úkol najít toho, kdo má
kompetenci a motivaci. Dvě slova, která mají pro
budoucnost zásadní význam. „Zdržovat se tím, že
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budu rvát energii do někoho, kdo nemá kompetenci
a motivaci, je podobné, jako nutit syna do fotbalu,
když chce být gymnastou,“ poznamenává Radoslav
Tesař. Kde hledat? „Na prvním místě uvnitř firmy.
Pro zkušenou poradenskou firmu není nijak složité
identifikovat potenciál zaměstnanců. Druhou
možnost představuje hledání vně firmy. Ani to není
nijak komplikované, i na regionálním trhu lze najít
vhodné adepty. Má to však svá úskalí. Motivace,
kterou já považuji za velmi významnou, může být
jednak hůře čitelná a jednak hůře řiditelná. Externí
člověk, bez vazby na podnik, totiž může dát za čas
přednost jiné, z jeho pohledu zajímavější nabídce,
podobně jako to dělají sportovní profesionálové, a je mu jedno, jak to s předešlým podnikem
dopadne. A v praxi se to skutečně a poměrně často
děje. A pak je tu další možnost, najmout zkušenou
konzultační firmu, která podnik převezme a povede. Na první pohled to může vypadat, že k této
variantě je důvěra a odvaha vlastníků slabší, svědčí
o tom i to, že řada majitelů nemá konzultační firmy
příliš ráda, ale popravdě, že taková firma si nemůže
dovolit chybu, protože by to obvykle byla chyba
poslední.“
Otázka, komu předat, je tedy zodpovězena – v zásadě jsou jen čtyři varianty: děti, interní manažer,
najatý externí manažer nebo konzultantská firma.
Rozumným krokem, doplňujícím alespoň na čas
všechny čtyři varianty, je přesun dosavadního
vlastníka z výkonných pozic do pozic kontrolních,
tedy představenstva či dozorčí rady.

Rovina druhá – kompetence
Dvě klíčové vlastnosti nástupce jsou kompetence
a motivace. Kompetence jsou, podle Radoslava
Tesaře, tři: „Spolehlivost, důvěryhodnost a manažerské schopnosti. Spolehlivost jde s důvěryhodností ruku v ruce a jsou zásadní, protože
nikdo přece nepředá majetek, který léta budoval,
někomu, komu nedůvěřuje, na něhož se nelze
spolehnout. Zarážející je, že ačkoliv to vypadá jako
samozřejmost, málo majitelů si klade tuhle otázku
jako první. Obvykle začínají u manažerských
schopností. Nechci je bagatelizovat, ale leccos se
dá skutečně doučit, řízení firmy je řemeslo. Jistou
míru manažerského talentu člověk ale samozřejmě
mít musí. Musí umět položit na stůl byznys plán,
kde budou produktové řady, zákaznické segmenty,
náklady a výnosy, cash flow. Nemusí to být nové,
ale musí to být smysluplné a mít to hlavu a patu.
Z byznysplánu vychází strategie. Což jsou věci,
které bez přehledu v základních manažerských
disciplínách dohromady nedáte. Stejně jako nebudete dobrým manažerem, když nemáte schopnost
sladit části do funkčního celku. K tomu všemu
potřebujete určitou sociálně intelektuální výbavu.
Pozor, nezaměňujme dovednost řídit a schopnost
vidět business – to je něco jiného.“ Zbývá doplnit,
že pokud toto všechno máte, musíte umět prodat,
to znamená mít obchodní model, cenotvorbu...
Nejlepší generální ředitelé prý jsou z bývalých
obchodních šéfů. Není divu, vysoce konkurenční

DVĚ KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
NÁSTUPCE JSOU KOMPETENCE
A MOTIVACE. KOMPETENCE JSOU TŘI:
SPOLEHLIVOST, DŮVĚRYHODNOST
A MANAŽERSKÉ SCHOPNOSTI.
SPOLEHLIVOST JDE
S DŮVĚRYHODNOSTÍ RUKU V RUCE
A JSOU ZÁSADNÍ, PROTOŽE NIKDO
PŘECE NEPŘEDÁ MAJETEK, KTERÝ
LÉTA BUDOVAL, NĚKOMU, KOMU
NEDŮVĚŘUJE.

si říct, že trvá minimálně dva tři roky, spíš déle,“
varuje Radoslav Tesař.
Nutno přiznat, že celý model, o němž je tu řeč,
je vhodný spíše pro firmy, které mají už svou
kapitálovou hodnotu. Pekárna s cukrárnou o pěti
zaměstnancích, pokud v ní nebudou pokračovat
děti majitele, sice také může jít touto cestou, ale
mnohem častější je, že s odchodem majitele zanikne a někdo z šikovných zaměstnanců převezme výrobu i obchod. Výrobní firma se stovkou
zaměstnanců je ale v jiné pozici. Potěšující je, že
si to české firmy začínají uvědomovat, a prostředí, zničené centralizovanou plánovanou výrobou
minulosti, se začíná kultivovat. Nástupnictví je
slovo, které budeme skloňovat stále častěji. Je
dobré vědět, že není jen rodové nástupnictví i že
to je proces časově i odborně komplikovaný, ale
je kam se obrátit. Vždyť rodinné firmy jsou základem ekonomiky všech vyspělých států. ■
PETR KARBAN

SPOLEČNOST M.C.TRITON

Firem s hodnotou jsou v Česku tisíce. Patří mezi ně i moravská
společnost Laski Zdeňka Zapletala.

trhy tlačí marže dolů a jedním z hlavních úkolů
všech manažerů je najít rezervy, mít adaptabilní
strukturu, funkční výrobní a obchodní modely
i procesy. K tomu musíte prodat, prodat, prodat!
Pak už zbývá jediné, a dnes asi to nejtěžší: každý
manažer potřebuje lidi, a tedy povahu a charisma
lídra a schopnost prosadit firemní kulturu.

Rovina třetí – emoce
Ačkoliv si to možná nechceme přiznat, emoce
v celém našem příběhu hrají významnou roli.
Pohled vlastníka na jeho majetek je sice pragmatický a dal by se označit slovem kapitalizace, ale
emoce v pozadí jsou tím hybatelem. Ať již jde
o prodej nebo předání, je to směna. Ale nad čísla
se nahrnou otázky: kdo to povede, jak, jestli to
nepokazí, jestli bude ještě někdo bývalé majitele
potřebovat… „Jsme zpátky u kompetencí, protože
ty jediné na tyto otázky mohou dát odpověď. Takže zbývá jen najít způsob, jak toho kompetentního
a motivovaného nástupce najít. Cesty jsou jen dvě.
Buďto má současný majitel či majitelé manažerské
schopnosti a zvládne to sám, nebo si najme expertní firmu. V obou případech je ale postup stejný.
Začíná to myšlenkovou přípravou na změnu,
úvahami a diskuzemi, po kterých musí následovat
rozhodnutí a realizace. Alibisticky čekat, až se něco
stane, je nejhorší možná varianta. Je totiž potřeba
vidět, že najít a připravit nástupce je proces opravdu silně odborný, a hlavně dlouhodobý, troufnu

Působí přímo na českém, slovenském
a ruském trhu, projektově pak v dalších
zemích Evropy. Byla založena v roce 1990
a od té doby je ukázkou věrnosti klientům,
věrnosti smyslu a etice poradenské branže,
věrnosti myšlence podnikání jako vytrvalé
a poctivé tvorbě hodnot. Společnost se
orientuje především na praktické poradenství
poskytované manažery s vlastní zkušeností
z řízení firem. Jedním z témat, kterému se
česká společnost M.C.Triton věnuje a dokáže
jej komplexně řešit, je i problém nástupnictví
v malých a středních podnicích, které jsou
zbudovány na pevných základech a mají svou
kapitálovou hodnotu, ale nemají přirozeného
nástupce. Tento problém je v současné době
velmi aktuální.

Více informací na:

www.cezsolarni.cz
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názory

I v oboru bezpečnosti pozor
na podomní šmejdy

Výrok...

Foto: Luboš Wišniewski

V

„ČESKÁ EKONOMIKA JE PRÝ
NEJLEPŠÍ V EVROPĚ, PROTOŽE
MÁ NEJRYCHLEJŠÍ RŮST HDP.
ALE SKUTEČNOU VÝKONNOST
EKONOMIKY UKAZUJE HDP
NA OBYVATELE. A Z TOHOTO
POHLEDU JSME NA 43. MÍSTĚ
NA SVĚTĚ, PŘED NÁMI JE I KYPR
NEBO SLOVINSKO…”

ŘEKL PŘED PRÁZDNINAMI V ČT V POŘADU OTÁZKY
VÁCLAVA MORAVCE PODNIKATEL TOMÁŠ BŘEZINA,
MAJITEL SPOLEČNOSTI BEST.

TOMÁŠI, DÍKY. JE DOBRÉ SI
PŘIPOMÍNAT, ŽE NĚKTERÁ
ČÍSLA – AČ ČASTO POUŽÍVANÁ –
MAJÍ NULOVOU VYPOVÍDACÍ
SCHOPNOST. A ŽE AČ ROSTEME
MOŽNÁ NEJRYCHLEJI, MNOHO
TO NEZNAMENÁ…
PETR KARBAN
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e sdělovacích prostředcích se trvale objevují
informace o neodborném, neseriózním
a často přímo podvodném jednání některých
podomních prodejců či montážníků zabezpečení
bytů, domů i provozoven. Poslední se objevila začátkem července, kdy obytný dům obcházel člověk,
který nabízel instalaci bezpečnostních zámků za
velmi přemrštěnou cenu.
V tak citlivé oblasti, jako je bezpečnost, se tyto iniciativy bohužel setkávají často s pozitivní odezvou.
K předcházení takto neseriózního prodeje lze využít iniciativu Asociace technických bezpečnostních
služeb Grémium Alarm (AGA), která je reprezentativním profesním sdružením podnikatelů tohoto
oboru a Autorizovaným společenstvem oboru
technických bezpečnostních služeb Hospodářské
komory. Právě AGA nabízí na stránkách www.
gremiumalarm.cz seznam svých členů, kteří jsou
samozřejmě držiteli potřebného živnostenského
oprávnění a mají i podepsaný kodex etiky.
Dále AGA reaguje na dotazy ze strany investorů
a ověřuje u svých členů právní a odbornou způsobilost a schopnost zpracovat zakázku od kvalitní
nabídky přes projekt a montáž až po uvedení do
provozu a zajištění kvalitního servisu. Ti dostávají
Osvědčení o kvalitě a jsou zařazeni na seznam, který
je publikován a uveřejněn také na www.gremiumalarm.cz. Ověřování kvality firmy se provádí v souladu se schválenou metodikou Hospodářské komory

ČR. Pro kvalitu zabezpečení je však velmi důležitá
i správná volba techniky. Nabídka na trhu je velká
a pro laika nepřehledná. Asociace Grémium
Alarm iniciovala a ve spolupráci s Ministerstvem
vnitra ČR i zpracovala dokument Stanovení úrovně
zabezpečení objektů a provozoven proti vloupání
podle evropských technických norem. Ten vydala
Česká agentura pro standardizaci a přehledně
uvádí doporučené úrovně zabezpečení pro různé
objekty od bytu či domu až po například advokátní
kanceláře. Dokument tak poskytuje celkový přehled
o nástrojích a systémech vhodných pro ochranu
majetku a osob – o mechanickém zabezpečení, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech
i kamerách a jejich kombinaci. Společná pravidla
(k nahlédnutí na www.gremiumalarm.cz nebo
www.mvcr.cz) pro aplikaci mechanických zábran
a poplachových systémů umožňují optimalizovat
zabezpečení majetku pro konkrétní rizika. Což jsou
rizika, která se nehodí podceňovat v soukromém
ani v podnikatelském životě. ■

VÁCLAV NEPRAŠ, prezident Asociace
Grémium Alarm, člen představenstva
HK ČR, předseda Bezpečnostní sekce
HK ČR a jednatel LIBRAX, s. r. o.

Veřejná služba, nebo byznys?

Z

vláštní, jak je historie aktuální. „Vždyť takový
poštovní úřad, to je skoro jako zakleté místo;
máte tam samé nápisy, že ‚Kouřiti je zakázáno‘,
a ‚Psy s sebou bráti je zakázáno‘ a mnoho jiných
varovných tabulek – říkám vám, tolik vyhlášek
a zápovědí nemají ve svých úřadovnách ani
čarodějníci, ani draci. Už z toho je vidět, že pošta
je místo tajemné a mocné.“ To napsal Karel Čapek
v úvodu své Pošťácké pohádky, která poprvé
knižně vyšla v roce 1932. A platí to dodnes,
pošta – alespoň ta Česká – je místo mocné
a tajemné.
Mocné proto, že v čase, kdy se připravuje zákon
o právu každého z nás na digitální služby, je tu
státní podnik Česká pošta, který stále požaduje
od státu platby za takzvanou veřejnou službu.
Což je dle zákona služba ve veřejném zájmu,
jejímž specifickým znakem je, že pokud by nebyla finančně podporována veřejnými subjekty,
nebyla by poskytována na trhu vůbec nebo by
byla poskytována v nižší kvalitě či rozsahu. To

v případě pošty jistě neplatí – peníze putují elektronicky, na zásilky je tu řada kurýrních služeb,
jsou tu e-maily a datové schránky. Čeští poslanci
ovšem mají pocit, že doručování čehokoliv kamkoliv je ve veřejném zájmu.
Tajemné proto, že mnoho ředitelů už se u nás
pokoušelo toho koně osedlat a nikomu se to
nepodařilo, on si dál kluše krajinou a řehtá.
To sousedé pochopili dávno, jak s poštou naložit.
Výsledkem je dnešní Deutsche Post DHL Group,
někdejší Deutsche Post AG, kterážto společnost
vznikla v roce 1995 privatizací státního úřadu
Deutsche Bundespost. Jen tak pro pořádek – je
to největší kurýrní služba na světě a 205. největší
společnost vůbec, zaměstnává více než 500 tisíc
lidí, kapitálová hodnota je zhruba 50 miliard eur
a zisk před zdaněním přesahuje 3 miliardy eur.
Doručovací a kurýrní služby jsou zkrátka skvělý
byznys. Když se to ovšem umí. ■
VALERIE SAARA

www.komora.cz

32-33K_nazory.indd 32

23.08.19 11:57

názory

Co přinese nový Evropský parlament?
Ač bych české podnikatele podporovala v jakémkoliv výboru Evropského parlamentu, rozhodla
jsem se dalších pět let aktivně strávit v takovém,
který se zaměřuje na průmysl. Výbor pro průmysl,
výzkum a energetiku (ITRE) je totiž klíčový výbor,
přes který v minulých letech procházela zásadní
legislativa pro inovativnější průmysl, energetiku,
kyberbezpečenost, výzkum a vývoj, ale také na
podporu malých a středních podniků. Mohu
s jistotou prohlásit, že tento trend se během další
parlamentní pětiletky určitě nezmění. Naopak.
Iniciativ bude mnoho, avšak naprosto zásadní budou jednání o nové a moderní průmyslové politice
EU. Ta by měla zajistit to, že evropský průmysl
zvládne čelit globální konkurenci a zároveň bude
schopen řešit výzvy spojené s digitální transformací zahrnující i umělou inteligenci a se stále
častěji zmiňovaným přechodem ke klimaticky
neutrální a oběhové ekonomice.
Velkým úkolem nás, poslanců a poslankyň zasedajících ve výboru ITRE, proto bude, aby si Evropský

parlament a spolu s ním další instituce EU ještě
více uvědomily, že zásadní roli v této dlouhodobé
strategii sehrají právě malé a střední podniky.
Vždyť koneckonců představují 99 procent společností v celé Unii a jsou zodpovědné za existenci
dvou třetin všech pracovních míst v soukromém
sektoru. Zapomínat nesmíme ani na udržitelnost
financování programů, které s tím souvisejí. I z tohoto důvodu jsem se rozhodla jako náhradnice působit také ve výboru Evropského parlamentu, který
se bude v následujících letech věnovat víceletému
rozpočtu EU (BUDG). ■

MARTINA DLABAJOVÁ,

Foto: archiv

O

d chvíle, kdy se letos v květnu uzavřely volební místnosti při volbách do Evropského parlamentu, aby se spočítaly odevzdané hlasy,
uteklo několik měsíců. Nově zvolení europoslanci,
kteří v srpnu stihli letní pauzu, protože politika
se za horkého počasí příliš dobře dělat nedá, se
během nich nenudili. Ještě před tím, než v Bruselu
a Štrasburku, kde během roku zasedají, zamkli své
kanceláře, vybrali si své vedení a rozřadili se do
odborných výborů, v nichž budou dalších pět let
pracovat na evropské legislativě.
V roce 2014 jsem do Evropského parlamentu
přišla z podnikatelského prostředí, kde jsem před
tím působila dlouhých dvacet let. Od prvního dne
v europoslaneckých lavicích byla mou prioritou
svoboda podnikání a plně funkční jednotný trh
EU bez bariér a zbytečné administrativy. Stále jsem
přesvědčená, že na společném trhu by nemělo
docházet k porušování evropského práva a měl by
tu být plně uplatňován volný pohyb služeb a také
přeshraniční mobilita.

poslankyně Evropského
parlamentu

Brexit, a co dál?
Vedle celních sazeb budou svou roli v zahraničním
obchodě hrát i netarifní obchodní překážky. Jedná
se o rozdílné regulatorní požadavky, nové administrativní formality ve formě povolení nebo licencí,
týká se to i platnosti certifikátů získaných firmami
před dnem výstupu VB z EU. Odhady přímé i nepřímé role netarifních obchodních překážek jsou
rovněž jen velmi obtížně kvantifikovatelné.
Co se týká samotného průběhu brexitu, k 1. listopadu 2019 očekáváme negativní šok v podobě
nárazového snížení zahraničního obchodu mezi
EU a VB. Velikost tohoto šoku záleží na tom,
jak dlouho bude trvat nejistota ohledně způsobu
výstupu VB z EU. Čím delší bude nejistota, tím
větší bude počáteční chaos a škody s ním spojené. V prvních dnech po vystoupení nicméně hrozí
ochromení dopravy a dodávek zboží. Výrobní
a dodavatelské řetězce fungují v režimu just-in-time (zjednodušeně řečeno – přivezené součástky či díly jdou rovnou z kamionu do výroby)
a zpoždění dodávek zapříčiní útlum výroby,
pokud se firmy dostatečně nepředzásobí.
Vývoj bezprostředně po vystoupení VB z EU se
projeví ve výsledcích HDP za 4. čtvrtletí 2019.
Nedomníváme se ale, že vliv posledních dvou
měsíců roku zásadním způsobem ovlivní celoroční
výsledek. Bude se jednat o zpomalení v řádu několika málo desetin procenta. Po započtení dopadů
brexitu počítáme pro rok 2019 s růstem HDP
ve výši 2,7 % a pro rok 2020 ve výši 2,6 %.

