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V

ážení podnikatelé,
k tématu mýta další podrobnosti,
s podzimem přichází krokteré se vám budou při vyřizovámě řady společenských akcí
ní registrací hodit.
i mnoho významných událostí
Podnikatelskými kruhy výrazně
pro podnikatele. Jednou z největzahýbaly i odborářské požadavky
ších je za několik dní startující
jak na růst mezd ve firmách, tak
61. ročník Mezinárodního strojína další navyšování minimální
renského veletrhu v Brně, kterého
mzdy. Mám pocit, že se institut
se Hospodářská komora tradičně
minimální mzdy stal v posledních
účastní a kde uspořádá několik
letech spíše politickým nástrojem
TOMÁŠ VRBÍK
akcí. V průběhu letošního MSV
a že její navyšování se děje bez
tajemník Úřadu HK ČR
se Hospodářská komora zaměří
jakékoliv koncepce a bez přihlédna perspektivní zahraniční trhy,
nutí k růstu produktivity práce.
které skrývají pro tuzemské firmy
Pokud vláda nařídí zaměstnavavelký obchodní potenciál. Na 8. října proto připra- telům vyplácet minimální mzdu 15 tisíc korun
vujeme ve spolupráci s Ministerstvem zahranič- měsíčně, jak požadují odbory, od roku 2013 se
ních věcí a s dalšími partnery Česko-makedonské tato částka zvýší o neuvěřitelných 90 procent.
podnikatelské fórum s možností B2B jednání mezi Pokud vláda těmto požadavkům vyhoví, reálně
tuzemskými a makedonskými podnikateli. O den tak zaměstnavatelům nezbude nic jiného, než
později pak Hospodářská komora v prostorách zvýšení minimální mzdy vstřebat vyššími cenami
RHK Brno zorganizuje sérii kulatých stolů zamě- zákazníkům a omezením investic do efektivnější
řených na obchod s Japonskem, státy Subsaharské výroby. A to je cesta, kterou naše firmy nechtějí.
Afriky, Latinské Ameriky nebo Spojených států Případ Řecka nebo Španělska by měl být pro česamerických.
ké politiky dostatečným varováním. Na případné
Hospodářská komora žila i dalšími důležitými
ekonomické problémy ČR by totiž nakonec doudálostmi. 23. září Komora spustila předregistra- platili právě ti zaměstnanci, jejichž práva údajně
ce pro nový satelitní mýtný systém a od počátku
odboráři hájí. Nekoncepční zvyšování minimální
evidujeme velký zájem řidičů a dopravních firem mzdy nás vyspělému Západu nepřiblíží, spíše
o informace a registrace. O možnostech a pranaopak.
vidlech předregistrace jsme vás informovali již
Přeji vám mnoho úspěchů v podnikání i příjemv zářijovém čísle. V říjnovém vydání přidáváme
né čtení…

člen skupiny MEILLERGHP GmbH
Do Čertous 2760/10
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
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V minulém čísle na straně 39 jsme v boxu uvedli, že „… okna Stavona nesou značku Garance
a kvality a jsou vyrobena certifikovanými systémy řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001.“ Správná
formulace měla být, že „… okna Stavona nesou značku Garance a kvality a výrobce je certifikován
dle ČSN EN ISO 9001.“ Uvedená norma se totiž netýká výroby jako takové, ale QMS, tedy
Managementu systému kvality. Za upozornění děkujeme Ludvíku Filipovi.
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PALUBNÍCH JEDNOTEK
V České republice naplno běží předregistrace do nového
satelitního mýtného systému konsorcia CzechToll/SkyToll.
Fungovat začne od 1. prosince. Od tohoto data musí být
novými palubními jednotkami vybavena všechna vozidla

12
ROZHOVOR MĚSÍCE

Foto: archiv HK ČR

nad 3,5 tuny využívající dálnice a vybrané silnice I. třídy.

Vladislav Nožička, výkonný ředitel pro specializované
financování v ČSOB, kladně hodnotí období ekonomické
transformace a optimismus ho neopouští ani v tom,
jak obstojíme tváří v tvář budoucím výzvám.

18

v průměru o 0,5 procenta, respektive o 0,4 procenta. Konstatuje to
letošní průzkum společnosti CEEC Research mezi řediteli významných
strojírenských firem. Jakou budoucnost může strojírenství očekávat?

22

Foto: archiv Luboš Wišnievski

TÉMA: STROJÍRENSTVÍ
České strojírenství čeká v tomto i příštím roce mírný pokles, a to

61. ROČNÍK MSV BRNO
Největší středoevropská akce svého druhu představí poslední
novinky a trendy v oblasti průmyslových technologií. Vedle
expozic více než 1 600 vystavovatelů z několika desítek
zemí celého světa je připravena také interaktivní výstava
zaměřená na digitalizaci průmyslu i řada konferenčních
a networkingových akcí.

PROČ VYUŽÍVAT UMĚLOU INTELIGENCI? LIDÉ DOŠLI

Foto: archiv BVV

26

Nejen o inovacích a moderních technologiích jsme se bavili
s Filipem Procházkou, odborníkem na umělou inteligenci
a zakladatelem brněnské high-tech firmy Mycroft Mind.

30
ZÁKAZNÍCI JSOU DNES VELMI HLASITÍ
Data a analýzy trhu a značek jsou jedním z účinných
výzkumu agentury SC&C, o tom, jak se mění trh
i spotřebitel a proč má význam se o to zajímat.

52
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Foto: Jakub Hněvkovský

nástrojů marketingu. S Janou Hamanovou, ředitelkou
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Krátce z Komory
NOVÝ VLAK
SPOLEČNOSTI LEO EXPRESS
PONESE JMÉNO SIRIUS.

Foto: archiv HK ČR

Podle jedné z nejbližších hvězd se bude
jmenovat nový vlak, který na cestě lodí
do přístavu Brémy urazil celkem 20 tisíc
kilometrů a zamířil na schvalovací proces
do Velimi. Jméno vlaku vzešlo z návrhů
samotných cestujících. Tajemník Úřadu
HK ČR Tomáš Vrbík (na snímku) během
vyhlášení nového jména vlaku připomněl,
že dohodu na dodávky nových vlakových
souprav společnost Leo Express uzavřela
během mise HK ČR do Číny.

Hospodářská komora
se postavila odborářům
Růst minimální mzdy o dalších
1 650 korun na rovných 15 000 korun si odbory v čele s předákem
Josefem Středulou vynucují u vlády.
Od roku 2013 by tak vzrostla skoro
o 90 %. S novou minimální mzdou
by se zvedly i všechny úrovně takzvané zaručené mzdy. Hospodářská
komora tyto nároky odborářů rezolutně odmítla s tím, že mzdy rostou
i kvůli minimální mzdě průřezově
celou ekonomikou uměle a výrazně
rychleji než produktivita práce. Vládě
proto doporučila, aby požadavek
odborářů a potažmo ministryně
práce a sociálních věcí Jany Maláčové
odmítla a umožnila zaměstnavatelům
razantní zvyšování minimální mzdy
v posledních letech vůbec vstřebat.

Odklon ano, ale plánovaný
Hospodářská komora podpoří opatření, která mají přispět ke snižování
emisí CO2 v ovzduší a dekarbonizaci,
za předpokladu, že transformace
na nízkouhlíkovou energetiku bude
systematická, postupná a rozumně
plánovaná. Reagovala tak na požadavek některých nevládních organizací
okamžitě odstavit uhelné elektrárny. Vyzvala proto nově ustavenou

6

ČÍSLO MĚSÍCE

450 000

palubních jednotek pro satelitní
mýto si podnikatelé musejí
vyzvednout během října a listopadu.
Předregistrace vozidel začala
22. září. Registraci zajišťují čerpací
stanice a také 15 obchodních míst
Hospodářské komory.

Uhelnou komisi, aby vyhodnotila
reálné možnosti přechodu z fosilních
paliv na obnovitelné zdroje a jádro.
„Největším neštěstím pro celou zemi
by bylo, pokud by útlum těžby uhlí
narušil dodávky elektrické energie
a významně se navýšily ceny energií.
Je přitom více než zřejmé, že závěry
komise musí reflektovat i potřeby
teplárenství, které má v naší zemi
významné postavení v zásobování
obyvatel teplem,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír
Dlouhý. Součástí takového plánu
musí být podle Hospodářské komory
jasná vize, jak bude vypadat bezemisní budoucnost uhelných regionů,
jako je Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj, aby po sociální
a hospodářské stránce ukončení těžby
a využívání uhlí zvládly.

V Turecku nakročeno
k novým zakázkám
Příslib několika lukrativních zakázek si přivezli zástupci 40 českých
firem, kteří se pod hlavičkou
Hospodářské komory vypravili
na obchodní misi do Turecka. Jde
například o dodávku částí dvou
válcoven nebo možnost podílet se
na dostavbě obří turecké elektrárny Soma. Podnikatelskou delegaci
v čele s prezidentem Hospodářské
komory Vladimírem Dlouhým
tvořily jak firmy zabývající se dodávkami energetických celků na klíč
či komponent pro jadernou a klasickou energetiku, tak i společnosti
působící v oblastech obranného
průmyslu a bezpečnostní techniky.
Podnikatelé doprovázeli do Turecké
republiky předsedu vlády Andreje

Babiše a místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla
Havlíčka na jejich oficiální návštěvu
této země.

Další výzva pro
vysokorychlostní internet
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásí na přelomu letošního
a příštího roku třetí výzvu pro
zvýšení dostupnosti vysokorychlostního internetu. Na vybudování infrastruktury v odlehlých
oblastech bude k dispozici jedna
miliarda korun z evropských peněz.
První výzvu vypsalo MPO už
v roce 2017. Hospodářská komora
tehdy upozorňovala na nevhodně nastavené podmínky. Proto
ministerstvu pomohla identifikovat
problémy, kvůli kterým se síťovým
operátorům výstavba infrastruktury
pro vysokorychlostní internet ani
s dotací nevyplatila. V ČR je stále
víc než 7 000 takzvaných bílých
míst, tedy sídelních oblastí bez
vysokorychlostního internetu, což
je jedna třetina všech obcí a jejich
částí. Připravovaná výzva má cílit
na zhruba 3 000 bílých míst. ■
MIROSLAV DIRO,
Odbor vnější komunikace HK ČR

www.komora.cz
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Regiony a společenstva
Hospodářská komora
podporuje úspory energií

Čína
Čchang-čchun s vůní
pardubického perníku

Konference Národního centra energetických úspor, na jejíž organizaci
se podílely KHK jižní Moravy a RHK
Brno, přinesla účastníkům nejčerstvější informace o vývoji nových
technologií a o trendech v oblasti
úspory elektrické energie. Součástí
programu, kterého se zúčastnili
i představitelé Ministerstva průmyslu
a obchodu, byla odborná diskuze
k tématům energetické šetrnosti,
udržitelného hospodářského růstu
nebo k plnění unijních závazků
ohledně úspor energie.

Dvacetičlenná podnikatelská delegace vedená KHK Pardubického kraje
zamířila na podnikatelskou misi
do Číny. Firmy doprovázející hejtmana pardubického kraje Martina Netolického a senátora Michala Kortyše
zavítaly do Čchang-čchunu, hlavního
města provincie Ťi-lin. Předseda
představenstva KHK Pardubického
kraje Jiří Doležal podpisem memoranda o spolupráci otevřel možnost
přímé spolupráce krajské komory
s Radou pro podporu obchodu
provincie Ťi-lin.

Ústecký kraj
Krušnohorský
Byznys Day 2019

OHK v Chomutově zve podnikatele
na 4. ročník veletrhu Krušnohorský
Byznys Day, která 24. října nabídne
v chomutovském Městském divadle
odborné přednášky k úspěšnému
navazování obchodní spolupráce se
zaměřením na obchod s arabskými
státy. Na programu se kromě Hospodářské komory podílí také IHK
Chemnitz a agentury CzechTrade
a CzechInvest.

Jihomoravský
kraj

Zlínský kraj

Technické jarmarky 2019
Břeclavský fortel
Aktuální možnosti zaměstnání
a perspektivní technické obory
představí 5. ročník Břeclavského
fortelu, který uspořádá OHK Břeclav
7. listopadu v břeclavském Domě
školství. Program je určen především
žákům základních i středních škol
a odborných učilišť, kteří již aktivně
řeší své zapojení na trhu práce. V odpoledních hodinách se akce zaměří
na absolventy a širokou veřejnost,
které zajímají možnosti zaměstnání
na Břeclavsku.

Konzultační den interim
managementu na MSV
Česká asociace interim managementu (CAIM) pořádá v rámci
Mezinárodního strojírenského
veletrhu v Brně konzultační setkání
na téma Využití interim managementu v průmyslu. Setkání proběhne
8. října v pavilonu A2 brněnského
výstaviště. Zájemci z řad firem i veřejnosti mohou přijít prodiskutovat
podnikatelské nebo personální problémy ve firmě stejně jako rozvojové
záměry nebo možnosti spolupráce
se zkušenými manažery.

Plzeňský kraj

Veletrh perspektivy řemesel
2019

Podnikatelka roku okresu
Vyškov 2019

Změnit pohled na řemesla chce OHK
Domažlice sérií akcí zaměřených
na žáky základních škol. Pod záštitou Ministerstva školství a Úřadu
práce v Plzni organizuje ve Stodu
Veletrh perspektivy řemesel 2019.
Akce konaná 23. října si klade za cíl
přesvědčit mladou generaci, že technické vzdělávání má na současném
pracovním trhu dobré uplatnění.

Drahomíra Svobodová a Zuzana
Grulichová se staly v konkurenci
celkem 14 žen vítězkami 6. ročníku
soutěže Podnikatelka roku okresu Vyškov. Vyhlášení nejlepších
podnikatelek, kterého se zúčastnili
viceprezidenti Hospodářské komory
Michal Štefl a Roman Pommer, se
uskutečnilo v průběhu podnikatelského setkání regionálních firem
ve vyškovském hotelu Allvet.

30 let SOVAK ČR

Podnikatelka roku okresu Vyškov v kategorii bez zaměstnanců Drahomíra Svobodová se věnuje
výrobě umělecké keramiky, vítězka v kategorii podnikatelek s vlastními zaměstnanci Zuzana
Grulicová vyrábí a prodává pracovní oděvy.