Hlavní dopad tvrdého brexitu očekáváme v první
polovině 2020, především v 1. čtvrtletí, kdy bude
hrát roli i poměrně vysoká srovnávací základna z roku 2019. Celkovou stabilizaci situace
očekáváme do 12 měsíců od data výstupu VB
z EU, tj. do podzimu 2020. Tato doba bude sloužit
k tomu, aby se novým způsobem ustálily dodavatelské řetězce. Celkově bude brexit pro českou
ekonomiku znamenat jednorázový a krátkodobý
výkyv, který sám o sobě nemůže vést k recesi v ČR.
Budoucí vývoj zahraničního obchodu s VB se
bude odvíjet od rychlosti a schopnosti obou stran
(EU a VB) vyjednat formu budoucí obchodní
spolupráce nad rámec automatické spolupráce dle
pravidel WTO. Toto období může trvat i několik
let. Záleží ale především na aktivitě samotných firem při hledání nových alternativních obchodních
partnerů v jiných zemích, a to nejen v EU. ■

Foto: archiv

K

oncem července 2019 byl do čela britské
Konzervativní strany zvolen Boris Johnson
a stal se tak premiérem Spojeného království, čímž se zvýšila pravděpodobnost odchodu
Velké Británie (VB) z EU bez dohody – takzvaný
no-deal scénář, někdy také označovaný jako tvrdý
či neřízený odchod. Právě na dopady možného
tvrdého brexitu na českou ekonomiku se zaměřila
příloha červencové Komorové makroekonomické
prognózy.
Odchodem VB z EU bude nejvíce zasažena ekonomika samotné VB a z členských států pak země,
které nejintenzivněji s VB obchodují, tj. Irsko,
Malta, země Beneluxu nebo skandinávské země.
V absolutních číslech no-deal scénář nejvíce dopadne po VB na ekonomiku Německa. Právě vývoj
v Německu je zásadní pro kvantifikaci dopadů
na českou ekonomiku.
Vycházíme z předpokladu, že by po 31. říjnu 2019
byla uvalena cla na vzájemný obchod mezi VB
a EU podle sazebníku Světové obchodní organizace (WTO). VB ale deklarovala, že v případě no-deal scénáře nabídne v zásadě bezcelní přístup
na svůj trh s výjimkou několika málo položek.
Je třeba počítat nejen s přímým dopadem celních
sazeb na ČR, ale i s dopadem nepřímým – zprostředkovaně přes naše obchodní partnery,
především Německo. Negativní dopad na českou
ekonomiku se nicméně neodvíjí jen od výše cel, ale
i od stavu britské ekonomiky.

KARINA KUBELKOVÁ,
hlavní analytička HK ČR
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I technici a řemeslníci potřebují cizí jazyk
Umět v rámci své profese odborně komunikovat v cizím jazyce se ukazuje při vzrůstající mobilitě (nejen) na evropském
pracovním trhu jako nezbytné. V mnoha zemích si to uvědomují již od 90. let minulého století, kdy se začal využívat
CLIL – Content and Language Integrated Learning.
úzce spolupracuje s angličtinářkou Mgr. Lydií Šitinovou. V rámci pilotáže škola zkouší různé varianty
cizojazyčné odborné výuky s ohledem na obory
a ročníky studia, včetně formy zájmového semináře,
který se zatím ukazuje jako nejefektivnější.

Foto: Petr Karban

O akumulátorech anglicky

T

en propojuje odborný obsah nejazykového
předmětu s výukou cizího jazyka. V České
republice se uplatňuje se ve dvou formách;
jako soft CLIL, kdy jsou odborná témata začleněna
do výuky jazyka, a hard CLIL, kdy je předmět částečně nebo zcela vyučován v cizím jazyce. Potřebu
cizojazyčné odborné komunikace si uvědomují
nyní i české střední školy, a zejména v odborném
školství se zvolna zabydluje převážně měkká forma.

Yes, I do
Zvýšit kompetence pracovní síly v anglickém
jazyce i kvalitu jazykové výuky, to je strategický cíl
Moravskoslezského kraje do roku 2023. Na střední
odborné školy cílí program YES, I DO, do něhož
se v loňském školním roce zapojilo 5 SOŠ, v tom
stávajícím dvouletém jich je 8. Program podle Stanislava Folwarczneho, náměstka hejtmana pro školství, podporuje jazykovou průpravu angličtinářů
i učitelů odborných předmětů a seznámení s CLIL.
„Tento způsob výuky může být pro středoškoláky
mnohem přitažlivější než klasické hodiny. Kvalitní
výuka angličtiny má velký přínos pro jejich budoucí
praxi, znalost cizí řeči totiž absolventům zvyšuje
uplatnitelnost na trhu práce,“ uvedl.
Jednou ze zapojených škol je VOŠ, SOŠ a SOU
Kopřivnice. Pedagožky angličtinářka Mgr. Michaela
Valová a učitelka předmětu strojírenská technologie Ing. Renáta Bartoňová si v rámci desetiměsíčního kurzu rozšířily své znalosti o odbornou
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terminologii užívanou ve strojírenské technologii
a v tandemu připravily a vedly 40 hodin výuky
kurzu odborné angličtiny Engineering Technology
pro žáky 2. a 3. ročníku oboru Mechanik seřizovač
a nástavbového studia oboru Provozní technika.
Žáci se v nich učili anglické odborné technické
výrazy a vedli rozhovory o odborných tématech.
Pedagožky navštívily výuku na dvou podobných
školách, aby sdílely nápady, zkušenosti i starosti
s novým pojetím výuky. Teorii doplnily o návštěvu
kovárny a slévárny Tatra Truck. Několik žáků zde
rovněž absolvovalo odbornou stáž, při níž tlumočili
základy technické terminologie do angličtiny pro
zahraniční pracovníky, kteří se zde zaškolovali. Obě
pedagožky plánují ke kurzu Engineering Technology postupně připravit další, a to Machining and
Equipment. „Také máme v plánu výjezd do zahraničí na technicky orientovanou stáž žáků ve firmě,“
doplňují.

Elektromobily v režimu hard CLIL
Střední škola automobilní Holice pilotně ověřuje
20 jazykových modulů CLIL na téma elektromobily
a hybridní vozidla v rámci mezinárodního projektu
Green Wheels, jehož cílem je vytvořit otevřené
vzdělávací materiály v oblasti provozu, opravy
a servisu těchto vozidel. Moduly vyučuje v odborném předmětu Elektrické příslušenství motorových
vozidel odborná pedagožka Ing. Martina Brettschneiderová, na přípravě jednotlivých lekcí však

Na odborná témata se při výuce angličtiny orientuje i Akademie řemesel Praha – SŠ technická.
Autotronici a autoelektrikáři využívají kromě
učebnice Job matters, což je angličtina pro řemesla
a služby, i pracovní listy s odbornými tématy, které
připravuje vyučující angličtiny. Odbornou slovní
zásobu získávají žáci i v dílnách praktické výuky,
kde jsou nářadí a zařízení označena cedulkou
s výrazem v anglickém, německém a ruském jazyce.
„V současné době pracujeme na modelu, kdy by se
část výuky anglického jazyka, která se bude týkat
odborných témat, konala přímo v reálném prostředí
dílen pod vedením mistra odborného výcviku
a učitele anglického jazyka,“ vysvětluje angličtinář
Mgr. Jaroslav Sojka.
Ve spolupráci s učiteli odborných předmětů
a odborného výcviku vznikla i netradiční hodina
angličtiny věnovaná sestavení modelu akumulátoru.
„Téma jsme zvolili proto, že akumulátor je z hlediska
autotronika tím nejzákladnějším produktem, bez
něhož by žádný elektronický systém automobilu
nefungoval,“ doplňuje Sojka. Rozsah odbornosti je
v kontextu cizojazyčné komunikace přizpůsoben
reálné praxi tak, aby absolventi získávali jazykové znalosti potřebné k uplatnění na evropském
pracovním trhu. V tomto případě probíhá až 90 %
výuky v angličtině. „Žáci musejí být schopni také
vyhledávat informace v obrázcích a poté je uplatnit
při sestavování 3D modelu,“ konstatuje angličtinář.
Na tuto aktivitu mohou navazovat další, například
konverzační scénky na téma, jak nastartovat auto
s vybitým akumulátorem pomocí jiného auta či jak
dobít akumulátor alternátorem.
Pracovní listy připravené pedagogy používají i žáci
dalších oborů školy, včetně oboru Stravovací a ubytovací služby. „Zkušenosti ze zahraničních pobytů
potvrdily, že znalost základní odborné terminologie
daného učebního oboru stejně jako schopnost vyjádřit základní pracovní postupy zvyšují sebedůvěru
žáků a otevírají jim větší možnosti v uplatnění
na trhu práce,“ potvrzuje Ing. Danuše Černá, statutární zástupkyně ředitele. ■
DANIELA KRAMULOVÁ, publicistka projektu Podpora krajského
akčního plánování, NÚV
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Český Davos v Kostelci:
Revoluce práce je tu. (Ne)bojte se!
Globální ekonomika prochází dramatickou metamorfózou. Mění se desetkrát
rychleji a s 300krát větší razancí než v době průmyslové revoluce, kvantifikuje
to McKinsey Global Institute v často citované studii No Ordinary Disruption.
Co to v praxi znamená? Technologie, demografie, urbanizace, přeshraniční
toky a růst systémového významu rozvíjejících se zemí (z)mění svět, respektive
pravidla hry, jimiž se řídí.

R

ychlé a výrazné změny, které globalizace
na steroidech datující se od pádu Berlínské zdi působí, přitom přinášejí zásadní
výzvy i obrovské příležitosti. Zatímco první platí
plošně, druhé je podmíněno, s čímž si politický
hardware ani software (tedy instituce ani lidé
státní správy) dosud ve většině případů nedokázaly poradit. Výsledkem je nejvýraznější příklon
k antisystémovým politikům a hnutím, jaký
moderní demokracie od svého vzniku na začátku
20. století zažily, vyplývá jak z analýzy Financial
Times.

Pod náporem změn
Chaos způsobený No Ordinary Disruption
se v důsledku neschopnosti politického establishmentu anebo antisystémových alternativ
nabídnout odpověď na potřeby zítřka jen násobí.
Degradace životního prostředí a další výzvy proto
(zatím?) zůstávají nezodpovězené. O to podstatnější je povědomí o příčinách a možných důsledcích megatrendů, což platí dvojnásob pro vysoce
globalizované ekonomiky a společnosti.
To potvrzují i (po)krizová léta v Česku, které
na jednu stranu zažívá bezprecedentní boom,
na tu druhou se však množí signály, že naše malá
a otevřená ekonomika ani malá a uzavřená společnost nevstřebávají nápor globalizací diktovaných změn snadno.

Dialog je nástroj
Podobně jako v případě dalších citlivých témat
přitom i zde platí, že narůstající polarizace
poháněná neochotou či neschopností diskutovat
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znemožňuje dialog, který je nezbytnou podmínkou konstruktivního přístupu, respektive řešení
všech stávajících i budoucích výzev. To se pak
čím dál tím výrazněji podepisuje pod vše kolem
nás, od politické (ne)kultury po chronickou nedůvěrou naleptávané podnikatelské prostředí.
V roce 2011 s vědomím této hrozby (a souvisejících příležitostí) publicista a konzultant
Roman Chlupatý založil platformu Alter Eko,
jejímž cílem je identifikace a analýza trendů,
které (z) mění svět a jejich zasazení do českého
kontextu. Na této platformě se setkávají špičkoví
ekonomové, byznysmeni a akademici, mezi
jinými exprezident Microsoftu pro Evropu Jan
Mühlfeit nebo hlavní ekonomka Raiffeisenbank
Helena Horská; v případě zahraničních expertů
například zakladatel Evian Group Jean-Pierre
Lehmann či někdejší člen poradního sboru Bank
of England Nick Beecroft.

Malá země, velká výzva
Alter Ekaři ve snaze kultivovat veřejný prostor
a nastartovat potřebnou debatu všech zúčastněných stran spolupracují s předními domácími
médii, jsou podepsáni pod řadu vzdělávacích
seminářů a kulatých stolů a zároveň poskytují
soukromému sektoru i státním institucím konzultační a analytické služby. Středobodem jejich
aktivit se pak stal v loňském roce „český Davos“,
dvoudenní diskuzní fórum pořádané pod záštitou
hraběte Františka Kinského na rodovém zámku
Kinských v Kostelci nad Orlicí.
Loni se akce v Kostelci s podtitulem Malá země,
velká výzva věnovala osmi megatrendům,

v jejichž důsledku se známé mění v neznámo,
a možným východiskům na výzvy, které to
přináší. Letošní druhý ročník se zaměří na výzvy
a příležitosti související se změnami v oblasti
vzdělá(vá)ní a na trhu práce v 21. století. O své
inspirativní vize i praktické tipy, jak obstát ve světě zítřka, se na Novém zámku 8.–9. listopadu podělí například ekonom a filozof Tomáš Sedláček,
nebo ekonom Pavel Kysilka. Jste srdečně zváni. ■
ROMAN CHLUPATÝ, partner poradenské společnosti
Save & Capital a zakladatel Alter Eko, a FRANTIŠEK KINSKÝ,
správce rodového majetku a člen poradního sboru Alter Eko

KOSTELEC 2019
Zveme vás na dvoudenní konferenci plnou
inspirativních diskuzí i praktických tipů, jak
obstát v abnormalitě zítřka. Přední tuzemští
experti se tentokrát zaměří na výzvy
a příležitosti spojené se vzděláváním a trhem
práce v 21. století. Konference se koná
8. a 9. listopadu v Novém zámku v Kostelci
nad Orlicí. Vystoupí na ní:
David Navrátil (Česká spořitelna)
Pavel Kysilka (6D Academy)
Ladislav Kučera (HAYS)
Tomáš Sedláček (ekonom a filozof)
Ondřej Šteffl (Scio)
a další…

Podrobnosti a registrace na:

www.altereko.info

www.komora.cz
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Klademe důraz
na inovativní řešení
Vlhkost vzduchu v prostorách upravujeme
dle aktuálního množství návštěvníků.
PARTNE
R

EZ
E

O–
SC

Díky našim zkušenostem a dodávaným technologiím si můžete
být jisti, že ČEZ ESCO je investice do budoucna, která přináší
chytrá řešení pro vaši společnost.
ww

www.cezesco.cz

w.

cez

EKTU
OJ
PR

Naše inovace pomáhají společnostem k větší energetické
soběstačnosti. V Rudolﬁnu jsme díky použití nejnovějších technologií
optimalizovali provoz a snížili výdaje za energie. Ročně tak na energiích
uspoří 2,5 milionu korun.

e s c o.cz

ENERGY
SERVICE
COMPANY
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HISTORIE ÚAM BRNO
Ústav aplikované mechaniky Brno byl
založen v roce 1959 díky profesoru Vlastimilu
Křupkovi, který ho pak vedl řadu let. Za jeho
vznikem stála dlouhodobá spolupráce
státního podniku Vítkovice s katedrou
Pevnosti a pružnosti na Vojenské akademii
Brno. Mezi první zakázky patřilo hlavně řešení
problémů důlní techniky a vysokých pecí.
Od roku 2004 je ÚAM Brno součástí Skupiny
ÚJV, která je členem Skupiny ČEZ.

LI

Foto: ÚJV
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Začínáme tam, kde běžní konstruktéři
se znalostmi končí
Ústav aplikované mechaniky Brno slaví 60 let
Malý, vysoce specializovaný tým
odborníků, který se zabývá praktickou
aplikací vědeckých poznatků do
projektování a řešení provozních stavů
průmyslových celků a staveb, letos slaví
jubileum.