8

V celkem pěti městech Zlínska
chystá v rámci projektu IKAP KHK
Zlínského kraje sérii Technických
jarmarků 2019. V Rožnově pod Radhoštěm, Valašském Meziříčí, Vsetíně,
Uherském Hradišti a v Uherském
Brodě se akce během října a listopadu zaměří na prezentaci technického vzdělávání a řemesel pro
žáky 8. až 9. tříd. Součástí programu
Technických jarmarků budou také
exkurze ve významných regionálních
firmách. Do akce se zapojí celkem
36 významných regionálních zaměstnavatelů a 25 středních škol.

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s., si v letošním roce
připomíná 30. výročí svého založení.
Oslavy vyvrcholí 5. a 6. listopadu
výroční odbornou konferencí pod
záštitou ministrů zemědělství a život-

www.komora.cz
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HOSPODÁŘSKÁ KOMORA NA MSV V BRNĚ 2019
V průběhu letošního MSV se Hospodářská komora zaměří
na perspektivní zahraniční trhy, které skrývají pro tuzemské firmy velký
obchodní potenciál.

Foto: 2x archiv HK ČR

Česko-makedonské obchodní fórum
úterý 8. října, od 9:00, BVV – konferenční sál S1, pavilon E

Během návštěvy Jablonecka generální konzulka ČR v Drážďanech Markéta Meissnerová navštívila
regionální průmyslové firmy, které by se mohly stát obchodními partnery podniků v německém Sasku.

ního prostředí za účasti prezidenta
Hospodářské komory Vladimíra
Dlouhého v plzeňském Parkhotelu.
Tématy diskuze budou především
aktuální témata spojená s vodním
hospodářstvím a výzvami spojenými
se suchem.

ve sportovním areálu SC Ostrava
v Komenského sadech. Akce, která se
uskuteční 17. října, nabídne účastníkům kromě nezávazného networkingu i možnost sportovního vyžití při
lukostřelbě nebo dalších pohybových
aktivitách.

Jihočeský kraj

Liberecký kraj

Podzimní Burzy škol

Začátkem října odstartují Burzy škol
v Jihočeském kraji, které mají žákům,
ale i jejich rodičům pomoci s volbou
povolání. Na burzách se budou moci
zájemci o studium setkat přímo
se zástupci škol a zjistit potřebné
informace o studijních oborech.
Mezi vystavovateli se objeví i firmy,
které svou nabídkou žákům usnadní
rozhodování ve volbě budoucího
povolání. „Podle loňské účasti téměř
pěti tisíc návštěvníků usuzujeme, že
zájem o volbu povolání ze strany žáků
i jejich rodičů je velký. Jako velkou
výhodu návštěvy Burzy škol vnímáme
především přímé setkání se zástupci
vystavujících institucí,“ řekl ředitel
Jihočeské hospodářské komory
Luděk Keist.

Hospodářská komora za účasti svého viceprezidenta Bořivoje Mináře
ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a dalšími partnery
pořádá Česko-makedonské podnikatelské fórum s možností B2B jednání
mezi tuzemskými a makedonskými podnikateli.

Teritoriální kulaté stoly
středa 9. října, od 9:30, Budova RHK Brno, Výstaviště 1, Brno
(areál BVV)
Hospodářská komora spolu s Ministerstvem zahraničních věcí a RHK
Brno v prostorách RHK Brno zorganizuje sérii kulatých stolů zaměřených
na obchod s Japonskem, státy Subsaharské Afriky, Latinské Ameriky,
USA a Indií. Vystoupí viceprezident Hospodářské komory Bořivoj Minář.

Jablonecká návštěva
generální konzulky ČR
v Drážďanech
Generální konzulka ČR v Drážďanech Markéta Meissnerová navštívila
na pozvání ředitele OHK v Jablonci
nad Nisou Oskara Mužíčka jablonecký region. OHK připravila pro
německou delegaci celodenní program spojený s návštěvou hejtmana
Libereckého kraje Martina Půty nebo
s exkurzí v provozech sklářských
a bižuterních firem na Jablonecku. ■
MIROSLAV BENEŠ,
Odbor vnější komunikace HK ČR

Moravskoslezský
kraj
Neformální setkání v Ostravě
Foto: archiv BVV

Možnost probrat byznysové aktivity
a podnikatelské zkušenosti budou
mít firmy na neformálním setkání
KHK Moravskoslezského kraje

www.komora.cz
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komorový barometr

Růst mezd komplikuje nábor zaměstnanců
především menším firmám
Výrazný růst mezd v posledních letech komplikuje situaci především menším firmám, chtějí nabírat pracovníky, ale další
zvyšování mezd si často již nemohou dovolit. Zaměstnanci jim tak odcházejí do velkých firem. Vyplynulo to z pravidelného
šetření s názvem Komorový barometr realizovaného na přelomu srpna a září mezi 564 respondenty.

Z

atímco 19 % firem hlásí v letošním prvním
pololetí pokles zaměstnanců, 20 % firem
se počet pracovníků zvýšil (viz Graf 1).
Vzhledem ke stále rekordně nízké nezaměstnanosti je patrné, že ti zaměstnanci, kteří opustili své
zaměstnání (byli propuštěni či odešli ze své vůle),
byli okamžitě nabráni jinde. Trh práce tak zůstává
z pohledu zaměstnavatelů nadále vyčerpaný. Značnou roli zde přitom hraje přetahování zaměstnanců mezi firmami na vyšší mzdu a lepší pracovní
podmínky včetně vyšších benefitů, případně
predátorské praktiky, se kterými měla v posledních
letech přímou zkušenost celá řada firem.
Podle prognózy Hospodářské komory zůstane
nezaměstnanost v letošním roce na stejné úrovni
jako vloni, tj. na 2,2 % (metodika ČSÚ). V příštím
roce se nezaměstnanost v podstatě nezvýší a dosáhne 2,3 %. Oproti loňskému roku je patrné, že
menší firmy jsou rychlými nárůsty mezd v posledních letech hodně finančně vyčerpané a často si již
jednoduše nemohou dovolit zvyšovat mzdy. Velké
firmy tak na úkor malých přetahují zaměstnance
a menší firmy tím trpí.

GRAF 1: POHYB ZAMĚSTNANCŮ VE FIRMÁCH

19 %

20 %

Vzrostl
Zůstal stejný
Poklesl

61 %

GRAF 2: OCHOTA FIREM NABÍRAT NOVÉ ZAMĚSTNANCE
11 %
19 %

Firmy chtějí dále nabírat
Ochota firem nabírat pracovníky neoslabí ani
ve druhé polovině letošního roku (viz Graf 2).
Neznamená to ale, že náborové plány firem budou
realizovány. Vzhledem k situaci na trhu práce
je velmi pravděpodobné, že se firmám nepodaří
zaměstnat tolik lidí, kolik by potřebovaly. Zkušenosti firem se také projevují v jejich postojích,
řada z nich si nedělá naděje, že by pracovníky
našla, a v rámci šetření tak odpovídaly, že se počet
jejich zaměstnanců nezmění. To je časté především
u malých firem, které již často nemohou přidávat
na mzdách, aniž by to ohrozilo jejich existenci.
Situace je tím horší, že nabírat v druhé polovině
roku chtějí firmy všech velikostí. Problém rostoucích nákladů práce v kombinaci s nedostatkem
pracovníků je přitom intenzivnější v případě
menších firem a představuje reálnou hrozbu
pro jejich další vývoj. ■

Počet vašich zaměstnanců v 1. pololetí
roku 2019 (oproti 2. pololetí 2018):

Očekáváte, že ve 2. pololetí roku 2019
počet vašich zaměstnanců
(oproti 1. pololetí 2019):
Vzroste
Zůstane stejný
Poklesne

70 %
Zdroj: Komorový barometr, podzim 2019, 564 respondentů

KOMOROVÝ BAROMETR
Hospodářská komora se již od roku 2009 pravidelně dvakrát ročně dotazuje svých členů v rámci
šetření Komorový barometr. Jedná se především o otázky na hodnocení minulého období
a na vyhlídky na následující měsíce, a to například z hlediska zakázek, obratu, investic, náboru
zaměstnanců nebo celkové situace firmy. Výsledky využívá Hospodářská komora při celé řadě
činností ve vztahu k orgánům státní správy, evropským podnikatelským reprezentacím a také
k představitelům Evropské komise. Data z Komorového barometru jsou rovněž zásadní pro tvorbu
Komorové národohospodářské prognózy, tedy kvartální predikce hlavních makroekonomických
čísel. Výsledky naleznete v tiskových zprávách na www.komora.cz a v médiích.

KARINA KUBELKOVÁ, hlavní analytička HK ČR
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HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PRO VÁS
V září 2019
■

Na našich 15 regionálních kontaktních místech jsme 23. září spustili
předregistrace pro nový satelitní mýtný systém. Podnikatelé a řidiči
tak mohou s dostatečným předstihem na Komorách vyřídit nové palubní
jednotky a pořídit si potřebné příslušenství.

■

Pomáháme firmám překonat nedostatek zaměstnanců na trhu
práce. Jen za první dva týdny fungování nového Programu kvalifikovaný
zaměstnanec vyřídila Komora vedle Ukrajiny žádosti o celkem 262 cizinců
z dalších států. Nejčastěji z Filipín (90 lidí), Mongolska (77 pracovníků)
a Srbska (59 zaměstnanců).

■

Během zářijových misí do Turecka a Srbska jsme podpořili zahraniční
obchod tuzemských firem. V průběhu obou podnikatelských cest,
kterých se spolu se zástupci Hospodářské komory zúčastnilo bezmála
100 firem, uspěly zejména společnosti z oboru strojírenství nebo energetiky.
Podnikatelé uzavřeli v obou zemích kontrakty za desítky miliard korun.

■

Uspěli jsme v legislativních i daňových požadavcích. Vláda vyslyšela
podnikatele a Hospodářskou komoru, když navrhla v takzvaném
živnostenském balíčku používání Právního elektronického systému
Hospodářské komory nebo zavedení paušální daně, jejíž koncept Komora
představila už na svém sněmu v roce 2016.

■

Bojujeme proti požadavku odborů zvýšit minimální mzdu o více
než 12 % na 15 000 Kč. Komora dlouhodobě varuje před scénářem, kdy
mzdy rostou rychleji než produktivita práce, a prosazuje jasný valorizační
mechanismus navyšování minimální mzdy.

■

Bráníme podnikatele proti prodloužení lhůty pro vrácení
nadměrného odpočtu DPH z 30 na 45 dní. Úprava, s níž počítá novela
daňového řádu, může pro firmy znamenat výrazný zásah do jejich
hospodaření a cashflow. Proti tomuto návrhu bude Komora bojovat v dalším
legislativním procesu.

11K_uspechy.indd 11
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Komora usnadní montáž
palubních jednotek

Foto: archiv HK ČR

Využití stávajících mýtných bran

V České republice naplno běží předregistrace do nového satelitního mýtného
systému konsorcia CzechToll/SkyToll. Fungovat začne od 1. prosince. Od tohoto
data musí být novými palubními jednotkami vybavena všechna vozidla nad
3,5 tuny využívající dálnice a vybrané silnice I. třídy.

H

ospodářská komora ČR, která provozuje 15 z celkem více než 200 obchodních
míst pro registrace a vydávání palubních
jednotek, proškolila v průběhu září zhruba stovku
svých pracovníků, kteří budou podnikatelům
palubní jednotky vydávat. Ve všech 14 krajích
ČR dopravcům začali poskytovat také nezbytné
informace a provádět registrace vozidel a jejich
majitelů.
Hospodářská komora chce podnikatelům přechod
na nové mýto co nejvíce usnadnit a pomoci jim
vyřešit i problémy, se kterými se budou muset
vypořádat v praxi při samotné instalaci palubní
jednotky do vozidla. Aby řidiči mohli v kabině
vozidla používat palubní jednotku a zároveň
například mobilní telefon nebo navigaci, budou
potřebovat odpovídající rozdvojku pro autozásuvky. Tu si podnikatelé pořídí při samotné registraci
v Hospodářské komoře. Nemusí tak pro nákup takového zařízení nezbytného pro připojení palubní
jednotky navštěvovat ještě obchod s elektrem.

12

Palubní jednotky mohou dopravci připojit buď
standardním kabelem přes napájecí zásuvku
(zásuvku zapalovače s napětím od 8 do 32 voltů),
nebo pevnou instalací. V takovém případě se
napojí kabel jednotky přímo na elektrický rozvod
ve vozidle. K tomuto pevnému zapojení slouží
tzv. OBU kabely. I takové příslušenství je za rozumnou cenu pro podnikatele připravené.

Na co se dopravci často ptají?
Na přechod na satelitní mýtný systém se usilovně
chystají také dopravci. Například sdružení ČESMAD, které sdružuje na 2 200 dopravních firem
provozujících téměř 25 000 kamionů, nachystalo
po celé ČR šest regionálních setkání dopravců
s provozovateli nového mýta. „Dopravci si během
našich akcí průběžně doplňují nejrůznější informace, které k mýtu potřebují znát. Nejčastěji je
zajímala výše kaucí nebo možnost online registrací
do systému,“ dodává mluvčí ČESMAD Martin
Felix.

Často se opakující otázkou je i využití současných
mýtných bran, které satelitní systém kvůli rozdílné technologii nevyužije. Mikrovlnný systém
mýta firmy Kapsch v současnosti hlídá celkem
265 mýtných bran na dálnicích a vybraných
silnicích I. třídy. Společnost CzechToll plánuje využití 49 mýtných bran pro doplňkovou kontrolu
zaplacení dálničních poplatků. Dalších 11 bran
následně CzechToll vybuduje na silnicích I. třídy,
o které se systém rozšíří v příštím roce.
Co bude s dalšími nevyužitými bránami, zatím
není jisté. Ministerstvo dopravy hovoří o možnosti využít konstrukcí k monitoringu dopravy.
Stát by tak pomocí bran sbíral data o provozu
na dálničních úsecích. Ty by pak používal například k zefektivnění řízení dopravy. Další z možností využití bran by měla být kontrola elektronických dálničních známek, jejichž zavedení stát
chystá od roku 2021. ■
MIROSLAV BENEŠ, Odbor vnější komunikace HK ČR

NA KOHO SE MÝTNÉ VZTAHUJE?
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.
Dotazy dopravců monitoruje také budoucí
provozovatel nového satelitního mýta.
Podle společnosti CzechToll jen za prvních
15 dní provozu navštívilo web mytocz.eu
18 tisíc unikátních návštěvníků. „Zájem firem
o konkrétní informace k novému mýtu byl
během září značný. Pro zákazníky jsou naše
informační kanály k dispozici 24 hodin
denně. Proto vyzýváme všechny řidiče, aby
se na nás v případě nejasností neváhali
obrátit,“ říká mluvčí CzechToll Miroslav
Beneš.

www.komora.cz
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CO DOPRAVCE ZAJÍMÁ?

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TERMÍNY

Mám již registraci v současném mýtném systému společnosti Kapsch. Musím se do nového
systému znovu registrovat?

1. prosinec 2019

Ano, nová registrace je nezbytná. Nový systém bude mít novou infrastrukturu, která splňuje
aktuální technologické a legislativní požadavky. Pro potřebnou aktualizaci údajů je nezbytné
se do nového systému znovu zaregistrovat a vybavit vozidlo novou palubní jednotkou.
Kdy přesně musí řidič novou jednotku dát do vozidla? Může ji mít ve vozidle i před startem
nového systému, aniž by se mu účtovalo mýto dvakrát?
Samozřejmě, nová palubní jednotka může být ve vozidle umístěna již před 1. prosincem 2019.
Mýtné se začne strhávat až při spuštění nového mýtného systému. To je dalším důvodem, proč
neotálet s registrací do nového systému až do konce listopadu. Vše lze vyřídit bez front již v září,
říjnu či na začátku listopadu. Jednotka může být ve vozidle souběžně s tou, která je určena pro
dnešní mikrovlnný systém.
Nová palubní jednotka potřebuje napájení. Jaké musí mít mé vozidlo zásuvky, abych mohl
jednotku nainstalovat?
Nová palubní jednotka funguje v rozmezí napájení 8 až 32 voltů. Její kabel je přizpůsobený pro
standardní zásuvku napájení (zapalovače) ve vozidlech. Pokud vozidlo není takovou zásuvkou
vybaveno, lze požádat při registraci o vydání pevné instalační sady – v takovém případě je jednotka
napevno připojena k elektrické soustavě vozidla. Kabely i rozdvojky pak budou k dispozici také
na kontaktních místech Hospodářské komory.

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.
Veškeré informace zjistíte na webu
www.mytocz.eu nebo na e-mailu
mytne@ komora.cz. Využít můžete také
nonstop linku +420 243 243 243.
Další informace k mýtu naleznete kromě
webových stránek také v předchozím
zářijovém čísle časopisu Komora.

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 9:00–17:00

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 9:00–17:00

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 8:00–19:00

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 9:00–17:00

otevírací doba: Po–Pá 8:00–17:00

www.komora.cz
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Nové mýto:

PROFIT KARTA přináší výhody
V přípravách na přechod na nový mýtný systém by podnikatelé neměli zanedbat také rozhodnutí, jak budou za
projeté kilometry platit a zároveň své náklady přehledně kontrolovat. Podnikatelé by proto měli změnu mýtného
systému využít i k čerpání výhod pro sebe i své řidiče. Při registraci svého vozidla si mohou vyžádat i nově vydávanou
mýtnou kartu nazvanou PROFIT KARTA Hospodářské komory ČR.

T

a je totiž novou mýtnou kartou. V praxi to
znamená, že podnikatelům umožňuje platit
mýto bezhotovostně a na souhrnnou fakturu
za všechna vozidla až za ujeté kilometry. Každá
karta je propojená s palubní jednotkou, kterou
vozidla nad 3,5 tuny budou muset být na českých
dálnicích a vybraných úsecích silnic první třídy
od 1. prosince vybavena.

Pro malé i velké
Držitelé této karty tak nemusí nikam za mýto
docházet platit v hotovosti a získají kontrolu nad
náklady za projeté kilometry všech svých vozidel.
Když si vyzvednou Profitku při registraci vozidla
do nového mýtného systému, karta jim už na místě
také umožní kauci za palubní jednotku zaplatit
bezhotovostně, a to s odloženou splatností až
45 dnů a na fakturu. Vystavení karty je přitom
zdarma. Takovou novinku ocení zejména podnikatelé s jedním nebo malým počtem provozovaných vozidel, ale i dopravci s několika desítkami
či stovkami aut, protože si můžou novou palubní
jednotku odnést, aniž by při registraci do satelitního mýtného systému potřebovali nějakou hotovost
v peněžence.
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Záruka za platby
Profitka ušetří podnikatelům také náklady
za bankovní záruku. Principem bankovní záruky
je přitom slib banky, která ručí za to, že pokud
podnikatel mýtné neuhradí, banka za něho platbu
odvede. Za bankovní záruky ale musí firmy i živnostníci samozřejmě zaplatit poplatky. To je také
důvod, proč se bankovní záruce někteří podnikatelé vyhýbají. S PROFIT KARTOU tyto starosti
odpadají a záruku přejímá její vydavatel. Navíc
bankovní záruka se v novém mýtném systému nevztahuje na kauce za palubní jednotky, vždy musí
být zaplacena před jejich vydáním na distribučním
místě, ale lze je uhradit s novou Profitkou.

zahraničních obchodních misí s pětiprocentní
slevou. Na stejnou slevu mají nárok i tehdy, pokud
budou chtít zaměstnance proškolit na seminářích
a kurzech. Další benefity přitom budou na kartě
přibývat po spuštění nového mýta, podnikatelé by
se tak neměli o tyto výhody nechat připravit. ■
MIROSLAV DIRO, Odbor vnější komunikace HK ČR

Výhody i pro nečleny
Na rozdíl od běžných palivových karet má přitom
Profitka jakožto mýtná karta vydávaná Hospodářskou komorou na patnácti vybraných obchodních
místech i další výhody. Ty jsou logicky ušité
na míru primárně podnikatelům a jejich zaměstnancům. Čerpat je lze od prvního dne vydání nehledě na to, zda jsou členy největší podnikatelské
organizace v zemi, či nikoliv. Držitelům PROFIT
KARTY je pro příklad umožněno účastnit se

Další informace naleznete na webu
www.komora.cz a při registraci vozidla
u Hospodářské komory ČR.
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inzerce

Jsme logistickou společností, která poskytuje služby
v oblasti mezinárodní kamionové dopravy, spedice
a skladování. Naší specializací je přeprava kusových
zásilek – sběrná služba a autodoprava mezi Českou
republikou a Balkánem. Jsme ﬁrmou s dlouhou tradicí na tomto trhu – na Balkánský poloostrov se zaměřujeme již 25 let. Naše ﬁrma je certiﬁkována
podle normy ISO 9001. Náš tým zajišťuje pro své
zákazníky komplexní služby v oblasti dopravy a spedice a zajistí například i celní služby nebo majetkové
pojištění zásilek při mezinárodní silniční dopravě.
Jak v systému kamionové dopravy, tak u dokládek,
resp. sběrné služby provádíme i přepravu nebezpečných věcí.

PROČ FAIR PLAY LOGISTICS?
"CHCEME VYHRÁT, ALE NE ZA KAŽDOU CENU." PŘIDANÁ HODNOTA JE VYTVÁŘENA PROSTŘEDNICTVÍM TÝMOVÉ PRÁCE, PROFESIONÁLNÍHO PRŮBĚHU ZAKÁZEK, INDIVIDUÁLNÍCH KONTAKTŮ SE
ZÁKAZNÍKY, ÚZKÉ SPOLUPRÁCE S BALKÁNSKÝMI
PARTNERY A NAŠÍ FLEXIBILITOU I OTEVŘENOSTÍ.
Kontakt: tel.: (+420) 323 618 383, (+420) 774 290 654 | e-mail: vangelis@gtl.cz | www.gtl.cz
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zahraniční mise

České firmy uspěly v Turecku
Foto: 2x archiv Úřadu vlády ČR a Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

PODNIKATELÉ ZAMÍŘILI TAKÉ
DO SRBSKA
V září se 50členná podnikatelská delegace
vydala pod hlavičkou Hospodářské
komory na podnikatelskou misi do Srbska,
kam doprovodila při oficiální návštěvě
prezidenta republiky Miloše Zemana. Podle
šetření Komory je Srbsko mezi podnikateli
z obchodního pohledu velmi oblíbené,
a to i vzhledem k jeho budoucímu vstupu
do Evropské unie. Loni pak byla ČR v Srbsku
4. největším zahraničním investorem.

Premiér Andrej Babiš s ministryní obchodu Turecka Ruhsar Pekcanovou, ministrem průmyslu a obchodu ČR Karlem Havlíčkem,
prezidentem Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým a prezidentem TOBB Rifatem Hisarcıklıoğlem.

TURECKO-ČESKÝ OBCHOD
Zakázky nebo konkrétní parametry obchodní spolupráce si odvezli tuzemští
podnikatelé z Turecka, kam doprovodili pod vedením prezidenta Hospodářské
komory ČR Vladimíra Dlouhého předsedu vlády Andreje Babiše a ministra
průmyslu a obchodu Karla Havlíčka.

V

podnikatelské delegaci bylo celkem 40 představitelů českých firem. Kromě zástupců
sektoru energetiky nebo obrany v Turecku
nechyběly ani firmy z oblasti, dopravní infrastruktury, logistiky či zpracovatelského průmyslu. Hospodářská komora pro zástupce firem uspořádala
v metropoli Ankaře i v obchodním srdci Turecka
Istanbulu podnikatelská fóra s možností jednání
s potenciálními obchodními partnery, a to ve spolupráci s tureckými podnikatelskými komorami
TOBB a DEİK.

Bodovali energetici i zbrojaři
Vedle podnikatelských fór se firmy zúčastnily
separátních jednání. Zástupce českého obranného
průmyslu pod vedením ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a prezidenta Komory Vladimíra Dlouhého přijala turecká státní agentura SSB,
která hraje klíčovou roli při strategických rozhodnutích o nákupech pro tureckou armádu. Tohoto
setkání se kromě dalších účastnila také společnost
Tatra Trucks. „Dozvěděli jsme se o dalších projektech, které se tady v Turecku chystají, informovali
jsme o naší dosavadní spolupráci s tureckými partnery a otevřeli jsme další možné projekty, na kterých
bychom chtěli spolupracovat,“ uvedl místopředseda
představenstva a ředitel obchodu a marketingu
Tatra Trucks Petr Hendrych.
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Předseda vlády ČR s českou podnikatelskou delegací před
Mauzoleem M. K. Atatürka

Velké téma turecké energetiky
Pro podnikatelskou delegaci uspořádala Hospodářská komora rovněž setkání moderované prezidentem Vladimírem Dlouhým. Premiér Andrej Babiš
zde české firmy seznámil s výsledky svých jednání
s tureckým prezidentem Erdoğanem. V následné
diskuzi se podnikatelé zajímali především o společné projekty v oblasti dodávek dopravních prostředků, infrastrukturní stavby a energetiky. „Premiér nás
informoval o pozitivním vývoji dostavby elektrárny
Adularya. Máme velký zájem se podílet na dokončení
tohoto díla a na finálním uvedení do provozu. Naděje
na výstavbu a dokončení i tohoto díla tedy zůstává,“ uvedl generální ředitel a jednatel společnosti
VA TECH WABAG Brno Lubomír Němec.

I přes potíže vlastní ekonomiky a měny patří
Turecko v současné době se svými 80 miliony
obyvatel k významným obchodním
partnerům České republiky – spolu s Čínou
totiž Turecko patří mezi nejvýznamnější
česká exportní teritoria v Asii, což
v absolutních číslech představuje český
vývoz v hodnotě přibližně 53 mld. Kč.

Důkazem úspěšnosti mise je také dojednání kontraktu na rekonstrukci uhelné elektrárny Yatagan
v hodnotě 1 milionu dolarů mezi českou společností
ŠKODA PRAHA a jejím tureckým obchodním
partnerem, společností Bereket Enerji. Během
turecké mise Hospodářské komory dojednaly
konkrétní zakázky kromě energetických společností
také strojírenské firmy. Například ostravský podnik
VTK Special dojednal s dvojicí tureckých partnerů
dodávku částí válcoven. ■
MONIKA MÜLLEROVÁ a PETR TALAFÚS,
Odbor zahraniční HK ČR
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To nejcennější,
co máme,

je svoboda
Každý mráček má stříbrný okraj, říká anglické přísloví. A stejně přemýšlí i Vladislav
Nožička, výkonný ředitel pro specializované financování v ČSOB, který se na
všech možných překážkách a obtížích snaží hledat možná pozitiva a příležitosti,
a to jak v byznysu, tak v osobním životě. Kladně hodnotí období ekonomické
transformace a optimismus ho neopouští ani v tom, jak obstojíme tváří v tvář
budoucím výzvám.
d listopadu 1989 letos uplyne třicet let.
Hodně se toho změnilo, čeho si nejvíce
ceníte vy?
Je to třicet let svobody. Svobody v podnikání
i v osobních rozhodnutích. Svoboda – jak ji dnes
máme – je krásná a stále ještě nedoceněná. Současně je ale velmi nelehká. Nutí nás k samostatnosti
a k zodpovědnosti, a to jak v rodinách, v zaměstnání, tak i při řízení podniků a institucí. Musíme dělat
rozhodnutí, která budou mít dopad za pět nebo
deset let, což může být velmi těžké.