O

d svého vzniku v roce 1959 se ÚAM Brno
podílí na desítkách projektů, které vyžadují
multidisciplinární přístup a uplatnění poznatků z oblasti mechaniky těles a prostředí, hodnocení mezních stavů zařízení, nosnosti ocelových
konstrukcí a lan nebo konstrukce tlakových nádob
a potrubních systémů. Po celou dobu své existence
sbírá doma i za hranicemi ocenění za inovační řešení problémů, které se jiným zdály neřešitelné.

vlastních kmitů. Historicky významné byly výpočty
statiky mnoha mostních konstrukcí a lan, například
dálniční most u Velkého Meziříčí nebo most SNP
v Bratislavě, nebo potrubních systémů. Práce na
atypických různorodých úkolech, zejména pro
oblast energetiky, je náplní činnosti společnosti
i dnes. Ředitel ÚAM Brno Lubomír Junek k tomu
dodává: „Postupem času a díky znalostem mezních
stavů zařízení jsme se vypracovali k tomu, že jsme
schopni poskytovat servis všem elektrárnám, ať už
jsou klasické, jaderné, nebo vodní. Když nastane
složitější provozní problém nebo nestandardní situace,
provozovatelé volají nás – a my se snažíme pomoci
tak, abychom ochránili jejich investice a udrželi
zařízení v bezpečném chodu. Jsme vlastně taková
linka technické první pomoci, když běžné znalosti
projektantů a inženýrů nestačí.“

Lidé a vize
Inženýři z Guinessovy knihy rekordů
Mezi veřejnosti známé zakázky ÚAM Brno patří
například měření napětí při přesunu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, který je zapsán
v Guinessově knize rekordů jako přeprava nejtěžšího předmětu po kolejích. Atraktivním projektem
byla i stavba vysílače Ještěd, pro kterou se v ÚAM
Brno navrhovaly výztužné prstence, ověřovalo se
chování konstrukce při zatížení větrem a tlumení
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Specialisté společnosti se v současné době věnují
široké škále výzkumných a aplikačních projektů
z různých průmyslových odvětví – od degradací
materiálů vlivem zatížení ve formě náhlé opakované
změny teploty přes vnitřní napětí svarů až po dynamické chování konstrukcí při seismické události.
Pozornost budí také aplikace poznatků pro testování
tramvají – crash testy vozů nebo dynamické zkoušky
podvozků. Jedním ze stavebních kamenů úspěchu

společnosti je bez diskuzí týmový duch a nadšení
pro inovace. Sdílení poznatků je ve firmě podpořeno
propracovaným systémem interního vzdělávání,
opřeným o využití rozsáhlých znalostních bází.
„Motto naší práce je zodpovědnost, profesionalita,
spolehlivost, a zejména otevřený dialog se zákazníkem
založený na důvěře,“ shrnuje svou vizi ředitel Junek.

Na vavřínech se tu neusíná
Mezi nověji datované úspěchy Ústavu aplikované
mechaniky Brno se řadí například odstranění
provozních vibrací hlavních parovodů elektráren
typu VVER 1000, které bylo aplikováno v elektrárně Temelín a v dalších 10 jaderných komplexech
v zahraničí. Za spolupráci na návrhu nového
hřebenového těsnění pro hlavní cirkulační čerpadlo
primárního okruhu bloků typu VVER 440 v jaderné
elektrárně Dukovany získal ÚAM Brno druhé místo
na prestižní NUMEX Trophy – mezinárodní soutěži
v údržbě jaderných elektráren. Jedním z posledních
mezinárodních ocenění práce společnosti je letošní
udělení energetického Oskara – ceny amerického
Institutu pro výzkum elektrické energie EPRI za zavedení nové metody oprav svarových spojů Weld
Overlay, která se aplikuje pro opravy svarů potrubí
na jaderných elektrárnách. ■
ALENA ROSÁKOVÁ, Skupina ÚJV

www.komora.cz

38K_ujv.indd 38

23.08.19 12:15

advertorial

Přesné okno šetří čas i peníze
Výrobců oken jsou na trhu desítky a zákazník často tápe, jak vybrat toho pravého. Kvalitu oken lze hodnotit z mnoha
pohledů, ale vždy bude platit jedno: kvalitní vstupní materiály a přesná továrenská výroba jsou nezbytné. Bez nich zákazník
spokojen nebude.
tedy na základě výpočtu. Takto vyrobenými lištami
se v závěru výroby okna připevní z vnitřní strany
izolační výplň zasklívacího panelu do okenního
křídla. „Tím jsme opravdu výjimeční, protože běžně
se lišty řežou na potřebnou délku až na poslední
chvíli, po vsazení zasklení do hotového křídla, kdy
lze přesně změřit rozměry. Při běžné toleranci na
úrovni jednotek milimetrů je to ale jediné možné řešení. Naše přesnost výroby nám dovoluje luxus, kdy
lišty dopředu nařeže automat a operátor je po vložení izolační výplně zasklívacího panelu do hotového
křídla už pouze zaklapne na určené místo. Přesnost
na desetinu milimetru má zkrátka své výhody. Pocítí
je především zákazník,“ vysvětluje Jiří Jansa. ■
PETR SIMON

Devět z deseti
U Stavony prostě platí, že devět z deseti zákazníků
je spokojených a doporučuje okna Stavona dále.
„Spokojený zákazník, to je úspěšná firma, a to je
hlavním smyslem naší činnosti. Doprovodným
přínosem je, že se například nemusíme rozptylovat
a zdržovat zdlouhavým řešením nedostatků na stavbách, ale soustřeďujeme pozornost na naši hlavní
činnost, tedy výrobu,“ vysvětluje Jiří Jansa. Vedle
přesné výroby je podle něj důležitý i kvalitní vstupní materiál, tedy okenní profily: „My využíváme
profilový systém Veka, který patří mezi absolutní
technickou špičku. Velkou výhodou je, že Veka jako
jediná vyrábí a dodává na trh výhradně profily
třídy A, které mají tloušťku vnější stěny 3 milimetry.
Takzvané úsporné profily třídy B nebo C jsou o půl
milimetru tenčí a ten půlmilimetr je sice levnější, ale
výrazně zhoršuje mechanické vlastnosti okna a vede
ke snížení jejich životnosti v důsledku rychlejšího

opotřebení. Zákazníci však o nějakých třídách
nemají většinou vůbec ponětí.“

Šetření se nevyplácí
Podobně skeptický je Jiří Jansa i k dalším úsporným trikům výrobců, které se obvykle skrývají pod
moderní termín optimalizace: „Například kolísavá
odolnost ocelových výztuh profilů… u těch se šetří
na tloušťce pozinkování. Zpočátku se u takových
oken neděje nic. Ale po čase začnou tyhle výrobky
zlobit, protože ztrácejí důležité vlastnosti. Jejich
životnost je prokazatelně kratší, dlouhodobá funkčnost je problematická. A platí, že čím je okenní křídlo větší a těžší – což je dnes běžné, protože s vyššími
nároky na úsporu tepla také stoupá hmotnost skel –
tím dříve se potíže dostavují. Naši zákazníci se
podobnými problémy trápit nemusí. Mají jistotu, že
nejen profily, ale všechny ostatní komponenty jejich
oken jsou vyráběny pouze v nejvyšší jakostní třídě.
A především adresně, doslova přímo pro ně.“

Automat zárukou přesnosti
Přesnost, kterou má Stavona jako zákon, není
na trhu skutečně běžná – obvyklá rozměrová
tolerance na okenním rámu či křídle je zhruba
4 až 5 mm, s tolerancí 2 mm. Stavona se běžně
pohybuje na úrovni desetiny milimetrů. Umožňuje to vysoký stupeň automatizace výroby, kdy
je většina rozhodovacích a technologických kroků
řízena i prováděna počítači a automaty. Unikát
pak představuje výroba takzvaných zasklívacích
lišt, ty se totiž vyrábějí podle teoretického plánu,

Foto: 2x Stavona

T

ohoto modelu se drží i Stavona, přední český
výrobce oken, který vyrábí okna z nejlepších
materiálů, s přesností na desetinu milimetru.
Což není vůbec běžné. „Není, není to ani nutné,
ale my jsme tuto cestu zvolili záměrně a zakoupili
jsme výrobní linku na nejvyšší technologické úrovni.
Výroba je dražší a náročnější, ale výsledek je viditelný – řešíme minimum stížností či oprav a prodlužujeme obvykle roční interval pravidelného seřizování
oken. Vlastně ho naši zákazníci nevyužívají,“
říká Jiří Jansa, obchodní ředitel a vedoucí výroby
v jedné osobě.

STAVONA
Společnost vznikla roku 1991 jako výrobce
oken, dveří, výloh, zimních zahrad,
posuvných stěn a rolet, včetně příslušenství.
Dnes se s ročním obratem cca 150 mil. Kč
řadí k významným výrobcům stavebních
otvorových výplní na českém trhu. Všechna
okna Stavona nesou značku Garance a kvality
a jsou vyrobena certifikovanými systémy
řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001. Okna
Stavona si vysloužila důvěru stavebníků pro
svou životnost, barevnou stálost, odolnost
proti namáhání a rychlý, bezproblémový
servis.

www.komora.cz
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Výzkum nechce volební hesla,
potřebuje strategii
Hlavním tématem Miroslava Krejčíka je vysoká přidaná hodnota. Není divu, v roce 1995 založil technologickou společnost
zaměřenou na aplikovaný výzkum a vývoj v technických oborech. Před více než deseti lety pokročil o úroveň výše a otevřel
jedno z prvních Technologických center a Center strategických služeb na našem území vůbec.

Evropanství je výhodou
Za zlom považuje zakladatel úspěšné společnosti
vstup ČR do EU: „To nám zásadně zjednodušilo
přístup na evropský trh. Ochrana domácích firem je
sice viditelná i dnes, každá německá firma si raději
koupí od německé firmy než od nás, ale přes to všechno máme po celé Evropě řadu partnerů.“ Kromě
členství v Evropské unii si cení Miroslav Krejčík
i spolupráce se středními školami a univerzitami.
Firma pořádá vlastní akademii, kde mají studenti
zadány dlouhodobé školní práce pod patronátem
firemních expertů. Nejnižším stupněm je maturita,
lze pokračovat i při bakalářském studiu. Důraz ale
klade firma i na vzdělávání celoživotní, starším zaměstnancům nabízí akreditované vzdělávací programy ve vybraných strojírenských oborech.

Ukrajina není řešením
Skepticky se Miroslav Krejčík staví k modelu
využití zahraničních pracovníků. Česko má
v technických oborech ohromnou tradici, kazí si
ji ovšem mizernou produktivitou. „Na německých
dálničních stavbách nikdy neuvidíte to, co na české
dálnici, kde při opravě není buďto vůbec nikdo, nebo
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Foto: MSV Systems CZ

S

výzkumem a vývojem je spjata celá jeho
profesní kariéra. Začínal v dobách, kdy sehnat
finance na vědu a výzkum v Česku bylo utopií.
„Bylo to na krev, ale zvládli jsme to. Pravda, za tu
cenu, že jsme byli nuceni dodávat svá řešení na hranici efektivity, ale přežili jsme. Když jsme jako čistě
česká společnost prosadili výstavbu prvního Technologického centra a Centra strategických služeb
na severu Čech, bral jsem to jako malé vítězství,“
vzpomíná na začátky majitel firmy, která dnes
investuje významné finanční prostředky do vývoje
plastových rozvodů plynných a kapalných médií
elektromobilů. Orientace na aplikovaný výzkum
se vyplácí, společnost má dnes registrováno pět
evropských a amerických patentů na Thermoformingu a v oblasti je minimálně evropskou špičkou.
„Dnešní podoba se od začátků liší významně, tehdy
jsme si o špičkových pracovištích mohli nechat jen
zdát,“ provází nás Miroslav Krejčík excelentně vybaveným vývojovým pracovištěm, kterému vévodí
3D tiskárny na kov a počítače se softwarem pro
reverzní engineering.

se dělníci opírají o lopaty. Ve výrobních závodech
to není nijak lepší, špatná organizace práce, malý
poměr automatizace. Management nechce riskovat,
protože by mohl přijít o svou mzdu. Teplá jistota,
to je naše česká bolest,“ nebojí se Miroslav Krejčík
ostřejších slov. Řešení je podle něj pouze ve
zlepšeném přístupu k práci, ve zvýšení produktivity systémově, napříč všemi segmenty a celou
společností.

výzvy dnešní Evropy, respektive světa. „Cestou přece
není hledat řešení v ještě energeticky náročnějším, než
je to současné. Elektromobilita přesouvá ekologické
zatížení z měst do míst těžby surovin, výroby baterií,
budoucí likvidace úložišť energií a podobně. Není
pravda, že elektropohon má větší účinnost než spalovací motor. Výroba elektrické energie, ztráty v přenosové soustavě, úložištích a přenosech do konečných
baterií, to vše jsou větší ztráty než ty ve spalovacích
motorech. To je potřeba laické veřejnosti jednoznačně
říct. Vysvětlit ekologům nesmyslnost jednostranného názoru. Věřím, že například cesta likvidace
vznikajících škodlivin jejich využitím je trestuhodně
opomíjená, že stojí za to zabývat se vývojem nových
technologií v tomto smyslu. Nezávislost EU přináší
i potřebu zachování tradičních zdrojů výroby oceli,
zemědělství a mnoha dalších odvětví. Nové technologie nám nesmí vzít ztrátu svobody a ekonomické
stability,“ uzavírá Miroslav Krejčík. ■
PETR SIMON

Výsledky neodpovídají investicím
O kvalitě aplikovaného výzkumu, což je cesta
k zítřejší konkurenceschopnosti, si Miroslav
Krejčík také nedělá iluze: „Je tu spousta kvalifikovaných soukromých investorů, kteří očekávají dobré
výsledky, protože chtějí, aby se jim jejich investice
vrátila a vytvořila přidanou hodnotu, tedy zisk.
Jiné je to u dotačních projektů, na které řada firem
spoléhá. Jednoznačně chybí ekonomické vyhodnocení
vložených prostředků. Veřejný sektor se musí začít
chovat jako soukromý investor. Prostředků máme
dost, výsledky bych ale očekával lepší. To je téma,
kterému by se vláda měla věnovat. Protože obecně
platí, že vždy bude chtít každý sektor více financí,
věda a výzkum nebudou jiné. Ale jsem přesvědčen,
že je to právě jen o úhlu pohledu na výsledky. Když
budou investice do vědy a výzkumu přinášet výsledky
a finanční efekt, každá vláda bude chtít dávat víc.
Ale nejsem si jist, že vůbec máme systém, jak investice
do vědy hodnotit. Ví vláda něco o návratnosti svých
investic? Věda a výzkum nechtějí volební hesla, ale
kvalitní dlouhodobou strategii.“

Nové výzvy

MSV Systems CZ
Společnost, která si váží především
duševního vlastnictví a věnuje se bezmála
čtvrtstoletí jeho rozvoji a ochraně, když
se zaměřuje na aplikovaný výzkum a od
roku 1995 poskytuje svým zákazníkům
nejnovější technologie v ohýbání a tváření
kovových a plastových trubek a hadic.
Sortiment produktů zahrnuje širokou škálu
od ručních nástrojů a měřidel po plně
automatizované víceúčelové stroje a výrobní
linky. Nedílnou součástí činnosti firmy je
i poradenství a asistence v patentovém řízení
a obecně v aktivitách na ochranu duševního
vlastnictví, které společnost nabízí třetím
stranám. „Právě v něm je totiž skryto to
pravé bohatství firem,“ říká zakladatel
a majitel firmy Miroslav Krejčík.

Jedním z důkazů důležitosti podpory vědy a výzkumu je i fakt, že právě ony pomáhají plnit ekologické
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JUBILEJNÍ X. ROČNÍK KONFERENCE
K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

26. 9. 2019, Praha
hotel Ambassador Zlatá Husa
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Účast potvrdilo mnoho odborníků z praxe.
Konferencí Vás provede Tomáš Drahoňovský, moderátor Čt 24.
Více informací na www.otidea.cz/konference

Přihlaste se na konference@otidea.cz

Předplatné Deníku se vyplatí!
hNemusíte chodit do trafiky – Deník vám doručíme zdarma až domů
h Aktuální, ověřené a užitečné informace z blízkého i vzdálenějšího
okolí, které jinde nenajdete
hZdarma řada příloh a magazínů – Sportovní deník, Bydlení, Hobby,
Zdraví, Ženy, Víkend, TV magazín
hV případě předplatného na celý týden navíc získáte 10% slevu
hZdarma prémiový obsah zpravodajského webu denik.cz v Klubu Deníku
u

S předplatným
Deníku platíte mén
ě,
získáte více a navíc
vše doručíme
až k vám.

hZdarma elektronická verze Deníku – váš Deník bude uchován v archivu
u
i pro pozdější čtení
hZajímavé uvítací dárky pro nové předplatitele
hSpousta slev a dárků pro stávající předplatitele za věrnostní body.
Vstupenky na výstavy nebo kulturní vystoupení, knihy, elektronika,
vybavení domácnosti, dárky pro děti, pomůcky na zahradu a mnoho dalších.

A to vše již od pouhých 17 Kč denně.

Vyberte si dárek pro předplatitele na mojepredplatne.cz nebo tel. 272 015 015.
www.komora.cz
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Stát chystá změny v daních
Přeplatky na daních dostanou podnikatelé od
státu dříve. Co nového přinese nová legislativa?
Po letech slibů a restrikcí vůči podnikatelům – připomeňme třeba zavedení evidence tržeb a kontrolních hlášení, nevlídné
zajišťování daní a otálení s vracením nadměrných odpočtů – přichází Ministerstvo financí s návrhem daňového řádu, kterým
se konečně pokouší přistupovat k podnikatelům jako ke klientům platícím finanční a celní správu svými daněmi.

S

ada legislativních změn ale zahrnuje nejenom
opatření vstřícnější povahy, ale i nová restriktivní opatření. Proto Hospodářská komora
musela v mezirezortním připomínkovém řízení
zasáhnout a jménem svých členů odmítla takové
návrhy ministerstva, které by stávající podmínky
podnikání zhoršily.