O

Posledních třicet let bylo také dobou
transformace naší ekonomiky. Myslíte, že jsme
ji zvládli dobře?
Pokud tu dobu chceme hodnotit, tak si musíme
uvědomit, že za třicet let u nás proběhl vývoj, který
jinde trval násobně déle. Změna z centrálně plánové
ekonomiky na současné tržní hospodářství byla
obrovská a celkem zákonitě měla i velké transakční
náklady. Spousta věcí se povedla, spousta se povedla
méně. Naštěstí jsme se mohli opřít o tradici průmyslové výroby, technického školství, díky níž jsme
si zachovali dobré postavení třeba ve strojírenské
výrobě. Podařilo se oživit tradici rodinných firem,
řada podniků byla schopna najít tržní nebo technologickou niku a ve svém segmentu prorazit v zahraničí nebo i na globálním trhu. Dnes prokazujeme,
že jsme konkurenceschopní, a to nejen cenou. Stali
jsme se součástí západního světa, máme silnou
pozici v automobilovém průmyslu. Jsou zde šikovní
lidé, kteří mají technické vzdělání, kteří dokážou
vymýšlet a přicházet s novými nápady. Přesouvá se
k nám výzkum a vývoj, současně v oblasti informačních technologií patříme ke světové špičce.
Překonali jsme tedy už tu tolik kritizovanou
úroveň montoven?
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Jednoznačně. V určitém okamžiku naší transformační historie, kdy zemi chyběl kapitál na nutné
investice, vláda aktivně lákala zahraniční investory
různými investičními pobídkami. Ty v kombinaci
s velmi gramotnou, pracovitou, zpočátku relativně
levnou pracovní silou v prvních fázích skutečně
lákaly zejména montovny. Taková byla realita. Jejich
přínosem bylo to, že jsme se zařadili do západoevropského ekonomického řetězce, lidé měli zaměstnání, mohli se též učit západním standardům, přístupu
k podnikání. To současně vytvářelo příležitosti
pro lokální dodavatelské firmy… Nyní to je však
jinak. Dnes není možné přijít s novým projektem
založeným na levné pracovní síle, nenajdou se lidé,
kteří by tam pracovali. Navíc dnešní mladá generace
ani klasickou montovací práci dělat nechce. Přichází
proto robotizace, automatizace, technologie jdou
kupředu. V Česku vznikají R&D centra, která jsou
zásadní pro budoucí růst firem. To, co mne trápí,
je situace ve školství. Pro něj se za posledních třicet
let udělalo opravdu hodně málo a zůstává dle mého
názoru stále podfinancované. Důraz na vzdělávání je
součástí volebního programu každé strany, ale když
dojde na praktickou politiku, tak se zde dělá málo.
Řada schopných pedagogů pak z ekonomických
důvodů ze školství odchází nebo přechází na školy
soukromé. Rozdíly v kvalitě vzdělávání se mezi jednotlivými typy škol prohlubují. Kvalitní vzdělávání,
které není založeno jen na encyklopedickém memorování, ale na schopnosti uplatnit nabyté poznatky
v praxi, je také životně důležité pro naše podniky.
Naše vzdělávání by mělo jít takovým směrem, aby
nám to pomohlo udržet konkurenceschopnost. Jak
se svět práce mění, ostatně vidíme jako banka i sami
na sobě. Přestože vypadáme jako konzervativní
bankovní instituce, charakter naší činnosti se mění
a stále rychleji směřujeme k tomu, že budeme IT
firmou působící ve finančním sektoru.

REGULACE VŽDY REAGUJE
NA NĚJAKÝ PŘEKOTNÝ VÝVOJ.
JE SOUČÁSTÍ NAŠEHO ŽIVOTA,
UTVÁŘÍ SE PRAVIDLA,
VYTYČUJE SE HRACÍ POLE.
SOUČASNĚ PRÁVĚ I REGULACE
MŮŽE PŘEDSTAVOVAT
PŘÍLEŽITOSTI. JDE O ÚHEL
POHLEDU.

Pokud hovoříme o svobodě v podnikání,
nemáte obavu, že ji zase naopak podvazujeme
přílišnými regulacemi?
Regulace vždy reaguje na nějaký překotný vývoj.
Je součástí našeho života, utváří se pravidla, vytyčuje se hrací pole. Současně právě i regulace může
představovat příležitosti. Jedná se o úhel pohledu.
Nejsou regulace také cestou, jak se bránit
důsledkům klimatické změny?
Ano. EU se snaží podporovat technologie, které
vedou ke snížení emisí. Regulace v této oblasti nepoleví a bude mít na firmy stále větší vliv. I politikou
skupiny KBC, jejíž je ČSOB významnou součástí,
je též aktivně přispívat ke snižování emisí oxidu
uhličitého. Třeba například tím, že máme velmi
restriktivní přístup k financování výroby elektrické
energie získávané z těžby a následného spalování uhlí. To představuje značné omezení, když se
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měsíce

podíváme na to, že cca 40 procent energetického
mixu v ČR je stále založeno na spalování uhlí. Proto
se snažíme podporovat nové technologie, moderní
řešení pro získávání energie z obnovitelných zdrojů
nebo chytré technologie, které vedou ke snižování
spotřeby. Osobně bych si velmi přál, aby se životní
prostředí zlepšovalo, aby nám naše děti či děti jejich
dětí nevyčetly, že jsme se o životní prostředí nestarali a že oni budou mít mnohem horší podmínky
pro život, než máme my nyní.

Neznamená to, že budeme muset omezit svou
spotřebu?
Když sleduji názory mladších generací, tak vidím,
že životní prostředí pro ně představuje velké téma.
Oni se na to velmi přirozeně připravují, a proto
deklarují, že jsou ochotni spotřebovávat méně
v zájmu zachování udržitelného prostředí pro život.
To je v rozporu s tím, co představuje současný

kapitalistický princip, který je založen naopak
na stále se zvyšujícím konzumu. Přitom je jasné,
že to má svou hranici, že žádný strom neroste
do nebe. Dříve nebo později dojdeme k tomu, že
bude třeba spotřebovávat méně, a to bude znamenat
velkou výzvu pro podniky, domácnosti, ekonomiku, celou společnost. Zase se vracíme k tomu, že
máme svobodu, ale současně musíme řešit obtížná
dilemata, musíme dělat rozhodnutí, jejichž důsledek
se projeví mnohem později. Současný svět je poháněn energií ze spalování fosilních paliv. Pokud se
na dosavadní vývoj podíváme očima klimatologů,
kteří se této problematice věnují dvacet třicet let, tak
vidíme, že jejich předpovědi se nejen vyplnily, ale
často je dnešní skutečnost v mnoha ohledech horší
než jejich predikce. Možným východiskem nebo
i nutností může být přechod na „zelenou energii“,
a to zase může být příležitostí nejen pro podniky, ale
i pro nás jako pro banku, která je bude financo-

vat. Musíme se připravit i na to, že tlak na životní
prostředí se začne zvyšovat i v Číně a dalších
rozvojových zemích, je také otázkou času, kdy se
obdoba jakýchsi „emisních povolenek“, které známe
z energetiky, vztáhne třeba i na lodní a leteckou
přepravu, protože obě odvětví patří mezi významné
globální znečišťovatele. Pak zase začne dávat smysl,
aby výroba byla blíže spotřebě. Vidíme to už teď
například u textilního a strojírenského průmyslu,
který se zase vrací do Evropy.

Jedním z milníků byl i náš vstup do EU. Co to
pro vás znamenalo?
Stát se součástí EU byla pro nás velká příležitost.
Byla to současně i zkouška, jestli obstojíme na vyspělejším trhu. I když se evropský trh označuje jako
společný, přece jen je složen z osmadvaceti států
a každý z nich se do určité míry snaží chránit své
domácí výrobce. Abychom tam pronikli, musíme
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mít skvělý produkt nebo alespoň produkt srovnatelné kvality, ale levnější. Možná je na čase udělat další
krok a přijmout euro. Pro většinu podniků by to
dle mého názoru bylo přínosem – ostatně větší část
korporátního byznysu už stejně euro využívá. Vlastní měna je sice určitým symbolem národní hrdosti,
je účinným nástrojem řízení lokální měnové politiky, ale z pohledu ekonoma v malé a zahraničnímu
obchodu velmi otevřené ekonomice, navíc velmi
ekonomicky integrované do EU, je to pouze zdroj
dalších transakčních nákladů. Současně pro mě
osobně by přijetí eura představovalo symbol toho,
že definitivně patříme jako společnost na západ,
do Evropy.

Je ještě nějaká oblast, která by si zasloužila
větší pozornost?
Už jsem hovořil o školství. Další oblastí pro mě je
kvalita dopravní infrastruktury. Nemyslím tím jen
silnice a dálnice, ale i železniční síť. V této oblasti
zaostáváme. A já věřím tomu, že v této oblasti může
pomoci partnerství soukromého a veřejného sektoru, takzvané PPP projekty. Ty se na západ od nás
velmi osvědčily především jako efektivní nástroj
pro budování dopravní infrastruktury. Jsou velmi
transparentní a s jasně vymezenými odpovědnostmi
všech zúčastněných subjektů, kde není prostor pro
korupci. Zapojení soukromého sektoru znamená
větší zodpovědnost, větší disciplínu a často i větší
kvalitu, než je běžné u dodavatelských staveb. To se
projeví především v dlouhodobém horizontu, kdy se
nějaká stavba využívá třicet let i déle. Můžeme si tady
vzít příklad z Německa, kde se prakticky všechny
dopravní stavby realizují formou PPP. U nás se aktuálně chystá financování dostavby části dálnice D4
směrem na Písek. To je pro nás první vlaštovka a já
chci pevně věřit, že další budou následovat. V ČSOB
v Praze máme tým expertů, kteří PPP projekty umí
a kteří mají zkušenosti s těmito projekty na vyspělých
zahraničních trzích jako např. Belgie, Holandsko,
Francie a Německo. To je naše nesporná konkurenční výhoda.
Neztratili jsme současně s orientací na Západ
tradiční východní trhy?
Východ byl pro řadu výrobců důležitým odbytištěm.
Především spolupráce s Ruskem je pod stále velkým
geopolitickým tlakem, uplatňují se zde sankce.
Pokud se na to ale podíváme detailněji, tak podniky,
které tam exportovaly, byly zaměřeny na stavbu
výrobních závodů nebo energetických celků, a to
těch klasických, založených na spalování uhlí nebo
plynu. To je ale segment, který nezadržitelně odumírá. Strukturální změna, která souvisí s přechodem
na modernější a ekologičtější technologie, se dříve
nebo později projeví i na východních trzích a naši
exportéři se tomu stejně budou muset přizpůsobit.
Sankce a ekonomické problémy v Rusku to pouze
urychlily. Rusko je atraktivní obchodní partner,
je to obrovský trh, který se může stát pro Evropu
budoucím zdrojem růstu. I pro nás je Rusko velmi
perspektivní, ale nemůžeme čekat, že do budoucna
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fiskální stimuly typu šrotovného. Německé podniky
budou zřejmě obezřetnější ve své expanzi a je velmi
pravděpodobné, že v důsledku toho dojde ke zpomalení prakticky v celé Evropě – nejsme totiž jediní,
kdo je závislý na německém ekonomickém motoru.
Zatím to ale neznamená, že by bezprostředně muselo
dojít ke krizi nebo k vážnému ochlazení ekonomiky.
Ani Evropská centrální banka se zatím nechystá
utužit svou měnovou politiku, doba levných úvěrů
ještě nekončí, proto mám za to, že ekonomika pojede
ještě minimálně jeden dva roky stejným způsobem
jako nyní. Krize jako takové bychom se neměli bát,
i ona může být zdrojem nových příležitostí. Řada
našich podniků minulé krizové období překonala
velmi dobře, mají zkušenost a jsou dle mého názoru
připraveni.

VLADISLAV NOŽIČKA
Výkonný ředitel útvaru specializovaného
financování ČSOB. Ve skupině ČSOB
a mateřské KBC pracuje již od roku 1999,
do banky nastoupil ihned po ukončení
studia na Fakultě financí a účetnictví VŠE.
Zastával řadu obchodních pozic v oblasti
korporátního bankovnictví, v letech 2006
až 2009 byl korporátním bankéřem pro
nadnárodní klientelu v KBC v Bruselu.
Po návratu pracoval jako korporátní
bankéř senior, od roku 2013 byl ředitelem
pražské pobočky pro korporátní klienty.
Od roku 2015 zastává současnou pozici šéfa
specializovaného bankovnictví ČSOB.

tam uspějeme se stejnou strukturou exportu, jakou
jsme tam měli v minulosti. Možná se budeme muset
smířit s tím, že hlavním dodavatelem bude velká
firma z Německa nebo z Francie a naše podniky se
budou často podílet jako subdodavatelé.

Stále častěji se objevují varovné hlasy
o zpomalení ekonomiky, které se týkají
i našeho blízkého souseda, kterým je Německo.
Máme se už začít bát nastupující krize a jsme
na ni vůbec připraveni?
Německo je především jedna z nejvíce exportních
zemí na světě. Vypracovalo se na globálního hráče,
který udává standardy kvality napříč výrobními
sektory. Německo vždy profitovalo z liberálního
globálního obchodu trhu. Toto svobodné obchodní
prostředí je nyní ohroženo, blíží se brexit, je jen
otázkou času, kdy se celní válka mezi USA a Čínou
rozšíří i na Evropu. Index důvěry mezi německou
podnikatelskou veřejností se dostal na sedmileté
dno. Německý export se může zadrhnout, v čemž
tkví i nebezpečí pro nás, protože jsme s německou
ekonomikou úzce svázáni. Na druhou stranu se ale
němečtí národohospodáři snaží nacházet nástroje,
jak tomu čelit a jak podpořit domácí poptávku.
Mohou si to dovolit, mají akumulovaný přebytek
obchodní bilance a kapitál, díky němuž mohou dělat

Co vidíte jako příležitost konkrétně pro české
strojírenství?
Je to kombinace tradiční české řemeslné šikovnosti
s využitím nových informačních technologií včetně
umělé inteligence tak, aby se dosáhlo co nejvyšší
přidané hodnoty. Předpokládá to snahu o sebezdokonalování, firmy na sobě musejí stále pracovat.
Heslem musí být „inovace inovace inovace“, pokud
se dostaneme na úroveň komodity, tak ta končí jen
soutěží o cenu. O to se snažíme i v bankovnictví a já
jsem rád, že se spolu s mateřskou KBC například
aktivně podílíme na vývoji a komercionalizaci digitální platformy we.trade, která má za cíl zpřístupnit,
zrychlit a zjednodušit zahraniční obchod a jeho
vypořádání i pro menší a střední podniky.
Kterou část své práce máte nejraději?
V rámci specializovaného financování mám zodpovědnost za šest dílčích disciplín a mám rád všechny,
ať už je to například financování komerčních nemovitostí, financování zahraničního obchodu, financování PPP projektů, či syndikované úvěry. Co však má
pro mě osobně své zvláštní kouzlo je akviziční financování, které aktuálně velmi reaguje na vlnu změn
vlastnictví v rámci generační obměny ve firmách.
Řada zakladatelů a zakladatelek úspěšných českých
podniků se dostává do věku, kdy řeší, co se s jejich
firmou dále stane, cítí zodpovědnost za zaměstnance,
za obchodní partnery, nepovažují za možné, aby den
ze dne „zavřeli krám“. Proto hledají možná řešení
nástupnictví. My jako skupina ČSOB poskytujeme
kompletní poradenství při nákupu a prodeji firem,
samotné nákupy firem často i financujeme a myslím,
že jsme se postupně vypracovali na lídra trhu. Pro
mě osobně je neskutečně vzrušující sledovat a často
se podílet na velmi zajímavých podnikatelských
příbězích našich klientů z různých odvětví podnikání, které změnou vlastnictví završují jednu etapu
a mohou dostat další impulz. Často vidíme příběhy
baťovského typu a jsem rád, že my jako banka můžeme být v určité fázi jejich součástí. Každý z těchto
příběhů je jiný a nejeden z nich by stál za to, aby se
o něm napsala kniha. ■
ALEXANDER LICHÝ
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strojírenství

Budoucnost je jinde
Když v polovině loňského roku na konferenci Budoucnost průmyslu řekl Jaroslav Řasa, zakladatel společnosti Abra Software,
že budoucnost patří kombinaci strojírenství, elektrotechniky a softwaru, nikdo se nepozastavil. Ta zřejmá slova však skrývají
potenciál, který je jednou z největších příležitostí české ekonomiky.