Pojďme si to shrnout
V oblasti elektronizace je cílem návrhu, aby co
největší část komunikace v oblasti správy daní probíhala elektronicky, respektive online. Ministerstvo
financí se tímto chystá rozšířit daňovým poplatníkům způsoby elektronického podání. Vedle datové
schránky a uznávaného elektronického podpisu by

42

nově podnikatelé mohli používat i datovou zprávu
se zaručenou identitou. Občanské průkazy se
strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem, které identifikaci vůči online službám
zejména veřejné správy umožňují, stát začal
vydávat už před rokem. Takový krok ministerstva
podnikatelé proto uvítají.
Tím ale novinky nekončí. Ministerstvo financí
zároveň rozšiřuje možnosti speciální daňové informační schránky. Ty umožňují přístup k vybraným
informacím z daňového řízení na osobním daňovém účtu poplatníka. Mění se ale také podmínky,
kdy je zpráva považována za doručenou. Dnem
doručení se může stát i sobota, neděle nebo jiný
státní svátek.

Dobrou zprávou je, že ministerstvo se chystá touto
novelou také prodloužit poplatníkům lhůtu pro
podávání daňového přiznání o jeden měsíc, pokud
se rozhodnou dokument dodat elektronicky. Stát
zároveň zkrátí lhůtu pro vrácení přeplatku. Poplatníci tak své přeplatky dostanou na svůj bankovní
účet dříve než dosud.

Fikce doručení
Dosud platilo, že pokud podnikatel byl písemně
informován o daňové kontrole a dopis nevyzvedl,
daňovou prověrku nebylo možné provést. Nová
norma zavádí fikci doručení. Vyrozumění tak bude
po uplynutí stanovené lhůty finančním úřadem
považováno za převzaté. Na rozdíl od jiných
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LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI
DANÍ PŘINÁŠEJÍ KROMĚ URČITÉHO
ZJEDNODUŠENÍ I NOVÁ RESTRIKTIVNÍ
OPATŘENÍ. NAPŘÍKLAD LHŮTA PRO
VRÁCENÍ NADMĚRNÉHO ODPOČTU
DPH SE PRODLUŽUJE O 15 DNÍ, COŽ
PODLE KOMORY BUDE PRO
PODNIKATELE ZNAMENAT
KOMPLIKACE.

písemností, například od soudů, nebudou do lhůty
počítány pracovní, ale kalendářní dny.
Proti výsledku kontroly se budou firmy moci
vymezit formou opravného prostředku. Tento krok
následně berní úředníci, popřípadě soud posoudí
a vydají konečné a definitivní rozhodnutí. Nově
již tak nebude možné námitkami zdržovat daňové
šetření. Možnosti podnikatele budou obsáhlejší
v případě, kdy finanční úřad nevrátí ve stanoveném termínu přeplatek daně a firmě v důsledku
toho vznikne majetková škoda. Na základě přezkumu pak mohou podnikatelé žádat o kompenzace
za způsobenou škodu.

NOVÝ ZÁKON O METROLOGII
Nový zákon nahradí dosud platný zákon z roku 1990. Hospodářská komora
v mezirezortním připomínkovém řízení upozornila na nevhodnou kumulaci
kompetencí a pravomocí do rukou jednoho úřadu, kterým je Český
metrologický institut. Tato organizace zabezpečuje, aby měřidla a měření
ve všech oborech vědecké, technické a hospodářské činnosti
byly jednotné. Podle Hospodářské komory se ale může snadno při své
činnosti dostat do střetu zájmů. Příkladem je výkon dozoru – na základě
jeho výsledku je autorizováno vlastní metrologické středisko ČMI.

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE
Za kvalitní a minimalistický návrh lze považovat novelu zákoníku
práce, která implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady EU
o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Hospodářská komora
proto uplatnila jen doporučující připomínky, které se týkaly nadměrné
administrativní zátěže spojené s novelou.

ZÁKON O EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ
Ministerstvo spravedlnosti místo novelizace stávající úpravy, například
v zákoně o veřejných rejstřících, přistoupilo k vydání zcela nového zákona
o evidenci skutečných majitelů. Návrh ale trpí legislativně-technickými
i věcnými nedostatky, typicky jde o používání nejednotných termínů, které
se v jiných právních předpisech vyskytují s jiným významem. Podnikatelům
také přinese větší administrativní i finanční zátěž, a to i proto, že chyby
v návrhu na zápis do evidence skutečných majitelů nebude možné snadno

Institut zálohy
Dosud také platilo, že pokud podnikatel podal
daňové přiznání pět dní po zákonné lhůtě,
nehrozily mu sankce. Podle nového daňového
řádu bude pozdní podání DP také tolerováno,
opožděná platba ale nikoliv – i zde tedy dochází
ke zpřísnění podmínek pro firmy. Novinkou bude
také institut zálohy na daňový odpočet. Pod tímto
pojmem se schovává řešení situace, kdy kvůli pochybnostem, které se týkají pouze části tvrzených
skutečností, je zadržován celý nadměrný daňový
odpočet do doby, než jsou ukončeny kontrolní
postupy a ukončeno vyměřovací řízení. Správce
daně tak bude moci formou zálohy nárokovaný
daňový odpočet, respektive jeho část, vyplatit
dříve, než dojde k jeho konečnému stanovení. Záloha bude splatná do 15 dnů od jejího stanovení.
Zadržování daňového odpočtu, které je delší než
4 měsíce, bude stát podnikateli kompenzovat prostřednictvím úroku z daňového odpočtu. Zároveň
se ale prodlužuje lhůta pro vrácení u takzvaného
konkludentně stanoveného nadměrného odpočtu
ze stávajících 30 dnů na 45 dnů.
Hospodářská komora v připomínkovém řízení
řadu opatření z dílny Ministerstva financí kritizovala a u vybraných paragrafů žádala minimálně jejich zmírnění. ■
LUCIE PLACHÁ a KATEŘINA KOZÁKOVÁ, Úřad HK ČR

opravit. Při jakékoli chybě bude nutné, aby majitelé firem podali nový
návrh včetně úhrady příslušného poplatku. Hospodářská komora na druhé
straně oceňuje jednak zavedení institutu automatického průpisu údajů
z veřejných rejstříků a také to, že vybrané právnické osoby, například obce
nebo spolky, nebudou muset zapisovat majitele do rejstříku skutečných
majitelů.

NÁVRH NOVELY ZÁKONA O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH PROTI
LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ
TERORISMU A ZÁKONA O HAZARDNÍCH HRÁCH
Hospodářská komora se ohradila proti zvýšení administrativní zátěže
podnikatelů, kdy stát hodlá například rozšířit povinnosti týkající
se uchovávání dokladů. Rovněž se jménem podnikatelů ohradila
k maximální výši pokut, např. v případě nesplnění povinnosti při
identifikaci klienta se pokuta zvyšuje desetinásobně z 1 milionu
na 10 milionů Kč.
Hospodářská komora se dále vymezila proti tendenci přenášet kontrolní
roli státu na soukromé subjekty. Ministerstvo spravedlnosti také
navrhuje, aby podnikatelé v případě zjištění nesrovnalostí, které klient
ani na výzvu neodstraní nebo nevysvětlí, povinně oznamovali tuto
skutečnost nejen Finančnímu analytickému útvaru, ale i soudu, který
vede rejstřík skutečných majitelů. Komora považuje za zbytečné, pokud
už určitá informace dojde k orgánům státu, v tomto případě k Finančnímu
analytickému útvaru, aby takovou povinnost měl i podnikatel,
a to pod sankcí milionové pokuty.
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Stavební právo se musí změnit!
Zoufale na to čekají občané – stavebníci, podnikatelé – investoři i stát, odpovědný za silnice a dálnice. V délce povolovací
doby pro různé stavby je Česká republika asi na 150. místě mezi všemi zeměmi světa. V žádné jiné oblasti na tom nejsme tak
špatně. Může za to řada věcí, hlavní jsou však špatné zákony, a proto se je snažíme změnit.

P

ředstavte si okrajovou část menšího městečka.
Vlastníte tam dům a ulice je rozkopaná,
dává se nové plynové potrubí. Řeknete si:
paráda, napojím se při té příležitosti na plyn,
a ještě využiji kotlíkovou dotaci. Takže fakticky
stačí napojit 5 metrů trubky ze sklepa rodinného
domu na hlavní plynové potrubí na kraji silnice.
A ono, ejhle – 22 různých vyjádření úřadů, papírů
a posudků! Hasiči, policie, záchranný systém,
plynaři… nebo třeba městský architekt, který chce
ujištění, že trávníku před domem se nic nestane.
V praxi se trubka protáhla v zemi a na trávník
se ani nestouplo. Ještě teď si majitel domu klepe
na čelo, neboť vyřídit všechna tato povolení bylo

44

VELKÝM TÉMATEM POSLEDNÍCH
LET JSOU ČESKÉ DÁLNICE A SILNICE.
NA ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC BY
MOHLI VYPRÁVĚT O ŽÁDOSTECH,
KTERÉ BYLY PODANÉ PŘED 10 LETY,
A DOKONCE I 20 LETY.

výrazně delší než si plyn k domu přivést. A navíc,
majitel všechny úřady musel obíhat sám a čekat
tam ve frontách.

Roky plynou naprázdno
Další příběh, autentický z pera jednoho zoufalého
žadatele. Šest let se pokoušel získat souhlas vlastníka kanalizace pro veřejnou potřebu s napojením
sedmi rodinných domů. Přestože bylo vše v souladu se stavebním zákonem, územním plánem
a kanalizace vedla po jeho pozemku, dokázali mu
domluvení okolobydlící a jejich přátelé – úředníci na místním stavebním úřadě – napojení
zablokovat. Až sedmý rok s pomocí Ministerstva
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Důvod, proč nejezdíme
Velkým tématem posledních let jsou české dálnice
a silnice, jejich výstavba a oprava. Málo se ale píše
o tom, že jen samotná příprava a schvalování se
počítá na roky, i déle. Na Ředitelství silnic a dálnic
by mohli vyprávět o žádostech, které byly podány
před více než 10 lety, a dokonce i 20 lety…
Podívejme se opět na některé konkrétní případy.
Třeba takový obchvat u Pohořelic u Mikulova. Je
součástí D52, tedy dálnice, která má sloužit jako
hlavní tah sever-jih, spojující Česko např. s Itálií
a Chorvatskem přes Rakousko. Zatímco Rakušané
již dálnici k hranicím přivedli, my ne. Soud zrušil
povolení na základě žádosti dvou neziskových

DÍKY REKODIFIKACI SKONČÍ
ÚŘEDNICKÝ PING-PONG. ÚŘADY
PŘESTANOU STAVEBNÍKA POSÍLAT
OD ČERTA K ĎÁBLU.

organizací, které se zřejmě domnívají, že je ekologičtější a lepší vést dopravu přes města a obce.
Výsledkem je, že obyvatele obcí v nedokončeném
úseku čekají opravdu nepříjemné časy, zejména
v létě o prázdninách při přesunech na dovolenou.
Budou dýchat špatný vzduch, budou se bát přejít
silnici. Přitom první posouzení stavby, takzvaná
EIA, proběhlo už v roce 2005. Vinou nesmírně
složitých procesů a obstrukcí má stavba možná
šanci spatřit světlo světa v roce 2028, tedy pokud
legislativní džunglí a věčným napadáním vůbec
projde. A to prosím hovoříme o několika málo
kilometrech spojujících již hotové úseky za mnoho
a mnoho miliard.

I úředník má povinnosti
Takže, něco s tím dělat musíme. Začněme od úřadů. Spousta průtahů i u naprosto jednoduchých
staveb je dnes způsobena i tím, že stavební úřad je
dlouhodobě neobsazen nebo nedisponuje kvalifikovanými odborníky. Často se stává, že úředníci
mají na starosti jiné, zcela nesouvisející agendy,
což ubírá jejich čas pro vyřizování stavebních
povolení. Další věcí je dodržování správních lhůt.
Když občan včas nezaplatí daně, stát ho rychle
postihne. Pokud si však neplní zákonné povinnosti
úředník, neděje se dnes vůbec nic. Mnohdy to ale

není jen jejich chyba – pro práci úřadů nejsou až
příliš často vytvářeny vhodné podmínky. Dalším
problémem je legislativní ping-pong, kdy si úřady
posílají žádosti sem a tam, ani jeden ale nechce
rozhodnout. Nadřízený místo toho, aby zjednal
nápravu, pouze sdělí, že je věc špatně, a jede se
znovu od nuly. Často lidem také chybí informace –
co mám předložit, když si chci postavit rodinný
domek nebo cukrárnu – nebo je získávají hodně
pracně, a navíc polovičatě. Žadatelé o povolení
jsou v průběhu řízení bombardováni novými
a dalšími neočekávanými požadavky na dodání
podkladů různými úřady.

Konec ping-pongu
Je toho ještě mnoho dalšího, a proto snaha o rychlou změnu, jiným slovem rekodifikaci, zákonů.
Jednotlivé úřady budou sloučeny, budou tedy
sdílet odbornou pomoc, vybavenost, ale i lidskou
kapacitu, konečně úřady zvládnou zajistit zastupitelnost o dovolených či nemocech. Díky rekodifikaci skončí úřednický ping-pong. Úřady přestanou
stavebníka posílat neustále dokola od čerta k ďáblu
a zpět, v nekonečném vracení případů k novému
řízení. Naopak, stavebník bude podávat jednu
žádost, bude mu vydáno jedno povolení a proti
němu bude možné pouze jedno odvolání.

Jednodušší a rychlejší
Dnes je to často tak, že stavebník podá žádost,
a pokud úřad nereaguje na podanou žádost, neděje
se nic a stavebník jen čeká a čeká. Po změně stavebník řádně vyplní návrh, tedy nikoliv již žádost,
a pokud úřad nekoná, pak rozhodnutí bude přijato
automaticky, na základě podaného formuláře. To
samozřejmě znamená obrovský pokrok. Podobný
formulář zavedl například rejstříkový soud nebo
katastr nemovitostí a prokazatelně se řízení tady
vedená zpřehlednila, zjednodušila a zásadně
urychlila. Náš právní řád dokonce již více než
10 let zná automatický vznik oprávnění jako institut k zajištění dodržování lhůt úřady a využívá ho.
Nadto návrh počítá s tím, že u automaticky vydaného rozhodnutí bude vždy vyrozuměn nadřízený
úřad, který musí věc prověřit a zamezit případnému zneužití či korupci. Navíc je to kontrola nad
plněním zákonných povinností úředníky.
Je jasné, že se stávající legislativou toho mnoho
nepostavíme. Ať už jsme majitelé domků či bytů
a chceme rekonstruovat, nebo mladá rodina, která
chce stavět. Ať jsme firma, která chce stavět pro
mladé rodiny, nebo stát, který chce opravovat
a stavět silnice, dálnice či vysokorychlostní železnice. Proto pomáháme státu při tvorbě nového
stavebního zákona a budeme to dělat, i když jsme
z různých stran kritizováni. Hodně často nás totiž
kritizují právě ti, co na dnešním stavu buď přímo
parazitují, nebo mají pocit, že přijdou o důležité
rozhodovací pravomoci. ■

Foto: Jakub Hněvkovský

zemědělství a pokut se podařilo situaci vyřešit.
Možná to vypadá jako příběh se šťastným koncem.
Jenže stejný pán dnes prožívá totéž s oplocenou
zahradou. Přestože má sítě pro veřejnou potřebu
téměř na svém pozemku, asi dva metry od něj,
obec napojení na vodovod i elektřinu odmítla, kraj
obci udělil pokutu, obec se odvolala, rok je pryč
a elektřina s vodou nikde.

REKODIFIKACE STAVEBNÍHO PRÁVA
Na procesu rekodifikace stavebního práva
a vzniku nového stavebního zákona se
od začátku podílí Hospodářská komora ČR.
Nová legislativa přinášející princip jednoho
úřadu, jednoho razítka a jednoho rozhodnutí
zkrátí povolovací proces z průměrných
5,4 roku na 1 rok včetně soudního přezkumu.
Věcný záměr stavebního zákona schválila
na konci června vláda. V současné době
Hospodářská komora, Ministerstvo pro
místní rozvoj a ostatní dotčené rezorty
spolupracují na přípravě paragrafového
znění nového stavebního zákona, které by
mělo být hotové do konce letošního roku.
Po mezirezortním připomínkovém řízení
a po projednání vládou a parlamentem
v příštím roce by měl nový stavební zákon
začít platit od roku 2021.

(Text byl uveřejněn 25. 7. v časopise Květy)
VLADIMÍR DLOUHÝ, prezident HK ČR

www.komora.cz
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Korporátní bankovnictví
není o desetinkách v úrokových sazbách, ale o lidech
Nicméně vzájemná důvěra mezi klientem a bankou
je klíčová pro dlouhodobý úspěch. Tyto vazby posilují zejména v období krize. Dobrou banku pozná
firemní zákazník podle toho, jak mu dokáže pomáhat s postupným zabezpečováním potřeb vyplývajících z růstu firem a také jak banka zareaguje, když
byznys úplně nešlape,“ upozorňuje Pražák.

Znalost potřeb je základem

Foto: archiv

Klíčovou úlohou bankéře ke zmapování potřeb
klientů je řízení zákaznické zkušenosti. Průzkumy ukazují, že společnosti, které se systematicky
zaměřují na tuto oblast a na neustálé zlepšování
zážitku svých zákazníků, dosahují podstatně lepších výsledků. „Zjednodušeně řečeno se jedná o to
zmapovat si, co s námi klient prožije, když využívá
nějakou naši službu. Když klient například potřebu-

Klíčem k úspěšné spolupráci banky s korporátním klientem je schopnost bankéřů
umět mluvit s klientem jeho jazykem a poznat skutečné potřeby společnosti,
tvrdí Patrik Pražák, ředitel firemní klientely České spořitelny.

K

onec minulého roku strávil Patrik Pražák
návštěvou nové nemocnice v Papui-Nové
Guineji. Pro běžné lidi strašná představa je
však pro šéfa firemní klientely České spořitelny výrazným argumentem, proč právě spořitelna vyrostla do pozice největšího poskytovatele firemních
úvěrů v Česku. Přestože má spořitelna tradičně
image banky pro drobné klienty, již druhým rokem
udává tón i korporátnímu bankovnictví. V loňském roce dosáhla Česká spořitelna bilanční sumy
firemních úvěrů ve výši 317 miliard korun, a ještě
více se tak vzdálila dalším bankám. „Při financování a podpoře našich klientů neznáme geografické
hranice. Dokážeme je podpořit v podstatě kdekoliv,“
zdůrazňuje Patrik Pražák. „V Papui-Nové Guineji
jsme pomohli zajistit financování pro společnost
VAMED Health Projects CZ, která tam vybudovala
diagnostické a chirurgické centrum. V listopadu
minulého roku jsme vycestovali do Papui, abychom
společně za účasti místní vlády novou nemocnici
slavnostně otevřeli.“

Úroky porostou
Zajistit si financování u mateřské domácí banky je
pro tuzemské firmy výhodné i přes skutečnost, že
úrokové sazby postupně rostou. Je totiž pravděpodobné, že úrokové sazby budou nadále růst.
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„I když cena financování je vždy důležitá, zdaleka
to není jen o desetinkách v úrokových sazbách,“
říká Pražák. Uvádí, že spořitelní bankéři se vždy
snaží klientům dodávat řešení na míru. V případě
České spořitelny tak korporace mohou očekávat
nejen klasické financování provozu a investic, ale
i strukturovanější produkty, jako je třeba projektové financování, akviziční financování nákupu
firem či financování exportu. Firmám poskytuje
i další bankovní produkty, například dokumentární akreditivy, bankovní záruky nebo factoring
a leasing. Samozřejmostí je i zajištění financování
přes kapitálové trhy a také poradenství v různých
finančních oblastech, např. ocenění podniku, jak
správně postupovat při koupi či prodeji společnosti, ale také jak získat či udržet externí rating.

Mluvit jazykem klienta
Klíčem k úspěšné spolupráci banky s korporátním
klientem je podle Pražáka schopnost bankéřů
umět mluvit s klientem jeho jazykem. Klient
oceňuje, pokud se baví s bankéřem, který chápe,
jaká je situace na trhu, lépe rozumí jeho potřebám
a umí reagovat na jeho požadavky. „Náš byznys je
zejména o lidech. Samozřejmě musíme mít za sebou
dostatečně silnou a kapitálově vybavenou banku,
která má dostatek zdrojů a efektivní vnitřní procesy.

JE DŮLEŽITÉ UMĚT VYUŽÍT DATA
KU PROSPĚCHU KLIENTŮ, TEDY
ZÍSKAT Z NICH INFORMACE POTŘEBNÉ
K VYTVOŘENÍ RELEVANTNÍ NABÍDKY
SLUŽEB PRO DANÉHO KLIENTA ČI
PŘINÉST KLIENTOVI DALŠÍ ÚHEL
POHLEDU NA ŘEŠENÍ JEHO POTŘEB.
je zafinancovat novou investici, musíme si zmapovat
takzvanou zákaznickou cestu, kterou s námi klient
projde od prvního momentu, kdy vznikne potřeba
financování, přes vytvoření nabídky, schválení
úvěru, jeho čerpání a správu až po jeho úplné splacení. Až když si zmapujete, jak ta daná zákaznická
cesta vypadá a jak by měla vypadat k plné spokojenosti klienta, tak můžete začít vylaďovat proces
schvalování a být více transparentní vůči klientům,“
vysvětluje Patrik Pražák.
Další důležitou oblast představuje práce s daty,
kterých má každá banka o svých klientech velké
množství. „Jde o to umět tato data využít ku prospěchu klientů, tedy získat z nich informace potřebné
k vytvoření relevantní nabídky služeb pro daného
klienta či přinést klientovi další úhel pohledu na
řešení jeho potřeb,“ říká Pražák. „Když klientovi
nabídnete něco, co vy sice chcete prodat, ale jemu
to přináší malý užitek, tak to rozhodně nepřispívá
k budování vzájemné důvěry.“ ■
FRANTIŠEK BOUC

www.komora.cz
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KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA
VAŠE CESTA K UDRŽITELNÉ AKCI
Věděli jste, že nově zrekonstruované kongresové centrum ročně ušetří 11 533m3 vody
(3 olympijské bazény), 9 740 945 kWh elektrické energie (spotřeba 5019 domácností)
a 726 tun CO2, což by 33 456 stromů absorbovalo po dobu jednoho roku?
Ve 20 sálech a 50 salóncích s celkovou kapacitou 10 000 osob zajišťují nejnovější
a šetrné technologie komfort pro všechny ekologicky smýšlející organizátory.

Papír už nebudete potřebovat,
protože pro snadnější orientaci v budově
můžete využít mobilní aplikaci, či systém
digitálního navigačního systému, který
čítá přes 190 plochých obrazovek.
Náš catering využívá lokální zdroje
a pomůže Vám tak eliminovat
logistiku a uhlíkovou stopu.
Nová LED osvětlení, včetně funkce
stmívání v sálech s kapacitou
od 50 osob snižují spotřebu
elektrické energie.

Pečlivým plánováním cateringu
s našimi partnery a využitím správného
nádobí můžete maximálně snížit odpad.
Díky pozici v centru města v blízkosti
Vyšehradu si můžete užívat výhledu
do zeleně, ale i na Pražský hrad.
Přijeďte k nám metrem,
stojíme přímo u stanice metra
Vyšehrad linky C.

=DÔLM]PHQX
×

praguecc.cz
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Investice, která průměrně vynáší
5 až 6 % ročně
Je to již několik let, kdy se na mne obrátili dlouholetí klienti s tím, že mají větší objem peněz na několika bankovních účtech.
Že by s nimi rádi nějakým způsobem pracovali, aby jim z nich neužírala inflace. Finanční poradce Partners jim doporučil
nejlepší cestu, jak peníze zhodnotit.
to na dlouhodobé investování. K tomu jsou vhodné
jiné nástroje. U většiny domácností pak podílové
fondy. Jsem přesvědčen, že každý máme pro část
svých úspor dlouhodobý horizont. To platí jak
pro lidi ve středním věku, tak pro lidi, kteří se blíží
penzijnímu věku. Totiž i člověk ve věku 60 let bude
žít cca 20 až 30 let. A v tomto období bude čerpat
ze svých úspor a majetku.

Foto: Partners

Nastavení investice

N

a účtech měli cca 1,5 milionu korun. Původně
po mně chtěli, abych jim je „někam dal“
a po roce přišel alespoň s půl milionem korun
výnosů. Upozornil jsem je, že takto to nefunguje.
A pokud chtějí nějak zhodnotit peníze na ročním horizontu, ať si vezmou spořicí účet nebo
termínovaný vklad. Spočítal jsem jim, že jejich
čistý výnos nebude kýžených 500 000 korun, ale
13 600 korun v případě termínovaného vkladu
a úložce milion korun, tedy úrok 1,6 % minus daň.
A podobně to bude vypadat i u spořicího účtu.
Čistý výnos z milionu vyjde na 4 250 korun. Řekli
mi, že to je nezajímá. Já osobně dodávám, že pokud
má někdo krátkodobý investiční horizont, tedy ne
delší než rok, nejlépe udělá, když volné peníze dá
na spořicí účet nebo termínovaný vklad. Ale není
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PRVNÍ, CO JSME ALE UDĚLALI,
BYLO, ŽE JSME Z 1,5 MILIONU KORUN
VZALI 200 TISÍC A VLOŽILI JE
NA SPOŘICÍ ÚČET. TO PROTO, ABY
MANŽELÉ KDYKOLI MĚLI K DISPOZICI
FINANČNÍ REZERVU. PAK JSME
INVESTOVALI 900 TISÍC KORUN
DO AKCIOVÝCH PODÍLOVÝCH FONDŮ,
KTERÉ JSOU ZAMĚŘENY
NA ROZVINUTÝ SVĚT.

Cílem manželů ve středním věku bylo peníze
hlavně zhodnotit. Pak jsem se z nich snažil vydobýt
odpověď na otázku, jaké mají finanční plány. Jaké
mají cíle. Může to být nové auto, daleká cesta,
vlastní bydlení nebo podnikání, spoření na stáří
nebo spoření pro děti. Manželé počítali s tím, že by
peníze, které teď nepotřebují, použili buď na penzi,
anebo pro děti jako určité startovné, případně by
znovu nějakým způsobem investovali. Na účtech
měli cca 1,5 milionu korun.
První, co jsme ale udělali, bylo, že jsme z 1,5 milionu korun vzali 200 tisíc a vložili je na spořicí účet.
To proto, aby manželé kdykoli měli k dispozici
finanční rezervu. Pak jsme investovali 900 tisíc
korun do akciových podílových fondů, které
jsou zaměřeny na rozvinutý svět (převážně USA
a západní Evropa), při předpokládaném investičním horizontu rozloženém na 8, 13 a 18 let. To
s ohledem na plnoletost dětí. Zbylých 400 tisíc
korun jsme dali do fondu bonitních korporátních
dluhopisů. Ne najednou. V několika pravidelných
investicích. Manželé, kteří investují dlouhodobě,
prozatím dosahují průměrného zhodnocení ve výši
4 až 5 % p. a. čistého.

Poučení investoři
Na závěr bych rád zdůraznil, že moji klienti jsou
svým způsobem výjimeční v tom, že se i správně
starají o svou investici. V loňském prosinci, kdy
finanční trhy postihl propad, se na mne sami obrátili, zda by neměli přikoupit nějaké další podílové
listy. Uvažovali velice správně. Korekce na přelomu
roku na hlavních světových akciových trzích se jeví
jako vhodná příležitost k nákupu či k rebalancování
portfolia. ■

VLADIMÍR WEISS,
finanční poradce a hypoteční specialista Partners

www.komora.cz
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inzerce

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

%

www.kbsmartpay.cz
nebo 277 700 700

Berete karty?
My strháváme 0 %

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

chytrá
je u 211 a ví proč

gęőîƒşîƤĘŔĘİŪşƬǟǡȣǤ
bezplatná konzultační služba
poskytovaná prostřednictvím
kvaliﬁkovaných lékařů
Přestupní termín pro změnu
zdravotní pojišťovny platí
od 1. července do 30. září

Zdraví

Bonusy

Cestovní
pojištění

Lékař na
telefonu

Program
slev a výhod

¬ŔƬǖĉîȸgęőîƒşîƤĘŔĘİŪşƬȺşĘşîĸƐîǔƬŎĘŪƘŪĉşĿşïǃƛƤěǃƬƬŔęőîƒĘîşĽ
ǔïĊĸƐîşşŪƬƘŔƬǖĉƬȝqïƤĘȱŔĽîőƬƤşĿǔđƐîǃŪƤşĿƍŪƤĿǖĘȘǃŪŔĘŎƤĘƍƒĿŝŪŔĽşőƬǞǞǟȝ
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Proč selhává B2B reklama
na Facebooku a jak ji vyléčit?
Setkávám se s názory podnikatelů, že reklama na sociálních sítích funguje, ale že
se hodí hlavně pro prodej zboží koncovým zákazníkům. Moje zkušenost je ale
taková, že je na Facebooku dnes snazší prodávat služby typu B2B.

na lidi kolem sebe křičet, že vaše firma je nejlepší
účetní firma v ČR a ať k vám neprodleně přistoupí
potenciální zákazníci, že jim prodáte svou skvělou
službu. Ano, pár jich možná přistoupí. Pár extrémně zoufalých podnikatelů, pro které je momentálně
urgentní prioritou vyřešit účetnictví. Ale bude jich
v sále přinejlepším právě to promile. Stejně jako
na webu.

Přidaná hodnota

U

trácím měsíčně přes 500 000 Kč vlastních
peněz právě do reklamy na této sociální
síti. Jsme klasický příklad B2B marketingu,
který cílí na malé a střední podnikatele. Proč ale
nám B2B marketing na sociálních sítích funguje,
a většině trhu ne?

Křik na síti
Na příkladu firmy, která nabízí účetnictví, je vidět,
jak většina podnikatelů řeší reklamu na Facebooku. Připraví si banner z fotobanky, doplní
jej o textaci typu Děláme účetnictví a jsme v tom
nejlepší!, zvolí za cílové publikum podnikatele
a ředitele firem, což jde na Facebooku snadno nastavit, a tuto reklamu v horším případě zacílí tak,
aby získávala lajky. V lepším případě na reklamu
navážou odkaz na přistávací stránku svého webu,
na které budou zmíněné služby, které účetní firma
poskytuje, a poptávkový formulář. Výsledek bude
takový, že inzerát získá pár lajků a jeden vyplněný
poptávkový formulář z 1 000 přivedených návštěvníků. Cena za proklik se bude pohybovat okolo
15 Kč, takže výsledná cena za získaný poptávko-
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vý formulář se vyšplhá až na 15 000 Kč. Účetní
umí dobře počítat, takže zjistí, že se takto drahá
akvizice poptávky nevyplácí, a řekne, že reklama
na Facebooku nefunguje.
Chyba, které se podnikatel v této reklamě na Facebooku dopustil, je velmi jednoduchá a zřejmá,
pokud by ji viděl ve skutečném offline světě.
Zkuste jít na podnikatelskou konferenci a začít

Chytřejší podnikatelé by na konferenci otevřeli
stánek, u kterého by kolemjdoucím podnikatelům
nabídli nějakou hodnotu zdarma. Něco, co jejich
potenciální zákazníky zaujme, aniž se nacházejí
ve fázi zoufalství, protože nemají vlastní účetní.
Stánek by například opatřili velkým nápisem
Zdarma poradíme, jak ušetřit na daních více než
2 miliony Kč ještě v tomto účetním roce. U stánku
by stála sympatická slečna nebo muž, kteří by podnikatelům rozdávali připravenou malou knížku
a za to by si od obdarovaného vzali vizitku.
Pokud by obdarovali 1 000 podnikatelů, s největší
pravděpodobností by si několik z nich rovnou
objednalo jejich službu, řekněme 10. A zbylým
990 podnikatelům by firma následně poslala
poštou každý měsíc jednoduchý dopis, ve kterém
by opět zdarma poskytla další účetní rady a tipy.
Aniž by tyto dopisy obsahovaly agresivní prodejní
výzvy, každý měsíc by jistě účetní firmě přinesly další desítky poptávek. Pomáhaly by jí totiž
budovat značku a zároveň důvěryhodnost, protože
společnost by zdarma rozdávala skutečnou hodnotu. Během 12 měsíců může tímto způsobem chytrá
účetní firma z 1 000 obdarovaných získat klidně
150 poptávek. Srovnejte to s křiklounem, který si
z konference odnesl jen jednu poptávku, a navíc
nemohl navázat na tisícovku získaných vizitek.

Změňte své myšlení

NÁVOD K VOLNÉMU POUŽITÍ
Vzhledem k tomu, že do článku se podrobný
a srozumitelný návod, jak na internetovou
reklamu, nevejde, je připraven pro zájemce
v online podobě – v plném znění je ke
stažení na adrese https://www.inizio.cz/
navod. Pokud vás zaujme, předejte jej tomu,
kdo se stará o váš internetový marketing.

Zní to banálně, ale přesně takové křiklounství
pravděpodobně provádíte i vy se svou internetovou reklamou. Pokud chcete, aby vám digitální
marketing skutečně fungoval, musíte změnit
způsob přemýšlení a soustředit se více na to, abyste
zákazníkům přinesli nejprve co nejvyšší hodnotu
vy, a nikoliv okamžitě od nich požadovat, aby
od vás něco objednali.
Pokud tento jednoduchý koncept dodržíte, může
se vaše internetová reklama stát téměř bezedným
zdrojem obchodních příležitostí. ■
JAN NEDVĚD, CEO digitální agentury INIZIO

www.komora.cz
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DestinaCZe
zná své vítěze

Absolutní vítěz
Safari pivovar ve Dvoře Králové
Kategorie

Trendy a novinky

Kategorie
Kudy z nudy

Kategorie
Česko jede

➊ Safari Park, Dvůr Králové

➊ Statek Bernard

➊ Resort Olešná u Frýdku-Místku

➋ Hvězdárna a planetárium Brno

➋ EKOPark Liberec

➋ Singletrail Moravský kras

(8 011 hlasů)
(6 111 hlasů)

➌ Muzeum umění a designu Benešov
(1 509 hlasů)

(5 681 hlasů)
(5 472 hlasů)

➌ Zámek Žďár nad Sázavou
(4 478 hlasů)

(6 065 hlasů)
(5 387 hlasů)

➌ Trail Park Klínovec
(4 179 hlasů)

Soutěž DestinaCZe organizuje agentura CzechTourism jako nástroj podpory domácího cestovního ruchu již sedmým
rokem. Hlasovat bylo letos možné od 6. května do 2. června – soutěže se zúčastnilo 15 630 hlasujících, kteří mezi
devět finálních projektů rozdali 46 890 hlasů.

www.czechtourism.cz
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PORAĎTE SE S PROFESIONÁLY
Olo Křížová: www.olo-dressing.cz
Romana Kurůcová: www.cmapm.cz
Jana Hanychová: www.stylenap.com
Martin Stanovský: www.stanovsky.eu/martin

Barvy: Hlasitá řeč beze slov
Barvy, mimo jiné odstíny našeho oblečení, jsou mnohem víc než komponent módy. Jsou prostředkem komunikace, jak
správně tušíte. Například asi nejvýmluvnější barva – červená – vyvolává fyziologické reakce, zrychluje pulz i dýchání a může
zvyšovat i hlasitost hovoru. Jak nás barvy mohou podpořit v byznysu?