T

a se sice těší již delší dobu z růstu, ale
v rostoucí Evropě to není nijak překvapivé.
Mnohem zajímavější období a výzvu však
představuje ochlazení, které zákonitě dříve či později – a pravděpodobně spíše dříve – přijde. Transformující se průmysl si bude muset s recesí poradit
a jedinou cestou je ještě větší důraz na zvyšující se
produktivitu. Konkurence nastupujících výrobců
z dynamicky se rozvíjejících afrických, a především asijských zemí je nesmiřitelná a dvojnásob
to platí v produkci s nízkou přidanou hodnotou.
Ostatně na to reaguje i Evropská unie, která hodlá
podpořit vyšší podíl průmyslu na evropském HDP.

Česká současnost
České strojírenství čeká v tomto i příštím roce
mírný pokles, a to v průměru o 0,5 %, respektive
o 0,4 %. Konstatuje to letošní průzkum společnosti
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DNES JE ZŘEJMÉ,
ŽE BUDOUCNOST STROJÍRENSTVÍ
JE PRÁVĚ V TĚSNÉ SPOLUPRÁCI
S ELEKTROTECHNIKOU A VÝVOJEM
SOFTWARU.
CEEC Research mezi řediteli významných strojírenských firem. Limity oboru jsou zřejmé – nedostatek
lidských kapacit, stále se zvyšující náklady strojírenské výroby, špatně čitelná a měnící se geopolitická
situace i nejasný vývoj v automobilovém průmyslu.
Tržby firem sice zatím rostou jak z tuzemských,
tak z exportních prodejů, ale klesají marže i objem
zakázek, aktuálně je mají firmy zajištěny v průměru
na 10 měsíců dopředu, přičemž menší společnosti

zpravidla mají zajištěnou perspektivu kratší, do sedmi měsíců. Výrobní kapacity jsou v průměru vytíženy na 89 %, a přestože většina firem se stále potýká
s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil,
jsou již vidět firmy, které začínají propouštět. Stále
přitom platí i fakt, který dlouhodobě kritizuje také
Hospodářská komora – totiž že růst mezd o cca
8 % není kopírován růstem produktivity práce,
který se pohybuje kolem 5 %. Za nedostatečnou lze
považovat i podporu vědy a výzkumu – v průměru
na tento účel firmy investují přibližně 5 % obratu.
Kritizovanými faktory v této oblasti jsou i problémy
s uznatelností nákladů na vědu a výzkum, s nimiž
se setkává více než 40 % firem, a fakt, že stát zatím
nemá jasnou koncepci podpory VaV iniciativ
zaměřených na finální výrobu a výrobu s vysokou
přidanou hodnotou. Přitom právě tento směr je
budoucností českého strojírenství.
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strojírenství
Deset prázdných let
Úspěšná strojírenská firma potřebuje export – český trh je příliš malý. Z tohoto pohledu je pozitivní,
že roste export mimo země Evropské unie. Důležitější než teritoriální pohled na export je však
pohled na jeho přidanou hodnotu. A ten příliš
optimismu nevzbuzuje, což nezmírní a nezmění
ani názory, že strukturální změny potřebují čas.
Minimálně deset let se ví, že budoucnost průmyslové výroby budou určovat koboty a roboty,
internet věcí, 3D tisk, konektivita a virtuální či
rozšířená realita. Tedy prvky, které v elektronickém, automobilovém a leteckém průmyslu, a především v armádním či bezpečnostním sektoru již
dávno zdomácněly.
Podle vládních i nevládních statistik jsou české
podniky o možnostech současných technologií informované dostatečně a začínají je zavádět. A tady
je největší nedorozumění toho, jakým pohledem
se na moderní příležitosti díváme a jakým bychom
se dívat mohli a měli. Zavádění nových technologií
je totiž nutností, která jistě zvýší produktivitu,
výrazně novou kvalitu české ekonomiky však
nepředstavuje. Tou by totiž byl až vývoj a nabídka
takových technologií. Tady leží největší příležitost
českého průmyslu. A z tohoto pohledu zůstává
oněch posledních deset let nenaplněných.

GRAF 1: PROBLÉMY S UZNATELNOSTÍ VaV NÁKLADŮ
(odpovědi ANO v %)

Mzdy vývojářů
Vývojové laboratoře
Prototypy
Prototypové dílny
Náklady na prototypové a testovací nástroje

Spojené síly

Interní zkoušky

Jaroslav Řasa to ostatně pojmenoval velmi
pregnantně, když zmínil, že strukturu českého
průmyslu tvoří de facto stejná odvětví jako před
sto lety. To nové se odehrává jinde než v Česku.
To nové je totiž software, prvek, který z věcí dělá
chytré věci. Software, oblast, v níž přitom čeští
experti patří ke světové špičce. K téže špičce kdysi
patřilo české strojírenství. Dnes je zřejmé, že
budoucnost strojírenství je právě v těsné spolupráci s elektrotechnikou a vývojem softwaru. Stačí
se podívat na to, jak se za posledních dvacet let
změnily automobily. Přesně v tomto duchu se mění
svět. Ostatně, důkazem budiž srpnová Země živitelka, která poprvé v Česku představila autonomní
zemědělský stroj, který na deseti hektarech denně
zvládne nejrůznější činnosti. Také moravští vinaři
běžně využívají kombajny, které jsou schopny
zhodnotit cukernatost hroznů a sbírat jen ty, co vyhovují zadání. Mezioborová spolupráce je jedinou
cestou k výrobkům s vysokou přidanou hodnotou.
Umíme vyrobit kvalitní designově odpovídající,
materiálově odolné stroje. Umíme vytvořit sofistikovaný software. Umíme přijít s nápady, které
otevírají nové možnosti ve službách a obchodu.
Spojení všech tří kompetencí do jednoho finálního
produktu je možností, jak překonat konkurenci.

Externí zkoušky

Inovace jako služba
A ještě je tu jeden směr, který může být možná
ještě zajímavější. Začíná se prosazovat myšlenka
nabízet – a prodávat – inovaci jako službu. Diktát
přizpůsobení se zákazníkovi je totiž v mnoha oborech a mnoha odvětvích poměrně náročný, protože

Zahrnujete do výdajů na VaV i tyto výdaje?
Setkali jste se u těchto výdajů s problémem daňové uznatelnosti nákladů na VaV?

Náklady na cestovné vývojářů
Náklady na spolupráci se třetí osobou
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GRAF 2: DO JAKÝCH OBLASTÍ BY MĚLA MÍŘIT STÁTNÍ PODPORA VaV?
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Finální výroba
Výroba nefinální, ale o vysoké přidané hodnotě
Automatizované, robotizované a autonomní
výrobní systémy
Výroba postupně zvyšující svoji přidanou hodnotu
a konkurenceschopnost

50 %
Zdroj: CEEC Research 2019

znamená přechod od obrovských sérií k sériím
malým, či dokonce k jednotlivým produktům
individuálně parametrizovaným. Svět technologií
a automobilů už ten trend velmi dobře zná. A právě v technologickém světě se zrodila myšlenka nabízet produkt jako službu. Myšlenka, která se dnes
šíří byznysovým prostředím a neomezuje se pouze
na software. Inovace jako služba představuje novou
dimenzi. Její prostor pro mezioborovou spolupráci
je ještě širší, když zahrnuje nejen technické, ale
i přírodovědné a humanitní obory.

Tvrdí-li se často, že budoucnost české ekonomiky
je v digitalizaci, automatizaci, robotizaci a Průmyslu 4.0, dovolím si nesouhlasit. Tyto pojmy
pouze označují vyšší, sofistikovanější a zpravidla
produktivnější formáty výroby. Přidanou hodnotu
produkci – což je to, o co by nám mělo jít – ovšem
nepřinesou. Zabývat se jimi musíme, zavádět je
a pracovat s nimi je nutností. Naše budoucnost
a konkurenceschopnost jsou ale jinde. ■
PETR KARBAN
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ŠKODA AUTO otevřela novou lakovnu
méně a potřebné množství bezbarvého laku klesne
o 17 % na dva kilogramy na vůz. Celkem pět vrstev
laku vozu ŠKODA tvoří nakonec povlak o tloušťce
přibližně 0,1 milimetru. Lakovna používá vcelku
17 různých barevných odstínů, mnohé z toho
s metalickým nebo perleťovým efektem.

Foto: ŠKODA AUTO

Zelená budoucnost

Sedmipatrová lakovna s výškou 35 metrů je nyní nejvyšší budovou v hlavním
závodě ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi a řadí se mezi nejmodernější
a nejekologičtější zařízení svého druhu v Evropě. Délka 276 metrů a šířka
od 60 do 140 metrů vytváří podlahovou plochu o rozloze 25 094 čtverečních metrů,
což přibližně odpovídá ploše tří fotbalových hřišť. Hrubý objem budovy se svými
828 058 krychlovými metry objemu vyrovná 265 olympijským bazénům.

K

nejmodernějším technickým zařízením
lakovny patří například plně automatický
dopravníkový systém pro jednotlivé karoserie
během přípravy a aplikace základního laku. Tento
dopravníkový systém umožňuje volbu procesních
parametrů pro každý vůz individuálně. Veškerá
data výrobního procesu se vždy elektronicky
porovnávají s identitou příslušného vozu a bezdrátovým přenosem dat se posílají na individuální
pracovní stanice, které na základě toho aplikují
příslušný materiál.

Energeticky úsporný provoz
Při výběru celého technického vybavení kladla
ŠKODA AUTO mimořádný důraz na nízkou spotřebu energie. Příkladem je jedinečná technologie
sušení v nové lakovně: Aby se při vypalování různých vrstev laku vyrovnávaly teplotní rozdíly mezi
masivními, vysokopevnostními částmi karoserie
a odlehčenými plechy, foukají centrální tepelné výměníky horký vzduch na přesně definovaná místa.
Tímto způsobem snižuje ŠKODA AUTO spotřebu
energie při sušení vrstev laku až o 20 %. Inovativní
systém mokrého kartáčování, používaný pro čištění karoserie, umožňuje vypalovat těsnící materiály
a základní lak současně, tím se v zařízení ušetří
celý jeden krok sušení, tedy nahřátí a ochlazení
karoserie.
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CELKOVÁ KAPACITA

812 000

Nové technologie mají také výrazný ekologický
přínos. Zbytkové částice laku se vstřebávají cestou
takzvaného suchého odlučování. Při tomto postupu nahrazuje mletý vápenec dosud používanou
vodu – tím nevzniká téměř žádný odpadní lakový
kal. Systém čištění odpadního vzduchu mletým
vápencem snižuje zbytky barev o více než 2 kilogramy na karoserii. Použitý mletý vápenec a v něm
zachycené barvy se následně zhodnocují termicky
a používají se k odsíření zplodin z teplárny v dceřiné společnosti Ško-Energo. Touto technologií
recykluje ŠKODA až 80 % vzduchu použitého
v lakovacích boxech, což výrazně snižuje spotřebu
energie pro úpravu nasávaného čerstvého vzduchu.
Nová lakovna kromě toho disponuje systémem,
který termicky odstraňuje veškeré emise. Emise
těkavých organických látek (Volatile Organic
Compounds, zkráceně VOC) z procesu lakování
se ŠKODA AUTO podařilo snížit o 36 %. Své
ekologické aktivity shrnuje český výrobce automobilů pod jednou střechou strategie GreenFuture.
Podobné investice jako v případě ekologicky šetrné
lakovny patří do oblasti GreenFactory a tvoří důležitý pilíř strategie udržitelného rozvoje ŠKODA
AUTO. ■
PETR SIMON

karoserií za rok. Nová linka rozšířila
kapacitu o 168 000 karoserií.

Lakováno zde bude ročně až 168 000 karoserií,
čímž se celková lakovací kapacita závodu zvýší
na 812 000 kusů za rok. Řadu pracovních kroků
převezme nebo podpoří celkem 66 robotů. Vysokým uplatněním inovativních technologií splňují
pracoviště zaměstnanců nejnáročnější požadavky
na ergonomii. Lakovací roboti mají na svém rameni inovativní sedmou rotační osu. Touto konfigurací může jeden robot lakovat karoserie s celkovou
plochou až 108 čtverečních metrů.

Ekologické barvy
Stejně jako na stávajících lakovacích linkách tak
i v nové lakovně používá ŠKODA AUTO až na
krycí lak výhradně vodou ředitelné materiály.
V nové lakovně je však tato krycí vrstva tvořena
z 55 % pevnými látkami. Tímto složením se u jednotlivých vozů spotřebuje o 210 gramů ředidel

šetrnost k životnímu prostředí
díky novému způsobu aplikace
suché odlučování pomocí vápence
eliminuje odpad ve formě lakového
kalu
recyklace až 80 % vzduchu snižuje
náročnost na úparavu vzduchu
o 36 % nižší emise organických látek
úspora energie díky odstranění
jednoho vypalovacího stroje
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V Brně vystavuje celý svět
Veletrh technologií a inovací pro průmysl budoucnosti
Šedesátý první ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu je tady. Největší středoevropská akce svého druhu představí
poslední novinky a trendy v oblasti průmyslových technologií. Vedle expozic více než 1 600 vystavovatelů z několika
desítek zemí celého světa je připravena také interaktivní výstava zaměřená na digitalizaci průmyslu i řada konferenčních
a networkingových akcí.

J

ednoznačným tématem veletrhu bude opět –
jako již po několik let – digitalizace, automatizace a robotizace. Právě ty přinášejí stále nové,
mnohem vyspělejší a přitom realističtější modely
výroby. Názornou a velmi pokročilou ukázkou
digitální transformace bude letošní speciální expozice v pavilonu A1 s názvem Digitální továrna 2.0.
Zájemci zde poznají principy digitalizace výroby
i jednotlivé výrobky, nástroje a řešení prostřednictvím prezentací vystavovatelů.