U

míme rozlišit až 160 barev, a hovoří se dokonce o 600 tisících odstínech. Jejich individuální
vnímání je jen o něco méně zásadní než
psychologický význam. Vidíme to dnes i denně
v marketingu, včetně toho politického: „Výmluvným
příkladem je bílá elegance Melanie Trumpové, která
od roku 2017 plní roli první dámy Spojených států
amerických. Velmi často ji vidíme v bílém, a není to
náhoda,“ uvádí Jana Hanychová příklad barevné
ekvilibristiky v politické prezentaci: „Bílá barva
symbolizuje mimo jiné nový začátek. Melanie tímto
stylem velmi dobře podporuje a vyvažuje prezidenta,
který na sebe poutá maximum pozornosti,“ pokračuje Jana a poukazuje na rozdíl v oblékání současné
první dámy a její předchůdkyně Michelle Obamové:
„Michelle si v oblékání vedla odvážněji, mohla si
dovolit být více sama za sebe, a barvami tudíž podporovat významná témata, kterým se v pozici první
dámy věnovala. Také ale za to snášela mnohem více
kritiky,“ srovnává styl žen amerických prezidentů.

Barvy jsou emoce
Bílá barva Melanie Trumpové je jen jeden
z příkladů, jak barvou komunikovat ve prospěch
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naší image, aniž bychom řekli jediné slovo. Tedy
podprahově – na základní ze tří úrovní, na kterých
to lze. První je úroveň vývojová, kdy jsme se během
evoluce naučili mít barvy spojené s určitými emocemi. Typickým příkladem je modrá barva. „Modrou máme podvědomě spojenou s klidem a inhibicí.
Modrá je barva Země a země je jistota, protože
stojíme nohama na zemi,“ naznačuje prazáklad
barevných emocí kreslíř, grafik a pedagog Martin
Stanovský, jehož semináře o psychologii a symbolice barev byly velkou inspirací pro tento článek.
Ne náhodou francouzský brand pro soft office
módu, který se nově soustředí i na manažerky
a podnikatelky v České republice, zařadil právě klasickou ocean blue do letní kolekce sofistikovaných
byznys šatů. „Těmto odstínům dávají přednost advokátky nebo ženy pracující v oblasti financí. Vnímají
ji jako barvu seriózní, bez ohledu na věk. V závislosti
na věku, popřípadě stylu, každá z dam takové šaty
doplňuje jiným typem kabelek, šátků nebo šperků podle osobního vkusu,“ komentuje zkušenost s módou
pro byznys prostředí Diana Obradovič, jednatelka
společnosti, která tuto značku v květnu letošního
roku českým zákazníkům představila.

Barevnou řečí byznysu
Jen co ráno otevřeme oči, náš život se vybarví. „Barva je ryze emotivní prvek a člověk má
přirozenou potřebu být barvami obklopen,”
upozorňuje na lidský rozměr Martin Stanovský
a upřesňuje vztah barev a oblečení: „Vedle toho,
že barvu oděvu volíme podle daných pravidel, hrají
v oblékání roli ještě dva momenty. Danou barvu
oblékáme, protože jsme takoví jako ona barva, nebo
proto, že máme významu té barvy nedostatek. Jsme
zpět u modré symbolizující jistotu. Mám-li své nejistoty, halím je přirozeně do modré jistoty, aby nebyly
vidět. Významu modré mohu také využít, jdu-li
večer na schůzku s dámou. Zvolím tmavomodrý
oblek, protože tak poskytuji té dámě určité jistoty,
a to jsou kompetence budoucích vztahů,“ vnáší
do oblékání další podněty odborník na symboliku
barev. Pokud se o psychologii a symbolice barev
poučíme, bude nám dobře sloužit. Olo Křížová,
stylistka a ředitelka Czech Fashion Council, potvrzuje, že nonverbální komunikace barev se v byznys
módě velice uplatňuje: „Preferují se klasické barvy
tmavších odstínů modrých, šedých až po černou,
případně velbloudí srst, okr, přírodní kůže, doplněné
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marketing & komunikace
TYP PŘÍLEŽITOSTI / RESPONDENTI

JANA HANYCHOVÁ
Co-active a byznys kouč a profesionál
v oblasti nacházení nových životních
i profesních směrů

ROMANA KURŮCOVÁ
Vice-prezidentka ČMAPM a profesionál
v oblasti financí

První setkání s potenciálním klientem
v průběhu dne

Světlá nebo tmavě modrá, záleží, kdo je potenciální Rozhodně jemnější podtón. Barva 2 či 3, abych
klient.
nepůsobila na klienta „tvrdě“. Je potřeba
působit přívětivě, klidně, dát klientovi najevo, že
nasloucháme a tyto dvě pastelové barvy jsou pro
tuto příležitost naprosto dokonalé.

Na takové setkání bych nevolila červenou vzhledem
k její okázalosti. Velmi důležité je, kdo je muž a kdo
žena a o jaký typ byznysu se jedná a kde se takové
setkání uskuteční. Tedy: barva, kterou bych a priori
volila a kterou ne, zde není.

Schůzka, na které předpokládáte uzavření
obchodu

Tmavě modrá, sázka na jistotu.

Volila bych tmavě modrou pro její stabilitu. Obchod
chcete uzavřít s někým, komu věříte a vážíte si ho.

Zde bych se bezesporu rozhodla pro námořnickou
modř. V tuto chvíli je potřeba působit velmi
seriózně, důvěryhodně a zároveň sebejistě.

OLO KŘÍŽOVÁ
Prezidentka Czech Fashion Council
a profesionál v oblasti módy

Představení týmu, se kterým budete
Inspirativní, světlé tóny, to jsou zde pro mne
pracovat (v roli kouče/konzultanta) na jejich růžová, mint a oranžová 1, 2, 3.
rozvoji

Rozhodně barva číslo 1 či 5. Upoutají a zároveň
nepůsobí ani jemně, ani tvrdě. Jsou to barvy pro
otevřenou konzultaci v rámci týmu osob či pro tzv.
„mezi jednání“, ale jsou vhodné i pro konference
či kongresy.

Networkingový večerní banket

Držím se zásady „malé černé” s doplňky nebo
tmavě modré.

Rozhodně červená. Upoutá pozornost, zaujme.
Pokud se vhodně sladí s doplňky, je to naprosto
nezapomenutelná kombinace.

Zde to můžou být světlé tóny i červená, která
je dost energetickou barvou, tedy může být
podprahovým inspirátorem ke kreativnímu dialogu.
Nevolila bych tmavě modrou, která je příliš řádová
a na takové akci je důležité se uvolnit.

Uvedení do funkce v korporaci nebo
v úřadě

Zde velmi záleží na protokolu, denní době, kdo
do funkce uvádí a podobně.

Nebála bych se modré barvy tmavšího odstínu, to
je sázka na jistotu. Vyhnula bych se možná červené,
ale ostatní odstíny jsou přiměřené manažerské
pozici.

Záleží, zda je to muž, či žena a do jakého kolektivu
vstupuje. Jelikož první dojem je důležitý, je také
důležité na jaký aspekt své osobnosti ve funkci
chcete poukázat a stavět na ni. Důležitý je respekt
a úcta, jak vůči němu, tak jeho úcta ke kolektivu.
Nevolila bych červenou v jakémkoliv případě.
Ostatní jsou možné.

1

2

3

4

bílou. Obecně se sice v módě více než psychologie
barev uplatňují estetické vlastnosti oděvních modelů
vzhledem k tématu kolekce, nicméně volbou barevnosti oděvu pro konkrétní situaci můžeme podpořit
nebo naopak oslabit třeba prezentaci výrobku,“
poukazuje na praktické využití profesionálka
z oblasti fashion.

Královna barev
Barvy nám zlepší náladu, zmobilizují nebo uklidní
psychiku. Je ale možné, že barva oblečení dokáže
ovlivnit i vývoj interaktivního obchodního jednání? „Samozřejmě, pokud si například vezmeme ostře
žlutý oděv, kdy žlutá podporuje sebevědomí. Nebude
podporovat jen naše, ale i sebevědomí našeho
obchodního partnera,“ popisuje Jana Hanychová
podmínky pro barvy jako „hlasitého“ a „ne/viditelného“ partnera u jednacích stolů. Ze své zkušenosti
také upozorňuje, že některé vzory mohou působit
až halucinogenně a špatně se na ně dívá.
Význam barev dokumentuje mimo jiné i každoroční aktivita firmy Pantone. Na základě průzkumů v prosinci představuje novou královnu barev
pro následující sezonu. Letošní barva (2019) nese

5

6

Barevná škála ZOCHA pro běžný den
z kolekce léto 2019

jméno Living Coral (PANTONE 16-1546) a je
inspirována barvou korálů, které se skrývají pod
mořem a tvoří ekosystém pro mnoho živočichů:
„V reakci na nárůst digitálních technologií a sociálních médií hledáme autentické a hluboké zkušenosti, které nám dávají pocit spojení a intimity.
Společenská a temperamentní, taková je přirozená
povaha barvy Living Coral. Odstín, který podněcuje
povznášející aktivity. Symbolizuje naši přirozenou
potřebu optimismu a radostných snah. Living Coral
je ztělesněním naší touhy po hravém projevu,“ vysvětlila přesah Pantone do společenské nálady.

První dáma jako vzor
Volání společnosti po něčem trvalém a po interpretaci této hodnoty skrze módu vysvětluje také
Olo Křížová. „Vždy s předstihem několika měsíců
víme, v jakých tónech se vybarví následující období.
Zimní sezona 2020/21 je sestavena z tmavších klasických odstínů; uplatní se hodně šedé, černé, drobné
vzory, ale i čisté technické dezény. V barevnostech
je ale cítit, jak se uvolňujeme, je tam hodně přírodních tónů, odstínů hnědé, šedá, návrat ke klasice,
k čistotě, k něčemu známému. Je to návrat domů,“

zdůrazňuje Olo barevný podtext zimy. Diana
Obradovič k tomu doplňuje, jak z těchto trendů
čerpá formálnější móda: „Soft office móda a byznys
móda využívá módní trendy méně nápadně než
běžné konfekce. Barvám jako takovým ale věnuje
pozornost až extrémní, kvůli preferencím klientek,
které tvoří velmi křehký celek – zaujmout, ale nešokovat; vyzařovat jistotu a profesionalitu, ale nebýt
nudný; volit easy eleganci a kultivovanost.“
Dodržení etikety oblečení včetně jeho barevnosti
je stejně zásadní jako správné podání ruky. Tuto
zkušenost si v zahraničí pravidelně ověřuje třeba
i Romana Kurůcová, viceprezidentka Českomoravské asociace manažerek a podnikatelek. „Na
mezinárodních misích si všímám, jak přirozeně se
dodržují pravidla etikety oblékání. Dámy mívají
správnou výšku podpatků i tvar bot, nechybují ve
velikosti kabelek a psaníček,“ vysvětluje žena, která
je zároveň i podnikatelkou v oblasti financí, a doplňuje praktickou radu: „Nechcete-li při volbě barev
chybovat, podívejte se na oblečení současné první
dámy dané země a volte podle ní.“ ■
HANA ČERMÁKOVÁ, www.lamusa.cz
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ENESA uspoří AVU
přes 3 miliony korun ročně

Při využití EPC dodavatel za dosažení úspor
smluvně ručí, jinak rozdíl sám doplácí. Zákazník
nemusí na modernizaci dávat peníze ze svého
rozpočtu, náklady na instalaci úsporných opatření
se postupně uhradí z dosažených úspor energie.
Loni například projekty EPC od ENESA uspořily
českým obcím a veřejným institucím 215 milionů
korun.
„Kombinace EPC a dotace pro nás byla jasnou volbou. Jen z úspor bychom výměnu oken nebo izolaci
střechy nezaplatili, s tím nám pomůže dotace, která
je díky spojení s EPC vyšší. Navíc díky EPC se nám
náklady na modernizaci energetického hospodářství
budov vrátí ve smluvně zaručených a transparentních úsporách,“ říká Tomáš Vaněk, rektor AVU.

Památkově chráněný objekt vyžaduje
individuální přístup

ENESA, dceřiná společnost ČEZ ESCO, realizuje pro Akademii výtvarných umění
(AVU) unikátní projekt, který jako první v Česku kombinuje metodu energetických
úspor se zárukou (EPC) s dotacemi podle nových pravidel Operačního programu
Životní prostředí (OPŽP).

N

ejznámější česká umělecká vysoká škola uspoří z veřejných prostředků během
desetiletého projektu nejméně 31,6 milionu
korun. ENESA, která je zkušeným dodavatelem
energetických staveb a poskytovatelem energetických služeb metodou EPC, toho dosáhne zejména
zlepšením tepelných vlastností objektů a renovací
technologie. Projekt bude mít zároveň i významný
ekologický dopad. Modernizací projde například
vzduchotechnika a dohledové nebo řídicí systémy.
Výraznou změnou k lepšímu bude i výměna
osvětlení. Celkem 920 žárovek a zářivek bude
nahrazeno úsporným LED osvětlením s vhodným
indexem podání barev. Nové osvětlení ušetří až
60 % současných nákladů.
Akademie výtvarných umění v Praze využívá
celkem pět budov, postavených na přelomu
19. a 20. století. Jedná se o registrované kulturní
památky, na nichž se architektonicky podíleli
mimo jiné i Jan Kotěra a Josef Gočár. Modernizace probíhá mimořádně šetrně právě s ohledem
na historický i umělecký význam těchto objektů.

dotaci a mají na něj podle nových pravidel nárok
žadatelé, kteří úspory ve svých budovách realizují
dnes již známou metodou EPC. Projekt v AVU je
tak prvním, který reálně prověří nově nastavené
dotační podmínky zvýhodňující projekty, kde
jsou díky metodě EPC jasně prokazatelné úspory
energie.

Do konce roku budou repasovány nebo nahrazeny
replikami stovky oken, které by zaplnily třetinu
fotbalového hřiště. Původní rámy atypických ateliérových oken, které tvoří nezaměnitelný vzhled
těchto budov, zůstanou, pouze budou osazeny
novými izolačními dvojskly. „Každá historická
budova vyžaduje individuální a ohleduplný přístup.
Podobně tomu bylo například v Národním divadle
nebo v Rudolfinu, kde EPC úspěšně funguje už
pátým rokem,“ vysvětluje Václav Taubr, generální
ředitel společnosti ENESA.
Rekonstrukce se dotkne i bočních dveří na zahradu a dvoukřídlých dvojitých dveří do ateliéru, kde
byla mj. dokončena socha koně svatého Václava
z Václavského náměstí. Vše by mělo být hotovo
do konce roku 2019.
Očekávaná úspora za celou dobu trvání projektu je
25 360 GJ tepla a 3 910 MWh elektřiny. Škola ušetří díky novým moderním zařízením, jejichž obsluha je levnější, také 6,8 mil. Kč na ostatních provozních nákladech. Emise CO2 budou o 6 547 tun
nižší v porovnání se současným stavem. ■
PETR SIMON

Část stavebních prací bude hrazena z dotace Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Zvýhodnění představuje 5 % dotace navíc k základní
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Výhodné financování díky EPC
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Absolutní vítěz soutěže Právnická ﬁrma roku ČR



| HAVEL & PARTNES s kancelářemi v Praze, Brně,
Bratislavě, Plzni, Olomouci a Ostravě je s týmem
29 partnerů, cca 150 advokátů a více než 200 právníků největší nezávislou právnickou ﬁrmou ve
střední Evropě

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

|

|

Více než 1 250 klientů; cca 150 klientů z žebříčku
nejbohatších Čechů a Slováků, 100 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

www.komora.cz

55K_golf_havel.indd 55

55
23.08.19 12:24

společenská odpovědnost

Musíme jim pomáhat
Příběh Veroniky

Foto: archiv

I

proto obdivuji na komunitě rodin zatížených
touto nemocí, že se jim podařilo celosvětově
se spojit a vyburcovat vědce k hledání příčin
nemoci a k nalezení léku, který by zastavil tuto
nemoc, jež devastuje osobnost.

Nelítostný osud
Všechny konkrétní příběhy jsou značně neveselé
a zpravidla se smutným koncem. Když se podívám
na fotografie ze setkání rodin a českého multidisciplinárního týmu odborníků, opakuje se vlastně
pár slov: vdovec, vdova, zemřel, zemřela, již je
nemocný, nemocná. Přesto komorní okruh lékařů
a všech terapeutů a vědců je zdrojem obrovské
naděje a upřímné empatie k nemocným HCH,
jejich pečovatelům, rodičům i k dětem a přátelům,
kteří se snaží jim usnadnit čas v nemoci. Bývá to
obvykle deset až dvacet let. Doba nástupu nemoci
je zpravidla kolem pětatřicátého roku života, tehdy
začíná devastovat osobnost do té doby úspěšných,
zdravých, mladých lidí. Z uvedeného je zřejmé, že
pacienti s HCH umírají ještě před 60. rokem života. I s tím souvisí jejich komplikované opečovávání
v posledních fázích života, nesnadné nalezení
pobytových zařízení, bezdomovectví a velice časté
opuštění životními partnery.

Zákeřný průběh
HCH je neurodegenerativní onemocnění mozku
s autozomálně dominantním přenosem. Znamená
to, že děti nemocných jsou v 50% riziku, že zdědí
tuto nemoc, která přivede pacienty postupně
k absolutní závislosti na okolí. Pacienti s HCH
postupně ztrácejí všechny své schopnosti, které získali během svého života. Nemoc jim postupně bere
kontrolu nad pohybem, projevuje se mimovolními, nekoordinovanými pohyby končetin, mluvidel,
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dechových svalů, poruchou plánování jednotlivých
činností v běžném životě. Dalšími závažnými
projevy nemoci se stávají změna osobnosti a ztráta
kognitivních schopností, například závažnou
je ztráta kontroly nad financemi, zpomalení
všech duševních činností až demence. Jenomže
tato demence nebere nemocným uvědomění si
ztrát svých schopností, a proto vede i ke ztrátám
zaměstnání a k sociální izolaci, do níž se ovšem
dostávají nejen pacienti, ale celé jejich rodiny, kde
partneři velmi často nezvládnou změněné chování
svých partnerů a opouštějí je. Pacienti se v lepším
případě vracejí ke svým nemocným starým rodičům, anebo zůstávají na ulici.

SPOLEČNOST PRO POMOC PŘI
HUNTINGTONOVĚ CHOROBĚ
Založena byla v roce 1991 jako svépomocné
občanské sdružení, aby vytvořila podpůrný
a vzdělávací program na pomoc pacientům
trpícím Huntingtonovou chorobou a jejich
rodinám, aby lépe porozuměly problémům
a byly schopny je překonávat; a na podporu
výzkumu různých aspektů této nemoci.
Společnost však nepracuje pouze pro
pacienty trpící HCH, ale též pro osoby v riziku
a pro pečovatele, na které je kladeno největší
a často desítky let trvající břemeno péče
o celou rodinu.

Foto: archiv

Je řada chorob, které jsou – přes všechny úspěchy vědy – nevyléčitelné, a přitom
ničí osudy ne pouze jednotlivců, ale celých rodin. Jednou z nich je veřejnosti
relativně málo známá Huntingtonova choroba. V České republice se předpokládá
kolem 700 až 1 000 nemocných s Huntingtonovou chorobou a až pětkrát více
osob v riziku.

Nádherná blondýnka, která právě dokončuje studium speciální pedagogiky na vysoké škole, ale po
absolutoriu již nenachází práci. Proč? Obtížně se
vyjadřuje a okolí na ní pozoruje zvláštní kroutivé
pohyby ve stoje a neudržení očního kontaktu. Tehdy její matku napadne podívat se do dopisu, který
jí kdysi poslala její tchýně. S otcem Veroniky je již
od tří let své dcery rozvedená a byli domluveni, že
se jí otec zřekl a dal k adopci. V dopisu od tchýně
nachází název nemoci. Samozřejmě internet maminku Veroniky navádí na Společnost pro pomoc
při Huntingtonově chorobě, a tak kontaktuje mne
jako předsedkyni, zda by se mohly s dcerou účastnit
rekondičně edukačního pobytu v Pardubicích. Na
něm se maminka Veroniky potkává se svou bývalou
tchýní, která vidí vnučku po 20 letech. Na rekondiční pobyty tchýně jezdí už více než 10 let, nejprve
žila s mužem, který trpěl HCH, a v době setkání
s vnučkou pečuje o svého nemocného syna, otce
Veroniky. Veronice bylo dokonce umožněno poznat
se osobně s vlastním otcem, který v té době byl již
trvale upoután na lůžku, nechodil, dostával výživu
do žaludku přímo sondou, protože již nemohl jíst
a ani pít a velice obtížně také mluvil a komunikoval.
S dcerou se mohl potkávat asi půl roku, kdy za ním
Veronika dojížděla. Poté, ještě ne čtyřicetiletý, zemřel. Veronika je momentálně již hodně nemocná.
I ona trpí sociální izolací, maminka musí chodit do
zaměstnání a ona se sama o sebe nepostará.

Bez pomoci se neobejdou
Huntingtonova choroba je zákeřná a devastující.
Ráda bych svých sil, času i schopností využila
k podnícení empatie ekonomů, majitelů a manažerů firem, kteří by mohli udělat něco lidsky
úžasného pro celé rodiny, které tato nevyléčitelná
dědičná choroba zatěžuje geneticky po několik generací. Stává se tak pro každou postiženou rodinu
zatraceně závažným problémem, který se zákonitě
projeví na ekonomice každé této rodiny, ale bohužel
i na jejím sociálním postavení ve společnosti. Bez
pomoci se tyto rodiny neobejdou a společnost
jako taková jim organizovaně pomoci neumí.
My, s vaší případnou pomocí, se o to pokoušíme.
A mým velkým přáním je už delší dobu najít pro
české rodiny zatížené Huntingtonovou chorobou
vhodnou osobnost, která by nás zastupovala na
veřejnosti, a také trvalého sponzora, abychom měli
jistotu v současné nejisté politické době, že budeme
mít jako organizace na činnost a budeme moci stále
profesionálněji pomáhat všem rodinám, a hlavně
dětem z těchto rodin, aby nestrádaly ekonomicky,
sociálně ani lidsky. ■
PharmDr. ZDEŇKA VONDRÁČKOVÁ, předsedkyně Rady
Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě
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společenská odpovědnost
Dvořákova světová premiéra

Dvořákova Praha bude
opět plná hvězd

Letos 19. září tak zazní po dlouhých 90 letech
v obnovené premiéře první zhudebnění Dvořákovy
opery Král a uhlíř. A v této souvislosti nás čeká i jedno překvapení. Jak vysvětluje programový ředitel
festivalu Jan Simon: „Těžko uvěřit, že je dnes možné
slyšet nějaké Dvořákovo dílo ve světové premiéře.
Ale je tomu tak. V průběhu digitalizace původních
rukopisů Krále a uhlíře, která nastudování opery
předcházela, byla totiž v archivu Dvořákova muzea
objevena partitura předehry, která nebyla v době
premiéry uvedena.“

Foto: archiv

LETOS 19. ZÁŘÍ ZAZNÍ PO
90 LETECH V OBNOVENÉ PREMIÉŘE
PRVNÍ ZHUDEBNĚNÍ DVOŘÁKOVY
OPERY KRÁL A UHLÍŘ VČETNĚ
PŘEDEHRY, KTERÁ NEBYLA V DOBĚ
PREMIÉRY UVEDENA .

Dirigentská legenda Zubin Mehta v čele Izraelské filharmonie přestaví v neděli 15. září divákům monumentální Mahlerovu
Symfonii č. 3 d moll.

Vznikala postupně, chvíli hledala pevné místo v kalendáři, ale rychle si našla
své publikum. Po jedenácti úspěšných ročnících můžeme říct, že mezinárodní
hudební festival Dvořákova Praha je očekávanou společenskou událostí, která
v září ve velkém stylu zahajuje koncertní sezonu a patří mezi nejvýznamnější
přehlídky vážné hudby minimálně v evropském kontextu. Letos začne symbolicky
v den narození Antonína Dvořáka, tedy 8. září, kde jinde než ve Dvořákově síni
pražského Rudolfina.

B

yť byla Dvořákova Praha založena na myšlence
rozvíjení a péče o umělecký odkaz světově
nejhranějšího českého skladatele, v letošním
programu nalezneme i jména Dvořákových současníků P. I. Čajkovského, Johannesa Brahmse, Gustava
Mahlera nebo Josefa Suka. A samozřejmě také
hvězdné interprety a dirigenty. Za všechny uveďme
dirigentskou legendu Zubina Mehtu v čele Izraelské
filharmonie, dirigenta Estonského národního symfonického orchestru Neemeho Järviho, chorvatského
klavíristu Iva Pogoreliche nebo české sólisty Jiřího
Bártu či Ivo Kahánka.

Díky darům i adopcím
Hladký chod festivalu s rozpočtem převyšujícím
40 milionů korun z větší části stojí na podpoře
desítek soukromých i firemních dárců. Příjem ze
vstupného totiž pokrývá obvykle pouze 20 až 25 %

nákladů. Klíčové je pro Dvořákovu Prahu dlouhodobé financování z darů Karel Komárek Family
Foundation, ale mezi její významné mecenáše patří
například i prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. „Další formou, jak podpořit festival, je
Moje festivalové místo. Adopcí osobního místa v sále
dárci přispívají na pronájem koncertních sálů a zkušeben, neboť jen tyto náklady se každoročně blíží částce
tří milionů korun,“ vysvětluje výkonná ředitelka
festivalu Dvořákova Praha Klára Bumbálková.
Díla Antonína Dvořáka pravidelně figurují vysoko
ve světových žebříčcích nejhranějších skladeb.
Dvořákova Praha se však nezaměřuje pouze na
autorova známá a „prověřená“ díla (jako je například
populární Koncert pro violoncello a orchestr h moll,
kterým festival letos odstartuje), ale na svém kontě
má i uvedení mnoha (neprávem) opomíjených
skladeb.

Programová řada Dvořák Collection se letos zaměří
na souborné provedení autorových koncertantních
kompozic. Vedle zmíněného violoncellového koncertu h moll zazní Klavírní koncert g moll v podání
Ivo Kahánka a Essenských filharmoniků pod vedením Tomáše Netopila. Raný Koncert pro violoncello
a klavír A dur zazní v nové orchestrální úpravě
a v provedení violoncellisty Tomáše Jamníka. Výběr
koncertů završí oblíbený houslový koncert a moll
v podání jednoho z nejobdivovanějších sólových
hráčů současnosti Gila Shahama.

Hvězdy festivalu
A právě Gil Shaham se letos ujal role kurátora
komorní řady festivalu. Ta se vyznačuje jeho účastí
nejen jako spolutvůrce dramaturgie, ale také jako
interpreta. Ke spolupráci si přizval skvělé partnery.
Budou jimi například klavírista Gerhard Oppitz,
který věnoval velkou část uměleckého života šíření
Dvořákova díla, vycházející violoncellová hvězda
Kian Soltan, nebo čeští kolegové Josef Špaček, Pavel
Nikl a Wihanovo kvarteto.
Rezidenční festivalový orchestr, kterým je tradičně
Česká filharmonie, přichystal na letošní rok průřez
tvorbou jednoho z nejbližších Dvořákových uměleckých přátel Petra Iljiče Čajkovského. Pod taktovkou
šéfdirigenta Semyona Bychkova zazní nejznámější
klavírní koncert b moll v podání klavíristy Kirilla
Gersteina, houslový koncert D dur přednese Renaud
Capuçon a sólového violoncellového partu ve Variacích na rokokové téma se ujme Gautier Capuçon.
Slavnostní zahájení festivalu doplní také divácky
atraktivní venkovní scéna přímo před budovou Rudolfina. Od 17 hodin zde Dvořákova Praha představí
moderovaný program s několika živými vystoupeními a od 20 hodin zde na velkoplošné obrazovce
nabídne přímý přenos zahajovacího koncertu.
Těšíme se na vás. ■
VALERIE SAARA
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Ochutnejte skutečnou Čínu
Restaurace Peking na Pankráci je jedním z nejstarších a nejtradičnějších čínských pohostinství u nás. V České republice
existuje již od roku 1993 a za svoji více než šestadvacetiletou historii si vydobyla pozici podniku, který nabízí nejvíce
autentickou čínskou kuchyni u nás.

P

rávě široká škála typické čínské gastronomie
odlišuje restauraci Peking od dalších asijských
provozoven, kterých je v Česku nespočet. Je
známo, že Čína má až osm odlišných druhů kuchyní, které se odvozují od jednotlivých provincií této
nejlidnatější země na světě. V restauraci Peking naleznete celkem čtyři z nich, včetně takzvané shandong, ze které všechny další kuchyně vycházejí.
Shandonská kuchyně, známá také jako kuchyně
Lu, započala svou historii v Číně zhruba 220 let
před naším letopočtem. Je považována za první
kuchyni ze všech osmi. Čínská císařská kuchyně je
odvozena z různých stylů vaření v Číně, především
však z kuchyní provincie Shandong. Klíčovým
rysem je originální chuť, svěžest, ostrost a jemnost ingrediencí. Mořské plody jsou významnou
součástí této kuchyně. Mezi shandonské speciality
patří sladkokyselý Huanghe kapr, bramborové moř-
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ské okurky, bramborové prasečí lokty, bramborové
olivy a smažené ústřice v hnědé omáčce nebo
pečené tofu.

Byznys akce
Prostor je navíc ideální k pořádání jakýchkoliv
druhů firemních večírků či banketů – restaurace
nabízí až 1 200 m² plochy a dokáže pojmout bez
problémů bezmála 250 hostů. K dispozici je také
celkem deset privátních salonků, které jsou ideální
volbou například pro rodinné akce či byznys setkání. Salonky též disponují televizory a projektory
s plátny, kde lze promítat například prezentace.
Jako příjemný doplněk večerní zábavy pak poslouží
například karaoke.

Více informací naleznete na webových
stránkách restaurace nebo na Facebooku
či Instagramu.

www.restaurantpeking.cz
pekingrestaurant_prague
Peking Restaurant

Před více než 20 lety…
Konkrétně od roku 1993 – už tak dlouho nabízí
restaurace Peking svým návštěvníkům kus čínské
tradice a kultury, mezi něž gastronomie jistě patří.
Původně sídlil restaurant nedaleko stanice I. P. Pavlova, od roku 2006 se prostory přesunuly přímo
vedle luxusních rezidenčních budov na Pankráci
(V Tower).
Zakladatel restaurace Peking se narodil ve Wenzhou – provincii Zheijang a na začátku devadesátých let se rozhodl odcestovat do České republiky
s cílem přenést tradiční čínské jídlo a kulturu do
srdce Evropy. Restauraci Peking díky její jedinečné
autentičnosti (takřka veškerý personál je z Číny)
vyhledávají nejen čínští turisté, ale i vládní nebo
obchodní návštěvy.

V posledních letech se díky stále větší obchodní
a kulturní provázanosti mezi Českou republikou
a Čínou stala restaurace Peking vyhledávaným
místem pro lidi hledající skutečně tradiční čínské
pokrmy. S cílem nabízet opravdu originální kuchyni pro Evropany a pro Číňany žijící v tuzemsku
zaměstnává podnik rodilé čínské kuchaře a také
mistra přípravy Pekingské kachny, který stojí v čele
celého týmu. ■
ERIK BÁRTEK
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Vydejte se v září na výlety a objevte
tajemství místních pivovarů
Prohlídka pivovaru Velké Popovice
Jen 15 kilometrů východně od Prahy se nachází
malebný velkopopovický pivovar. Jeho příběh se
začal psát už roku 1871 díky významnému průmyslníkovi své doby – baronu Františku Ringhofferovi II.
Nahlédněte během prohlídky pivovaru pod pokličku
velkopopovickým sládkům! Navštívíte současnou a historickou varnu. V pivovarských sklepích
ochutnáte nefiltrovaného, nepasterizovaného Kozla
čepovaného přímo z tanku (pouze starší 18 let). Tunelem s pivovodem projdete do stáčírny lahví a sudů
a závěrem se setkáte s živým maskotem pivovaru –
kozlem Oldou.
Prohlídky se konají denně ve 13:00 a 15:00 hodin.
Skupiny od deseti osob si mohou rezervovat soukromou prohlídku kdykoliv od 10:00 do 18:00 hodin.

KONTAKT: Ringhofferova 1
251 69 Velké Popovice

Prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdroj
Vydejte se do Plzně za poznáním vzniku legendárního ležáku Pilsner Urquell. Před více než 175 lety
ho uvařil sládek Josef Groll a dodnes inspiruje
přes dvě třetiny všech světových piv označovaných
jako pils, pilsner, pilsener. Na prohlídkové trase
Pilsner Urquell poznáte historii pivovaru, nahlédnete do srdce pivovaru, do historické a současné
varny. Na závěr si užijete atmosféru historických
pivovarských sklepů, kde na vás čeká ochutnávka
jedinečného nefiltrovaného a nepasterizovaného
piva Pilsner Urquell přímo z dubového ležáckého
sudu (pouze starší 18 let).
Prohlídky probíhají denně po celý rok ve 12:45,
14:30, 16:15 hodin v českém jazyce. V létě

exkurze@kozel.cz

i v dalších termínech a s překladem do anglického
i německého jazyka.

www.kozel.cz

Prohlídka pivovaru Gambrinus
Pivovar Gambrinus láká na vydatnou degustaci
různých druhů piv Gambrinus, které v rámci
dvouhodinové prohlídky vychutnáte. Dozvíte
se nejen o výrobním procesu a historii pivovaru Gambrinus, ale hlavně si vyzkoušíte i styly
čepování piva. Odhalíte, co znamená čepovat pivo
„na hladinku“, „čochtan“ či „mlíko“, a osvojíte si
zásady správné péče o pivo (pouze starší 18 let).
Navštivte prohlídkovou trasu v pátek a sobotu
v 16:00, v neděli ve 13:45 a zjistěte, jak se pivo
Gambrinus vaří v Plzni!