DO PROGRAMU VELETRHU SE
TRADIČNĚ ZAPOJÍ TAKÉ HOSPODÁŘSKÁ
KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY, KTERÁ
LETOS SVÉ KULATÉ STOLY ZAMĚŘUJE NA
PŘÍLEŽITOSTI, KTERÉ PRO ČESKÉ FIRMY
PŘEDSTAVUJÍ TRHY SUBSAHARSKÉ
AFRIKY, USA NEBO INDIE.

Od Baskicka po Čínu
Další řešení zaměřená na digitální budoucnost
budou prezentována v expozicích vystavovatelů
v jednotlivých oborových halách. Doprovodným
prvkem expozice Digitální továrna 2.0 bude
stejnojmenná konference s podtitulem Česko jako
průmyslová velmoc? Uskuteční se 9. října od 9 ho-
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din v pavilonu E. Diskutovat se bude o budoucnosti českého průmyslu v digitální době i o druhé vlně
Průmyslu 4.0 jako o šanci pro českou ekonomiku.
Na MSV každý rok míří firmy z nejméně tří
desítek zemí a ani letos tomu nebude jinak. „Zájem
o účast je tradičně vysoký a stejně jako v minulých

letech se zaplní celé výstaviště. Na MSV zůstává
největším oborem obrábění a tváření. Výrazný
nárůst nových zajímavých firem z České republiky
i ze zahraničí registruje veletrh Transport a Logistika,“ říká ředitel MSV Michalis Busios. Z více než
1 600 vystavovatelů bude polovina zahraničních
a lídři světového trhu do Brna přivezou to nejlepší
ze své nabídky – od supervýkonných obráběcích
strojů až po průmyslové roboty poslední generace.
Nejvíce zahraničních vystavovatelů přijede opět
z Německa, odkud jsou ohlášeny také dvě tradiční
oficiální účasti zaštítěné spolkovými zeměmi. Větší
z nich v počtu 15 firem chystá Bavorsko, druhý
stánek Mitteldeutschland s pěti firmami reprezentují země Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko.
Slovensko se představí pod hlavičkou Slovenské
agentury pro rozvoj investic a obchodu SARIO
v pavilonu V. Návštěvníci dále uvidí také oficiální
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MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH 2019
OBRÁBĚNÍ
Z velkých a tradičních vystavovatelů opět nebudou chybět DMG MORI, TAJMAC-ZPS, Kovosvit MAS, ABB, ALBA Precision, Renishaw, GÜHRING, Yamazaki
Mazak, Carl Zeiss, GALIKA AG, SCHUNK Intec nebo Alfleth Engineering. Plochu rozšiřují mimo jiné Zimmer Group Slovensko a Technology-support.
K premiérovým účastníkům MSV patří třeba společnosti Habilis Steel, Helmer Werkzeugmaschinen, OMOS, SARTORIUS Werkzeuge, VYDONA, G-FIX
průmyslová lepidla a aerosoly, INDEX-Werke, LINEA nebo S.O.S. Difak. Vystavovat bude i firma CERATIZIT, která patří k lídrům v oboru nástroje pro
obrábění.

TVÁŘENÍ
Prezentovat se bude třeba společnost Liberty Ostrava, která představí svůj vlastní přístup k automatizaci a digitalizaci nazvaný Ocel 4.0. Významnými
vystavovateli oboru budou také společnosti BÖLLHOFF, CLOOS PRAHA, maďarský ISD DUNAFERR nebo ZKL Bearings CZ. Dobře obsazen bude obor
spojovací materiály s účastí nových firem jako KIPP CZ, TEXIM nebo rumunský ETANSARI GRAFEX.

SVAŘOVÁNÍ, PLASTY
ARC-H vystaví revoluční svařovací zdroj X8 Mig Welder s průlomovou funkcí DProcess pro kombinace svařovacích procesů. Chybět nebude ani firma
FRONIUS Česká republika. Obor plasty, pryže a kompozity slibuje účast všech tradičních vystavovatelů, tj. společností jako ARBURG, ENGEL, LUGER,
KUBOUŠEK, Mapro, MORETTO, Piovan, ŠMÍD, VACULA, Wittmann Battenfeld CZ a dalších. BOCO PARDUBICE machines představí novou univerzální extruzní
linku na výrobu strun pro 3D tiskárny, výrobu svařovacích drátů nebo strun pro zahradní techniku.

ELEKTRONIKA A MĚŘICÍ SYSTÉMY
Očekává se opět řada novinek, příkladem je společnost SUBTER PLUS a její automatický optický přístroj pro kontrolu kvality DOSS Zehn. Slovenská firma
Robustech na MSV představí novou 3D optickou šablonu TubeInspect P8 od výrobce Aicon 3D Systems. Z tradičních účastníků nechybí firmy jako ABB,
Carl Zeiss, DEL, FANUC Czech, Hexagon Metrology, Mitutoyo, Olympus, PTB Rožnov p. R., SIEMENS, Stäubli Systems, TM Technik nebo UNIS.

ROBOTY A SOFTWARE
Tato oblast láká stále více nových vystavovatelů, patří k nim firmy Agerit, Beckhoff Automation, Conrad Elektronic, DREAMland, Pilz Czech a Space
Systems Czech, dále třeba litevská společnost Inovatyviu procesu sprendimai, slovenská BBI Int. nebo polská VS Technology Poland. Po více než deseti
letech se na veletrh vrací významné firmy Pragolab a ifm electronic. Tento výrobce zaujme také formou prezentace: na MSV zaparkuje svůj speciální
kamion s jedinečným designem. Určitě nepřehlédnete ani expozici automatizační společnosti KUKA, která do Brna znovu přiveze vyhledávanou atrakci
Robocoaster, který byl jako první schválen pro provoz s cestujícími a funguje jako kolotoč.

TRANSPORT A LOGISTIKA
Přihlášeny jsou firmy z 11 zemí, vedle evropských států mezi nimi nechybí Čína a Tchaj-wan. Představí se hodně tuzemských, a hlavně zahraničních
nováčků, jejichž expozice určitě budou stát za návštěvu. Nově se na veletrhu představí společnosti Kivnon Slovakia, Palletower, NordLogSys, SERAPID,
Püschmann, Echipamente pentru Constructii, Santenberg Maschinen Deutschland, MASKLOGIK, ACD Czech, DRAVE Technology, K&K MASCHINENBAU
nebo IGA. Chybět nebudou samozřejmě významné firmy, které se veletrhu účastnily již v minulosti – například Bee Interactive, Trilogiq CZ, Turck Vilant
Systems, Linde Material Handling, KNAP Industrietechnik či Convoi.

expozice Baskicka, Běloruska, Číny, Francie, Indie,
Itálie, Rakouska, Ruska či Tchaj-wanu. Letošní novinkou je oficiální expozice Maďarska. V novodobé historii MSV jde o premiérovou účast Maďarska
na této úrovni.

The Country For The Future
Česko nově svůj ekonomický potenciál prezentuje
pod značkou Czech Republic: The Country For
The Future. Na MSV se tak vůbec poprvé pod
jednou střechou společně představí třináct státních
institucí: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR,
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo
obrany ČR, Agentura pro podnikání a inovace,
CzechInvest, CzechTrade, Česká exportní banka,
Česká rozvojová agentura, Českomoravská záruční
a rozvojová banka, Exportní garanční a pojišťovací
společnost, Technologická agentura ČR, Úřad

průmyslového vlastnictví a Strojírenský zkušební
ústav. Zájemcům o jejich služby pomohou řadou
nástrojů v jednotlivých fázích podnikání – od inovativní myšlenky přes její realizaci až po export
technologií do zahraničí. Konzultace profesionálů
z jednotlivých agentur doplní doprovodný program expozice s řadou specializovaných seminářů.
Expozici najdou návštěvníci v pavilonu Z.

robotických systémů, stabilně vysokou účast firem
očekává obor elektronika, automatizace a měřicí technika. Každé dva roky se v průběhu MSV
konají také veletrh Transport a Logistika – i letošní
zájem vystavovatelů a připravované expozice
potvrzují, že význam oboru stále roste. ■
PETR SIMON

Novinky ze všech oborů
Měřeno počtem vystavovatelů i rozsahem obsazené plochy jsou tradičně nejsilnějším oborem MSV
obráběcí a tvářecí stroje, kam patří také nástroje,
řídicí systémy a další příslušenství. Obrábění obsadí největší pavilon P, zatímco tváření je vyhrazen
pavilon B. Tradičně silným oborem MSV zůstávají
materiály a komponenty pro strojírenství, v oboru
svařování se očekává silná účast vystavovatelů

61. MSV Brno 2019 se koná na brněnském
Výstavišti ve dnech 7.–11. října.
Více informací na

www.bvv.cz/msv
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Stav českého strojírenství:
Vysokou úroveň sráží nízký zájem
České strojírenství patří k významným a tradičním odvětvím zpracovatelského průmyslu. Dominantní pozici v rámci
zpracovatelského průmyslu zaujímá automobilový průmysl, který zároveň působí jako multiplikační faktor pro rozvoj dalších
navazujících odvětví. Obor obráběcích a tvářecích strojů je základním kamenem celého strojírenství a vyznačuje se vysokou
technickou a technologickou úrovní.

Z

ákladními požadavky kladenými na obráběcí
stroje jsou přesnost, produktivita, spolehlivost
a bezpečnost provozu. Přestože se ve strojírenství začínají postupně uplatňovat nové technologie,
například aditivní výroba, obrábění a tváření budou
ještě dlouho základními technologickými procesy.
U rozměrově nejpřesnějších součástí je navíc obrábění nenahraditelné.

Roste produkce i export
Obor obráběcích a tvářecích strojů si stále udržuje své
lichotivé postavení ve světě i v rámci Evropy. V roce
2018 dosáhl český průmysl obráběcích a tvářecích
strojů velmi dobrých výsledků ve všech sledovaných
parametrech. Produkce vzrostla oproti roku 2017
o 21,6 procenta a export o 18,6 procenta. Hlavní
příčinou růstu byla vrcholící konjunktura na domácím trhu i na většině trhů zahraničních. Díky tomu
se ČR posunula na 13. pozici ve světovém žebříčku
producentů obráběcích a tvářecích strojů a udržela si
13. místo v exportu.
V rámci evropského sdružení CECIMO, jehož
členem je Svaz strojírenské technologie už od roku
1996 jako jediná profesní asociace ze zemí bývalého východního bloku, jsme mezi patnácti zeměmi
na 7. místě v produkci a na 8. místě v exportu.

Německo jako ukazatel síly
Hlavními exportními teritorii jsou pro nás Německo
(31 % celkového objemu), Čína (cca 11,4 %) a Slovensko (6,6 %). Další v pořadí jsou Rusko, Polsko,
Itálie a USA. Export do Německa meziročně narostl
o 18 %, do Číny dokonce o 50 %. Export do Ruské
federace mírně narostl a dosáhl objemu cca 1,1 mld.
korun. Oproti dosud nejlepšímu roku 2014 je to však
stále pouze cca 30 %. Po výrazném poklesu exportu
do Číny v roce 2016 a mírném nárůstu v roce 2017
došlo v roce 2018 k výraznému nárůstu. V roce 2018
posílil také export do Polska a dosáhl obdobné výše
jako export do Ruska. Pro většinu českých výrobců je
samozřejmě velmi důležitý domácí trh, na kterém lze
nejlépe uplatnit naše konkurenční výhody. V průměru mají naši výrobci na českém trhu asi dvaadvacetiprocentní podíl. V exportu jsme na srovnatelné
úrovni například s Rakouskem nebo Francií. Na největším evropském trhu v Německu jsme 4. největším
importérem po Švýcarsku, Japonsku a Itálii.
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Veletržní trasa Brno – Hannover
Z hlediska exportních komodit jsou na prvním
místě brusky, následovány obráběcími centry
a frézovacími stroji. Hlavním oborem nakupujícím strojírenské technologie je automobilový
průmysl, respektive jeho subdodavatelé, výrobci
nástrojů a forem pro spotřební, obranný, letecký
a energetický průmysl.
České firmy se zúčastňují prakticky všech významných světových strojírenských výstav a veletrhů.
V roce 2018 se jednalo například o výstavu CIMT
v Pekingu, Metalloobrabotku v Moskvě a veletrh
IMTS v Chicagu. Pro všechny domácí výrobce je
významnou událostí Mezinárodní strojírenský
veletrh v Brně, který v sudých letech probíhá pod
označením IMT, a jedná se tedy o mezinárodní
výstavu obráběcích strojů. V roce 2019 bude hlavní mezinárodní akcí EMO v Hannoveru, což je
největší a patrně nejvýznamnější světová přehlídka
v našem oboru. Z ČR se jí zúčastní několik firem
a svůj stánek tam bude mít také SST.

Plusy, mínusy, trendy
K nejsilnějším stránkám našeho strojírenství patří
vysoká technická úroveň, tradice a profesionalita.
Vysoká úroveň českých obráběcích a tvářecích
strojů je mimo jiné dána inovační aktivitou většiny výrobců, jakými jsou například společnosti
TOS VARNSDORF, KOVOSVIT MAS Machine
Tools, TAJMAC – ZPS, TOSHULIN, TOS Kuřim,
ŽĎAS, FERMAT a další. Základem jsou silné
vlastní konstrukční a vývojové kapacity podporované spoluprací s vysokými školami, například
s Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní
techniku a technologii (RCMT) při Strojní fakultě
Českého vysokého učení technického v Praze,
nebo samostatnými výzkumnými pracovišti,
jakým je například Výzkumný ústav textilních
strojů v Liberci, a s výrobci a dodavateli elektronických a mechatronických komponent, nástrojů
a robotů.
Ke slabým stránkám, respektive ohrožujícím
faktorům, patří nízký zájem o strojírenské profese
především z řad mladé generace, nedostatečná
kapitálová síla našich firem, stagnující produktivita a nižší přidaná hodnota z výroby obráběcích
a tvářecích strojů.