Prohlídka pivovaru Radegast
Vydejte se na místo, kde se vaří jeden z moravských
symbolů – pivo Radegast! Prohlídka pivovaru začíná
v Radegastově svatyni, kde si prohlédnete expozici,
která vás provede historií až po současnost. Dozvíte
se, jak se hořké pivo Radegast vyrábí, a ve výrobním
areálu uvidíte cylindrokónické tanky, ve kterých pivo
kvasí, a stáčírnu lahví a sudů. Poté nahlédnete i do ležáckých sklepů a na varnu Jaromíra Franzla, kde žijí
pivovarští pstruzi ve speciální nádrži a hlídají kvalitu
vody. Na závěr prohlídky vás čeká ochutnávka piva
Radegast (pouze starší 18 let) v degustační věži,
ze které je nádherný výhled na beskydské vrchy!
Prohlídky se konají v úterý, čtvrtek a sobotu v 15:00,
v neděli v 11:00. Skupiny od deseti osob si mohou
rezervovat soukromou prohlídku kdykoliv od 10:00
do 17:00 hodin. ■
PETR SIMON

KONTAKT: U Prazdroje 7, 301 00 Plzeň
reservations@asahibeer.cz

KONTAKT: U Prazdroje 7, 301 00 Plzeň
reservations@asahibeer.cz

KONTAKT: Ulice 13, 739 51 Nošovice

www.prazdrojvisit.cz

www.prazdrojvisit.cz

www.radegast.cz

exkurze@radegast.cz
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Plzeňský kraj:

Tiché varování
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naše regiony
Ekonomicky je vnímán jako průměrný, byť má nezpochybnitelné předpoklady pro lepší pozici. Ty ale výrazně limituje sídelní
nevyváženost a s ní související absence obcí střední velikosti. Téměř třetina obyvatel žije v centrálním krajském městě, více
než třetina pak v obcích s méně než dvěma tisíci obyvateli.

S

ídelní struktura významně ovlivňuje strukturu
ekonomickou, která de facto sídelní nevyváženost kopíruje a jejímž hlavním znakem jsou
tak významné rozdíly mezi jednotlivými obcemi
a mikroregiony snad ve všech aspektech – v počtu,
zaměření, výkonnosti i stabilitě ekonomických
subjektů, v nezaměstnanosti, socioekonomických
parametrech i v příjmech veřejných rozpočtů.

vány na cestovní ruch, je zbývající část kraje spíše
zemědělská.
Tato různorodost, sídelní i ekonomická, přináší
vedení kraje klíčové parametry jeho rozvoje. Byť
je často vnímána jako problematická, je přirozená.
A mohla by se stát, v dlouhodobém horizontu,
pozitivním faktorem.

Inovace jako cesta
Přirozená diverzita
Sama Plzeň, respektive celá plzeňská aglomerace – orientovaná historicky především na těžký
průmysl – je tradičním a přirozeným průmyslovým centrem kraje. S podporou Západočeské
univerzity zvládá zatím i nástrahy restrukturalizace, a přestože těžký průmysl si stále udržuje
dominantní postavení, velmi výrazně se prosazují
firmy orientované na výzkum a vývoj. Bezesporu
tomu napomáhá i blízkost německých hranic,
která byla zvláště v minulých letech katalyzátorem
zahraničních investic.
Jen pět měst Plzeňského kraje vykazuje počet
obyvatel vyšší než deset tisíc, ta jsou vcelku logicky
orientována rovněž průmyslově, byť výkonnostně
centru nekonkurují – důvodem je především ještě
složitější situace na trhu práce než v krajském
městě. S výjimkou příhraničních oblastí, které návštěvníkům nabízejí přírodní, kulturní i historické
památky a atraktivní turistické cíle a jsou oriento-

Průmysl stojí před výzvou inovací, čistých, šetrných
a udržitelných technologií i materiálových úspor.
Byť těžký průmysl jistě z Plzně nezmizí, jeho primární význam bude klesat a prosazovat se budou
modely s výraznější přidanou hodnotou. Jedním
z příkladů může být Doosan Škoda Power, kdy
v Plzni funguje nejen výrobní závod, ale také jedno
ze dvou výzkumných a vývojových center jihokorejského giganta. A tak plzeňské turbíny bodují
vedle Asie a Severní i Jižní Ameriky také v Evropě,
kde objem investic do klasické energetiky dlouhodobě klesá. Dobrý základ pro tento směr tvoří
již zmíněná Západočeská univerzita s nedalekým
Vědeckotechnickým parkem na Borských polích.
Právě podpora vědy, výzkumu a inovací v podnikání představuje velkou plzeňskou devízu, vždyť
Podnikatelské a inovační centrum BIC tu funguje
již od roku 1992 a samotný Vědeckotechnický park
pak oslavil loni první desetiletku, když z původní
rozlohy zhruba 4 000 m2 se v roce 2012 rozrostl

Graf: Postavení krajů v České republice ve vybraných ukazatelích (rok 2014 = 100 %)
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na více než 10 000 m2. BIC Plzeň je členem Enterprise Europe Network, v rámci které spolupracuje
s více než 600 partnerskými organizacemi zejména
v Evropě, ale i v mimoevropských zemích.

Služby, služby, služby
Zatímco průmyslově orientované podnikání
na Plzeňsku má ke konkurenceschopnosti zítřků
našlápnuto slušně, turistický ruch představuje
ještě neodkrytý poklad. Objemově možná dosáhl
na svůj vrchol již před lety, proto vytěžit tyto zdroje
znamená investovat do zkvalitňování služeb. Vždyť
v pohostinství a v ubytovacích službách pracuje
pouhé jedno procento ekonomicky aktivního
obyvatelstva. A to kraj může těžit i z výhodné
geografické polohy – z blízkosti Německa, Prahy
i západočeských lázní. Pravda, tuto výhodu neguje
nedokončená dálnice D5, chybějící obchvaty i zastaralá železniční síť.
Nutno ovšem poznamenat, že rozvoj služeb především v menších obcích je záležitost dlouhodobá
a zdaleka není problémem pouze tohoto regionu.
A nejde jen o to, že chybějí kapacity i kvalita. Jde
i o nedostatečný marketing, protože existuje řada
případů, kdy kapacita i kvalita zanikla pro nezájem.

Nepřehlédněme varování
Vedení kraje má problémy i pozitiva zmapovány
velmi dobře. Strategicky v rozvojových tezích
i projektech respektuje rozdílnost mikroregionů
s územními, sociálními i ekonomickými specifiky
jejich rozvoje, jehož dvě osy se proto zaměřují
na stabilizaci sídelní struktury rozvojem vybavenosti území a na trvale udržitelný rozvoj venkova.
Zbývající tři osy se zaměřují na ekonomický růst
a zaměstnanost, kvalitní podmínky pro život,
vzdělání i práci a zdravé životní prostředí.
Třetí tisíciletí dává kraji slušné vysvědčení dokazující, že jde správným směrem. Nicméně přes všechna pozitiva, přes rostoucí HDP, přes zvyšující se
exportní výkonnost a zřetelně sílící vazby na vědu,
výzkum a inovace se v posledních několika letech
atraktivita kraje – především z pohledu investorů
a mladých lidí – snižuje. Což klade o to větší důraz
na rozvoj kraje jako celku, jako souboru svébytných mikroregionů. V průmyslových centrech
se ekonomika vypořádává s problémy snáze než
na oblasti. Souvislosti a příčiny tohoto jevu ale kraj
přesahují, a jde tedy svým způsobem i o obecné
varování. Disproporční a disharmonický rozvoj
regionu totiž vyvolává migrační a suburbanizační
tendence a ty onu disharmonii ještě prohlubují.
Platí to pro oblast, pro kraj, pro republiku i pro
kontinent. ■
PETR KARBAN
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naše regiony
OTÁZKA PRO…

předsedu představenstva Krajské hospodářské komory
v Plzeňském kraji (KHK v PK) Petra Chvojku
Jak hodnotíte rozvoj kraje v posledních
pěti letech?
Plzeňský kraj se v současnosti řadí mezi atraktivní
regiony, a to nejen díky své bezpečnosti, kvalitě
bydlení, zdraví a životní spokojenosti, ale i díky
dlouholeté průmyslové tradici a v neposlední
řadě i pro svou geografickou polohu v blízkosti
hranic se Spolkovou republikou Německo.
Dominantní roli v ekonomice hraje průmysl.
Plzeňský kraj je sídlem jak velkých podniků, konkurenceschopných
v evropském i globálním měřítku, tak i malých a středních firem.
Náš region se – stejně jako ostatní kraje – potýká s nedostatkem
kvalifikovaných lidských zdrojů nejen v oblasti vědy, výzkumu a inovací,
ale i v rámci všech technických oborů. Před pěti lety bylo bez práce
5,9 % lidí, dnes se toto číslo blíží ke 2 %, což prakticky znamená nulovou
nezaměstnanost. Bez dalších investic se při zvyšujícím se nedostatku
zaměstnanců rozvoj některých odvětví nedá úspěšně realizovat. Především
pro průmysl platí, že již nyní funguje na hranici výrobních možností.
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Situace mezi řemeslnými profesemi je již takzvaně na hraně, nedostatek
této kvalifikované pracovní síly je zde naprosto evidentní. Mnoho
zahraničních společností se svými pobočkami v našem kraji i tak zůstává,
i když ztrácí konkurenční výhodu v podobě levné pracovní síly.
Velkou bolestí našeho kraje je jednak nevyhovující dopravní spojení mezi
obcemi a městy a dále pak dopravní problémy, spojené s přetížeností
silniční sítě či s chybějícími komunikacemi nebo nedostatečnými opravami
silnic II. a III. třídy.
Naopak k výrazným úspěchům patří mimo jiné vybudování
Vědeckotechnického parku Plzeň na území průmyslové zóny Borská pole,
který je dlouhodobě plně obsazen a aktuálně se již rozšiřuje o další budovu
určenou pro inovaci a výzkum. Právě zmíněná podpora vědy a výzkumu je
pro nás ve spolupráci s Plzeňským krajem, městem Plzeň, Západočeskou
univerzitou a soukromým sektorem prioritou.
Aktuálně je možné říci, že Plzeňský kraj aktivně spěje ke stropu svých
možností ekonomického růstu. KHK v PK vyvine maximální úsilí, aby
predikovatelný pokles ekonomiky, způsobený jistotou sinusoidy jejích
cyklů, členy svými důsledky nezaskočil.
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Nejčtenější časopis pro odborníky z cestovního ruchu v ČR

K ročnímu předplatnému za

649 Kč

získejte designový kávovar Cafissimo PURE
v hodnotě 2 500 Kč.*

Objednávejte na: zdenek.novak@cot.cz
*Platí do vyčerpání zásob.
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ocenění & networking

Diamanty českého byznysu:
Hradec Králové
Dalším hostitelem regionálních setkání podnikatelů – tentokrát
z Královéhradeckého a Pardubického kraje – se zástupci akademické, expertní
a správní sféry se stala stylová restaurace Park Golf Hradec Králové. Setkání
navazují na letošní první udílení ocenění Diamanty českého byznysu.

DIAMANTY ČESKÉHO BYZNYSU
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
1. místo

ROBOT WORLD, s. r. o.

2. místo

HÖGNER, s. r. o.

3. místo

ORT Nový Bydžov, spol. s r. o.

4. místo

PERENA, spol. s r. o.

5. místo

SANS Products, s. r. o.

6. místo

TASSO, s. r. o.

7. místo

BERAN JIŘÍ, s. r. o.

8. místo

INGTOP METAL, s. r. o.

9. místo

VARIA – spol. s r. o.

10. místo PROKEŠ & Co. CZ, s. r. o.

PARDUBICKÝ KRAJ

Foto: 3x Martin Holík

V

edle obvyklých témat, všímajících si pracovního trhu, rozvoje firem a investic do vědy,
výzkumu a inovací, byly tentokrát oživením
samy některé společnosti, které jdou k úspěchu
cestami méně obvyklými, a tedy ne tak prošlapanými. Vždyť mezi účastníky se – mezi jinými –
potkaly i takové firmy jako výrobce elektrických
mostových jeřábů a jeřábových drah, výrobce

a dodavatel hotelové kosmetiky, velkochovatel
pekingských kachen a násadových vajec, vývojář
a výrobce speciálních polymerních systémů. Spojuje je všechny jediné: jsou minimálně evropskou
špičkou ve svém oboru. Nelze si přát nic jiného,
aby podobných firem přibývalo. ■

1. místo

Contipro, a. s.

2. místo

STYLE PLUS, s. r. o.

3. místo

VELKOOBCHOD ORION, spol. s r. o.

4. místo

fortell, s. r. o.

5. místo

VISCUMA PLASTIC, a. s.

6. místo

Kamody, s. r. o.

7. místo

PLOTY VAMBERK – WIRE METAL, s. r. o.

8. místo

LUX –IDent, s. r. o.

9. místo

Josef Škrkoň – Techplast, a. s.

10. místo RP Climbing, s. r. o.
PETR KARBAN

Pořadatel

Titulární partner

Generální partner

Hlavní partneři

Analytický partner

Odborní garanti

Partneři
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NOVÁ PREMIUM ECONOMY CLASS.

V POHODLÍ
PŘES OCEÁN.
Z Prahy přes Brusel do Severní Ameriky.

O 23 % VÍCE
PROSTORU NA
NOHY.

K dispozici od srpna 2019 na severoamerických destinacích.
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pohled

Pocta selskému vínu
Posledních třicet let přineslo tuzemským vinařům nové technologie i nový pohled na víno. A mnozí z nich, zvláště ti
moravští, se prosazují ve světě a získávají ceny i na renomovaných soutěžích. Vedle nich je tu ale ještě armáda drobných
vinařů, kteří nesbírají ceny a nepočítají zisky. Přesto jsou to vinaři, díky nimž je jižní Morava se svými dozrávajícími vinicemi
a viničkami krásná.

Krása a kouzlo sklepů
Malí vinaři obětují lásce k vínu všechno. Vinici
se celoročně věnují po práci, nedostatek financí
nahrazují nápady mnohdy třeba i úsměvnými:

66

„Řízené kvašení dává úplně jiné možnosti, ale jsou
to drahé technologie. My malí vinaři, co děláme
selské víno, se zmůžeme možná na malý nerez tank,
ale brzdit kvašení už musíme třeba chlazením za
pomoci PET lahví s ledovou vodou. Český člověk si
poradí,“ usmívá se Karel, který dnes na rodinné
vinici obhospodařuje na šest set hlav, vínem se
baví, jeho produkce nepřesáhne tisíc litrů. Jde jen
o tradici, mít hezkou vinici, dobrý pocit, ochutnat
dobré víno s přáteli a s rodinou. „Když už táta
nemohl dělat, musel jsem mamince vysvětlovat, proč
musím pokračovat já. Sednout si ve sklepě a popovídat je něco úplně jiného než sednout si v kuchyni.
Problémy tam vypadají jinak. Taky ve sklepě jsme
si s tátou byli vždycky tak nějak nejblíž, tam jsme si
nejvíc rozuměli a dokázali jsme si tam říct, co nás
trápí,“ vysvětluje Karel Mikyšek.

syn, který doufá a věří, že k vinařství se propracuje
i Karel Mikyšek pátý, totiž jeho syn, budoucí lékař.
Že i jeho generací bude dál žít ona tradice a láska
k vínu, která vede do vinic a sklepů tisíce jiných
malých moravských vinařů, jejichž víno v supermarketech ani vinotékách obvykle nenajdete. Ale
velké díky za to, že jsou… ■
PETR KARBAN

Odvaha k novému
Nutno dodat, že malí vinaři obhospodařují své
vinice bez subvencí a dotací, zato s nekonečným
rizikem. Zatímco velký vinař si pro speciální víno
vybere jen část produkce, malý musí často vsadit
vše jako kníže Rohan. „Ale ta odvaha a sázka
stojí za to, objevili jsme ve vínu, co jsme dřív vůbec
neznali,“ říká Karel, jehož tatínek, malý vinař
s velkým srdcem, už ve svých dvaasedmdesáti
letech vzhledem k vážné nemoci na vinici a sklep
jen vzpomíná. Ale rodová tradice bude žít dál,
víno dnes pro radost a pro pár známých dělá přece

2x Jaroslav Hladík

P

říběh těch vinařských rodin, které spojuje
jen láska k zemi a vínu, je v mnohém velmi
podobný. Tradici založil před mnoha lety
praděd či děd a dědila se k dnešku z otce na syna.
V případě Karla Mikyška z Miroslavi se dědilo
s vinicemi i křestní jméno. „První sklep kdysi
zbudoval praděda, potom to převzal děda, který byl
ale kulak a skoro o všechno přišel. To byl obrovský
útlum, vinařství se tu od padesátých let vlastně
vůbec nerozvíjelo. Až po revoluci se do toho zakousl
táta, zemědělský inženýr… Hodně ho víno zajímalo,
dostal se k dobrým vinařům, k technologiím, do
zahraničí a začal dělat víno jinak. Načerpal ale
obrovské zkušenosti, začínal tady s přívlastkovými
víny, což se u nás dřív vůbec nedělalo, jelo se na objem. Přivezl první barrique sud, měl odvahu zkusit
slámové i ledové víno, výběr z bobulí… Zkoušeli
jsme to na veltlínském zeleném, to je na experimenty vděčné víno. Dodnes mám od všeho ve sklepě
vzorky. Táta byl ve svazu sommeliérů, vybíral vína
do národního archivu vín, vyhrál i pár soutěží…
Měl sen stát se nezávislým velkým vinařem, jenže
každý sen se nesplní, tak zůstal i po zbytek života
vinařem selským, pro lásku a pro radost,“ vzpomíná
Karel Mikyšek, toho jména čtvrtý.

Jedno z mnoha ocenění Karla Mikyška – v roce 2006 se
nejlepším červeným vínem jubilejního X. Miroslavského koštu
stala jeho Frankovka 1999 pozdní sběr (barrique).
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sté
Jediní speciali
ojištění
na cestovní p

Jsme pojišťovna,
ale cestovní!
Máme to jinak, protože cestováním žijeme. Už více než 100 let. Každý rok osobně prověřujeme
úroveň lékařské péče v zahraničí. Vybudovali jsme síť center pomoci na všech kontinentech.
Škody vyplácíme férově do 7 pracovních dnů. Přes milion klientů ročně z nás dělá českou
jedničku. Vy cestujete. My se staráme.

www.ERVpojistovna.cz
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