Za hlavní trendy ve strojírenství lze považovat
pokračující rozšiřování robotizace, automatizace,
digitalizace a konektivity, známé jako Průmysl 4.0.
Roste význam nových technologií, z nichž na prvním místě jsou aditivní výrobní technologie, které
představují novou kvalitu ve výrobě speciálních
součástí a tvarově složitých struktur. Velký vliv
na další směřování oboru obráběcích a tvářecích
strojů budou mít strukturální změny v automobilovém průmyslu, zejména rozvoj elektromobility,
dále pak uplatnění umělé inteligence a rozvoj
energetiky. ■
OLDŘICH PACLÍK, ředitel Svazu strojírenské technologie,
a JAN RÝDL, prezident Svazu strojírenské technologie

SVAZ STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE
Zájmové sdružení (dříve Svaz výrobců
a dodavatelů strojírenské techniky – zájmové
sdružení) bylo založeno 22. června 1990.
Zakladatelem bylo 21 organizací z České
a Slovenské republiky zabývajících se
výrobou, výzkumem a prodejem obráběcích
a tvářecích strojů. Mezi zakladatele patřili
i nositelé proslulých značek jako TOS,
MAS, ZPS, Šmeral a další. Svaz byl založen
zejména na podporu a ochranu společných
zájmů svých členů, s cílem koordinovat
jejich součinnost ve všech oblastech, kdy
je společný postup účelný při realizaci
podnikatelských záměrů. V současnosti SST
sdružuje většinu společností a organizací
působících v oboru v České republice.
V rámci ČR pokrývají podniky sdružené
ve Svazu více než 70 % produkce obráběcích
a tvářecích strojů. Zanedbatelná není ani
ostatní produkce podniků SST, jako jsou
dřevoobráběcí stroje, tlakové licí stroje,
hydraulická zařízení, kuličkové šrouby
a matice, motory, nářadí a měřidla.
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28K_sst.indd 28

24.09.19 10:43

NOVÝ RENAULT TRUCKS MASTER RED EDITION

UŽITKOVÉ VOZIDLO
PRO PROFESIONÁLY

EXKLUZIVNÍ EDICE RENAULT TRUCKS

RENAULT TRUCKS MASTER RED EDITION
UŽITKOVÉ VOZIDLO S BOHATOU VÝBAVOU
V SÉRIOVÉM PROVEDENÍ
Seznamte se s novým Renault Trucks Master Red EDITION. Renault Trucks,
světově uznávaný specialista na užitková vozidla, představuje model s bohatou
výbavou v sériovém provedení, která přináší ještě více pohodlí, efektivity
a bezpečnosti. Využijte zkušeností značky Renault Trucks při výběru užitkového
vozidla, které bude přesně odpovídat vašim požadavkům, a její husté servisní
sítě, jež je určena profesionálům v dopravě.

renault-trucks.cz
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Proč využívat umělou inteligenci?

Lidé došli
Nejen o inovacích a moderních technologiích jsme se bavili s Filipem Procházkou,
odborníkem na umělou inteligenci a zakladatelem brněnské high-tech firmy
Mycroft Mind.
rendem doby jsou chytré stroje a chytrá
zařízení – máme schopné techniky
i softwarové inženýry, přesto… Máme
vůbec možnost konkurovat světu? Být v roce
2030 mezi sedmi nejinovativnějšími zeměmi
Evropy?
Ano, rozhodně. Dokážeme vytvářet inovativní
metody, služby a nástroje, které obstojí v celosvětové konkurenci. Jenže aby firma uspěla v zahraničí, musí tam přinést hotové řešení. Sdělení
typu „Rozumíme machine learningu, řekněte si,
co potřebujete, a my to pro vás vymyslíme…,“
většinou v zahraničí nezabírají. Klíčová je kombinace technologických schopností a praktické
zkušenosti s řešenou oblastí. Je nutné zdůraznit,
že většina chytrosti se dnes do systémů dostává
pomocí machine learningu na základě zpracování
existujících dat. A bez reálných dat hotové řešení
připravíte těžko. Jenže reálná data lze většinou

T
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PRO ZHRUBA DVĚ TŘETINY
VELKÝCH FIREM JE TÉMATEM
PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBA, A TO
Z NĚKOLIKA DŮVODŮ. ZAČÍT SBÍRAT
A ZPRACOVÁVAT PODROBNÁ DATA
Z VÝROBY JE DNES MNOHEM SNAZŠÍ.

získat až v konkrétních komerčních projektech. Abychom tedy ve světě uspěli, potřebovali
bychom dostatečně velký ekosystém firem, které
jsou schopny vyvíjet inovativní řešení při realizaci komerčních projektů. To se podaří, pokud
tu vznikne trh s dostatečně velkou poptávkou,
na kterém budou moct naše firmy růst a připravovat řešení pro globální expanzi.

Můžete uvést příklad nějaké země, kde to
tak funguje?
Ukázkově je to podle mě vidět třeba v Izraeli,
kde silná poptávka vychází od státu, především
z armády – což je živná půda pro spoustu technologických firem, které tak získávají možnost
vytvořit prakticky použitelná řešení nejen pro
armádní využití. U nás dle mého názoru žádný
takový silný tahoun podpořený strategickými cíli
státu není. Mohl by být a vládní strategie Czech
Republic: Country for the Future to naznačuje,
ale reálné změny zatím nepozoruji.
Kde vidíte hlavní překážky a možné řešení?
Situaci rozhodně neprospívá komplikovaný systém zadávání veřejných zakázek a alibistického
soutěžení na nejnižší cenu. České malé a střední
inovativní firmy těžko mohou cenově konkurovat
globálním korporacím, pokud se ty rozhodnou,
že chtějí zakázku za každou cenu získat. Situace
by se mohla zlepšit díky možnosti uzavírat takzvaná inovační partnerství. Zatím to ale zákazníci
příliš neznají a nevyužívají, takže vše zůstává
u redukce kvality řešení na jediné kritérium,
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tedy cenu. To vytváří pro firmy ve fázi rozvoje velmi
složité ekonomické prostředí, ve kterém se globální
expanze dá velmi těžko ufinancovat a bez přístupu
k dostatečně zajímavým projektům vůbec zrealizovat.

Nejsou ale inovace v českých firmách častěji
zaměřeny na zvyšování produktivity než
na nové inovativní produkty? Nebo se mýlím?
Jaká je vaše zkušenost?
Inovace samozřejmě musí mít ekonomický smysl
a zvyšování produktivity je jedna z motivací. Jsou tu
ale i další důležité – snižování energetické náročnosti,
rozvoj schopnosti využívat obnovitelné zdroje energie
nebo snižování provozních nákladů. Když jsme
začínali, hledali jsme oblast, ve které budou splněny
tři podmínky: aby zákazník v dané oblasti viděl problém nebo příležitost, měl finance na to ten problém
nebo příležitosti vyřešit a konečně aby byl schopný
o zahájení projektu i relativně rychle a transparentně
rozhodnout. Myslím si, že rozvoj inovací v českých
firmách je právě s těmito podmínkami úzce spojený.
Pokud firma o problému neví, nebo není dostatečně
otevřená hledání a prověřování příležitostí, těžko
bude chtít něco takového platit. A pokud bude rozhodnutí o inovaci dva roky interně připravovat a tři
roky soutěžit, tak je to pro menší, rozvíjející se firmy
velice složité. A po pěti letech už inovace nemusí být
inovací.
Několik let se skloňují pojmy jako IoT
a prediktivní údržba, což je jedno z témat,
kterým se věnujete. S jakou zkušeností? Je o ně
mezi výrobními firmami zájem? A co jim to
může přinést?
Nedávno jsem viděl nějakou soutěž vypisovanou
velkými výrobními firmami, ve které hledají nová
řešení. Pro zhruba dvě třetiny z nich byla hlavním
tématem prediktivní údržba, a to z několika důvodů.
Začít sbírat a zpracovávat podrobná data z výroby je
dnes mnohem snazší. Ceny klesají a nabídka senzorů
se rozšiřuje, rozvíjí se bezdrátové komunikační
technologie i edge computing. Senzory v terénu tak
už nemusí být pouhými sběrači měření, ale umí rozeznávat a klasifikovat složitější situace, mohou se i učit.
Hnacím motorem je také nedostatek kvalifikovaných
pracovníků pro správu a údržbu. Lidé došli.
Technologický svět je plný termínů, které
všichni používají, ale málokdo si dokáže
představit konkrétní výsledek – nedávno to
byla bigdata, dnes jsou to fastdata nebo třeba
umělá inteligence. Za ni se však často vydává
stroj schopný elementárního učení, což ovšem
jsou dvě různé věci. Lze vůbec roli a přínos
umělé inteligence dnes definovat? Funguje
někde?
Ano, lze. Schopnost učit se je jednou, ale ne jedinou
z nutných schopností inteligentního systému. Třeba
v našem systému ji doplňuje dalších šest klíčových
prvků: komunikace s okolím a sběr dat z něj, rozeznávání vzorů a situací, které se ve sledovaném okolí dějí,
schopnost predikovat výskyty vzorů a situací, pak je to

nutnost mít definované záměry, které určují motivaci
systému, schopnost autonomně jednat, adaptovat
se na měnící se prostředí a systematicky pracovat
s informacemi zařazenými do prostoru a času. Co se
týče role umělé inteligence, ta je v propojení těchto
schopností do systému schopného samostatně plnit
požadované cíle a přitom se adaptovat na neustále se
měnící podmínky. Nás zajímají hlavně systémy, které
řeší složité optimalizační problémy. Takové, které
člověk sám nemá šanci vyřešit, protože do řešení
musíte zahrnout příliš mnoho faktorů, variant, nejistot
a možných scénářů dalšího vývoje. Třeba v naší
doméně, energetice, teď díky propojení jednotlivých
energetických trhů v Evropě může například situaci
v Brně ovlivnit objem výroby ve větrných farmách
na severu Německa a neplánovaná odstávka elektrárny
v Bulharsku. Takto široký rozhled takřka v reálném
čase bude člověk ve své hlavě těžko den za dnem udržovat. Takoví lidé sice existují, ale není jich mnoho.
Podle Arthura Conana Doyla, autora slavného detektiva Sherlocka Holmese, byl v Anglii ve své době pouze
jeden. Sherlockův bratr Mycroft.

Technologie ve spojení s virtuální a rozšířenou
realitou nabízejí zcela nové možnosti sledování
a řízení výroby. Hitem má být digitální dvojče.
Už se nějaký takový funkční projekt v Česku
rozběhl?
V energetice jsme digitální dvojče vytvořili pro
společnost E.ON již v roce 2015. Digitální dvojče ale
není jen detailní model jednoho zařízení či celku.
Já to vnímám šířeji, smyslem je zaměřit se na systém jako celek, tedy například celý výrobní proces,
energetickou distribuční síť a podobně. Tam se opět
dostáváme do situace, že promyslet všechny možnosti
dalšího rozvoje za různých scénářů vývoje bez takovýchto nástrojů prostě nejde.

Foto: 2x Mycroft Mind
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MYCROFT MIND
Česká technologická společnost,
jejímž cílem je dodávat
a budovat portfolio inovativních
systémů pro zpracování
a analýzu nové éry velkých
dat získaných z nových zdrojů
inteligentních sítí nebo IoT.

Kacířská otázka – bavíme se o technologiích,
které mohou být jistě přínosem pro velké
hráče. Co ale mohou přinést malým a středním
firmám? Jsou pro ně vůbec dostupné, vzhledem
k výši investic?
Podle mého názoru to velké investice nutně znamenat nemusí. Mluví pro to mnoho faktorů. Pro řadu
úloh jsou výhodnější obchodní modely postavené
spíše na službách než koupi velkého řešení. Výrobci
zařízení pro výrobní podniky si postupně uvědomují, jak pro ně mohou být data o provozování jejich
zařízení cenná. Často tedy mohou sběr relevantních
dat zajistit i zafinancovat sami a data pak poskytnout
i svým zákazníkům, kteří je využijí například pro
zmiňovanou prediktivní údržbu. Takto vyhrají obě
strany, výrobci dokážou dodávaná zařízení účinně
vylepšovat, zatímco zákazníci těží z výrazné redukce
odstávek a závad, které brzdí výrobu a samozřejmě
i zisky. To všechno je možné díky machine learningu,
který dokáže identifikaci problému vyřešit za lidi.
Ti pak můžou svůj drahocenný čas věnovat rovnou
realizaci nezbytných opatření. ■
VALERIE SAARA
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Výchova vlastních zaměstnanců

O

d 1. září 2019 tak škola funguje v nové budově. Rekonstrukce probíhá ve dvou etapách:
v první etapě byla nákladem 116 milionů Kč,
jež společnost vynaložila výhradně z vlastních
prostředků, rekonstruována samotná budova.
V její větší části bylo vybudováno celkem osm
kmenových tříd – dvě jazykové a počítačové
učebny a také čtyři odborné učebny pro metrologii, mechatroniku a elektroniku silnoproudou
a slaboproudou. To vše spolu s administrativním
zázemím školy, šatnami, nezbytným sociálním
zařízením a školní jídelnou. Ve druhé etapě bude
ve stejném objektu vybudována tělocvična a prostor pro přesun dílen praktické a teoretické výuky
pod jednu střechu. Vznikla tak moderní a velmi
dobře vybavená škola, jež je schopna pojmout
do svých studijních programů až dvě stě žáků.

Výjimečný projekt
Střední průmyslová škola TOS Varnsdorf, s. r. o.,
je první firemní SPŠ v celém Ústeckém kraji. Škola
zahájila činnost k 1. září 2016, přičemž od samého
začátku se jak učebny, tak dílny praktické výuky
nacházely v areálu společnosti. Do prvního ročníku ve dvou třídách nastoupilo celkem jednačtyřicet studentů a učňů. Škola vychovávala budoucí
zaměstnance své i dalších firem zapojených
do projektu v těchto prvních třech letech celkem
ve čtyřech maturitních a učebních oborech: Strojí-
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renství – konstrukce strojů a technologie obrábění,
Mechanik seřizovač – programátor CNC strojů,
Strojní mechanik – montér a Obráběč kovů – operátor CNC strojů.
V červnu 2019 škola vychovala první skupinu
absolventů tříletého studijního programu. Studium
dokončilo třináct žáků, z toho devět v oboru Obráběč kovů – operátor CNC strojů (z nich pět nastoupilo do společnosti TOS VARNSDORF) a čtyři
v oboru Strojní mechanik – montér (dva nastoupili
do mateřské společnosti). Od 1. září 2019 škola
rozšiřuje výuku o čtyřletý obor Mechanik elektronik – mechatronik a tříletý obor Elektromechanik.

Kdo chce, zůstane
Ve škole se neplatí školné, protože smyslem její
existence není produkovat zisk, ale vychovávat
kvalifikovanou pracovní sílu přesně podle potřeb
firem. „Před pár lety jsme při plánování firemních
strategií zjistili, že největším ohrožením existence
firmy je nedostatek kvalitní pracovní síly. Když
k nám přišel nový absolvent státní školy, začínali
jsme s ním od začátku. Jeho výuka a praxe nás
stejně stála peníze, proto jsme se rozhodli, že si
založíme vlastní vzdělávací institut. Založení střední
průmyslové školy probíhalo několik let a bylo přitom
nutné řešit řadu otázek, zejména přesvědčit krajské
úředníky o smysluplnosti existence firemní školy.
Do projektu se postupně zapojilo téměř dvacet firem

Foto: 3x archiv TOS Varnsdorf

Začátek nového školního roku byl ve Varnsdorfu slavnostnější, než bývá obvyklé. Přímo v areálu společnosti TOS
VARNSDORF, a. s., byla totiž 2. září otevřena nová budova firemní střední průmyslové školy. Ta je navíc bývalým výrobním
objektem, který byl kompletně zrekonstruován během pouhého jednoho roku.

z okolí, které se nyní dělí o naše absolventy,“ říká
předseda správní rady společnosti Jan Rýdl starší.
Povinnost pro studenty, aby po dokončení studia
nutně nastoupili právě do TOS Varnsdorf, zde
neplatí. „Legislativně to ani nejde, protože zákonný
zástupce žáka se nemůže zavazovat k nějakým budoucím povinnostem. Navíc si myslím, že postrádá
smysl zaměstnávat ve firmě někoho, kdo tu zkrátka
nechce být. To je špatná motivace. Proto jsme se
s ostatními řediteli ve správní radě školy dohodli, že
nebudeme po studentech vyžadovat žádné záruky
podobného typu. Je na nás, abychom jim vytvořili
takové podmínky, aby tu chtěli zůstat. Na vstupu
do školy jsem tak nechal do skla vytesat veliké
heslo: Neumíš, naučíme tě. Nemůžeš, pomůžeme
ti. Nechceš, nepotřebujeme tě, odejdi,“ uzavírá
Jan Rýdl. ■
ERIK BÁRTEK

www.komora.cz

32K_tos.indd 32

24.09.19 10:44

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.
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Absolutní vítěz soutěže Právnická ﬁrma roku ČR třikrát
za poslední čtyři roky (2015, 2017, 2018)


35$+$ _ %512  _ % 5 $7 , 6 / $9$ _  3 / = ( ĕ  _  2 / 2 0 2 8 &  _  2 6 7 5 $9$

| HAVEL & PARTNES s 6 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
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NSK podporuje inovace
Národní strojírenský klastr (NSK) od svého založení v roce 2003 působí
převážně v oblasti strojírenství, ale také v příbuzných oborech a spolupracuje
s akademickými institucemi. Firmy klastru zaměstnávají více než 20 tisíc
pracovníků a dosahují ročních tržeb ve výši 2 miliard eur.

ČLENOVÉ NÁRODNÍHO
STROJÍRENSKÉHO KLASTRU
AK 1324, s. r. o.
Argutec, s. r. o.
Baroz Ener, spol. s r. o.
České vysoké učení technické v Praze
DIMER, spol. s r. o.
ECOFER, s. r. o.

S

polek byl zřízen za účelem podpory inovací,
zvýšení konkurenceschopnosti a exportní schopnosti propojených firem, podnikatelů a institucí
působících v Moravskoslezském kraji i celé ČR. Lídry
klastru představují společnosti, které jsou nositelkami
značky VÍTKOVICE, dále VŠB – Technická univerzita Ostrava a Strojírny a stavby Třinec. Všichni
členové reprezentativně pokrývají celý strojírenský
dodavatelský řetězec od vývoje a výzkumu, výroby
základních kovů a hutního zpracování přes výrobu
kovových konstrukcí až po výrobu strojů a velkých
technologických celků.

Energetika prioritou
Stěžejním tématem pro NSK byla energetika a samozřejmě také jaderná energetika. Té je průběžně věnována pozornost například na tradičních konferencích
STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA a na pravidelných
misích do zemí věnujících se rozvoji této oblasti,
do Velké Británie, Ruska, Indie a dalších.
Členové NSK se podílí na dodávkách do jaderné
energetiky už zhruba 40 let. Úspěšně jsme vyrobili
a instalovali některé komponenty primárního okruhu, tepelné výměníky a další prvky pro sekundární
okruh jaderných elektráren typu VVER. V Evropě
snad ani neexistuje jiná skupina, která by své výrobky
dodávala jak do jaderných projektů ruských, tak
francouzských, a dokonce i indických. Nejen v tomto
je spolek skutečným unikátem mezi strojírenskými
firmami na celém světě. Např. jsme dodali výkovky
primárních kolektorů parogenerátorů VVER–1200
pro Rosatom, kroužky pro pláště parogenerátorů
indické firmě Larsen & Toubro. Řada členů NSK se
podílela na dostavbě 3. a 4. bloku JE Mochovce.
Zajímáme se o jaderné programy ve Velké Británii,
kde jsme se na významné konferenci UKTI v Londýně seznámili s rozsáhlými britskými plány na rozšíření a obnovu jejich jaderných zařízení a navštívili
světoznámou Forgemasters v Sheffieldu.

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2019
představuje v celoroční agendě klastru jednu
z nejdůležitějších akcí, která se stala tradičním
celorepublikovým setkáním stovek odborníků ze
strojírenství a mnoha souvisejících průmyslových
a ekonomických oborů. Tematicky se konference
pokaždé zaměřuje na aktuální potřeby odvětví, např.
letošní konference se opírá o strategický dokument,
který se zabývá inovacemi.

EGE Service, s. r. o.
European Welding Institute, s. r. o.
FERRIT, s. r. o.
Flash Steel Power, a. s.
Hametal, spol. s r. o.
Havířovsko-karvinský kovo klastr, z. s.
Hutní montáže – Svarservis, s. r. o.
Hydac, spol. s r. o.
JSC RUSPOLYMET

Vzdělání je budoucnost

KOFING, a. s.

Letošní již třináctý ročník konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2019 se uskutečnil na téma
Inovační strategie České republiky a její odraz v kvalitě vzdělávání – budoucnost českého průmyslu.
Konference se konala v úterý 17. září pod záštitou
ministerstva průmyslu a obchodu v areálu Dolu
Hlubina, BRICK HOUSE, Dolní Vítkovice. Konference byla spojená s doprovodným workshopem
v areálu Dolu Hlubina a s prohlídkou Dolní oblasti
Vítkovice. Úvodní slovo na konferenci přednesl Jan
Světlík, prezident NSK, na téma technicky vzdělaní
lidé – budoucnost českého průmyslu, pak vystoupil
místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček, který se věnoval především
analýze dopadů Průmyslu 4.0 na trh práce s cílem
adekvátně transformovat vzdělávací soustavu.
Na konferenci dále vystoupili hejtman MSK Ivo
Vondrák, ředitel Centra ENET VŠB TU Ostrava
Stanislav Mišák, náměstkyně primátora města Ostravy Andrea Hoffmannová, rektor VŠB TU Ostrava
Václav Snášel, generální ředitelka Úřadu práce ČR
Kateřina Sadílková a mnozí další. NSK připravil společný stánek klastru na letošním MSV Brno, který se
letos uskuteční ve dnech 7.–11. října 2019. Všechny
firmy klastru jsou srdečně zvány k účasti i návštěvě
naší expozice v pavilonu P 051. ■

KRÁLOVOPOLSKÁ, a. s.

JAROSLAV VIDIŠEVSKÝ, projektový manažer NSK

Květoslav Bašista
LAMMB systems, s. r. o.
MACH – TĚSNĚNÍ, spol. s r. o.
MEZ, a. s.
NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z. s.
PKS servis, spol. s r. o.
PRO-DO projektová a dotační kancelář, s. r. o.
rt steel, s. r. o.
Sdružení pro rozvoj MS kraje
Seco Tools CZ, s. r. o.
SENSES PLUS, s. r. o.
Spojené slévárny, spol. s r. o.
SPŠ, OA a Jazyková škola, FM, p. o.
SPŠ, Ostrava – Vítkovice, p. o.
Strojírny a stavby Třinec, a. s.
TEPLOTECHNA Ostrava, a. s.
TÜV SÜD Czech, s. r. o.
VÍTKOVICE CYLINDERS, a. s.
VÍTKOVICE ENERGETICKÉ STROJÍRENSTVÍ, a. s.
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s.
VÍTKOVICE, a. s.
VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
Vítkovické slévárny, spol. s r. o.
VŠB – TU Ostrava

S evropskou podporou

VÚHŽ, a. s.

Klastr se soustřeďuje na vytváření dodavatelských řetězců, podporu svých členů na veletrzích – pravidelně
na MSV Brno, organizuje nákupní aliance a pro své
členy připravuje také vzdělávací a inovační projekty.
Každoročně pořádá konferenci STROJÍRENSTVÍ
OSTRAVA, semináře a workshopy pro odborníky
i laickou veřejnost. K zajištění těchto činností využívá
mimo jiné zdroje EU, a to konkrétně spolufinancování projektů OP PIK Posílení spolupráce mezi členy
NSK a Posílení mezinárodní spolupráce NSK.

Vysoké učení technické v Brně
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NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR, z. s.
Ruská 2887/101
703 00 Ostrava – Vítkovice
tel.: +420 595 957 008
e-mail: klastr@nskova.cz

www.nskova.cz

www.komora.cz

34K_klastr.indd 34

24.09.19 10:45

inzerce

chytrá
je u 211 a ví proč

gęőîƒşîƤĘŔĘİŪşƬǟǡȣǤ
bezplatná konzultační služba
poskytovaná prostřednictvím
kvaliﬁkovaných lékařů

Zdraví

Bonusy

Cestovní
pojištění

Lékař na
telefonu

Program
slev a výhod

¬ŔƬǖĉîȸgęőîƒşîƤĘŔĘİŪşƬȺşĘşîĸƐîǔƬŎĘŪƘŪĉşĿşïǃƛƤěǃƬƬŔęőîƒĘîşĽ
ǔïĊĸƐîşşŪƬƘŔƬǖĉƬȝqïƤĘȱŔĽîőƬƤşĿǔđƐîǃŪƤşĿƍŪƤĿǖĘȘǃŪŔĘŎƤĘƍƒĿŝŪŔĽşőƬǞǞǟȝ

www.komora.cz

35K_zpmv_go.indd 35

35

23.09.19 15:46

firma měsíce

Konica Minolta mění svět
Jestli se domníváte, že značka Konica
Minolta je pouze synonymem
špičkového průmyslového tisku, mýlíte
se. Jde o jednu z nejinovativnějších
IT společností, která na platformě
Microsoft doslova mění svět. V Česku
na základech tuzemské společnosti
Webcom, která se v roce 2015 stala
součástí celosvětové rodiny Konica
Minolta od letošního roku již pod
jménem Konica Minolta IT Solutions
Czech.

K

onica Minolta IT Solutions Czech se
na českém trhu pohybuje více než dvacet
let a celou tu dobu ji zdobí oborová znalost,
podpořená nejmodernějšími technologickými a bezpečnostními standardy. Specializací
společnosti vždy byla komplexní IT byznys
řešení, zahrnující od řízení procesů přes vlastní
aplikace, specializovaná řešení například pro
automotive až po ERP a CRM, tj. komplexní
podnikové systémy. Konica Minolta IT Solutions
Czech je důkazem toho, že kompetence českých
softwarových inženýrů mají ve světě zvuk.

Foto: Konica Minolta

Špičkové technologie
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Konica Minolta IT Solutions Czech tak dnes
patří mezi největší dodavatele podnikových
aplikací Microsoft Dynamics 365 v České republice a regionu střední a východní Evropy, tedy
oblasti, na kterou věk cloudů a digitalizace klade
důraz. „Nejen cloudy a digitální transformace,
roli hraje i pokračující konjunktura, díky níž řada
společností řeší zvyšující se nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Právě proto je řada implementací Dynamics 365, a to jak Finance & Operations,
Business Central či Customer Engagement
realizována s ohledem na zvýšení produktivity
a efektivity práce. V každém z těchto řešení se
snažíme, dle znalostí jednotlivých vertikál, přinést
klientům nejen podporu jejich byznys procesů, ale
naimplementovat takové nástroje, které uživatelům jejich práci vyloženě ulehčí,“ říká obchodní
ředitel společnosti Pavel Vaněk. Nejběžnějšími
pomůckami se tak stávají třeba technologie
využívající rozšířené reality, typicky to v rámci
implementací Customer Engagement může být
tradiční CRM rozšířené o chatboty na technologii Microsoft. Ale možností je mnohem více.
„V rámci implementace HR procesů produktem

www.komora.cz
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KONICA MINOLTA IT SOLUTIONS CZECH
Společnost působí pod tímto názvem od
letošního roku – byl tak ukončen akviziční proces,
v jehož rámci byl tuzemský Webcom v roce 2015
začleněn do skupiny Konica Minolta a letos
přejmenován na Konica Minolta IT Solutions
Czech. Firma nadále zůstává samostatným
subjektem a nabízí IT firemní řešení, vlastní
produkty a partnerská řešení s cílem pokrýt
maximum potřeb na systém klientů, je tak více
než 20 let lídrem na českém trhu komplexních
podnikových informačních systémů a řešení
na platformách společnosti Microsoft.
Konica Minolta IT Solutions Czech dlouhodobě
patří do skupiny 60 předních světových partnerů
Microsoftu a mezi 3 nejvýznamnější dodavatele

Dynamics 365 for Talent můžeme například implementovat pro zrychlení adopce nových zaměstnanců
AIRe Lens, což jsou chytré brýle vyvinuté mateřskou
organizací Konica Minolta. Tyto brýle pak napomáhají nejen v adopci, ale jsou využitelné i během navigace
seniorního pracovníka, kterému byla svěřena méně
frekventovaná činnost. Díky řešení chytrých brýlí pak
tuto činnost zvládne, jako by byla jeho každodenní
náplní práce. Výsledkem je zrychlení práce a snížení
chybovosti,“ představuje další z novinek Pavel Vaněk.

Budoucnost je dnes
Optimalizace je dalším zaklínadlem dneška. K té
míří Workplace Hub, který byl vyvinut jako ucelený
ekosystém, pokrývající veškeré IT potřeby firmy,
aniž by zabral mnoho místa. Přehlednost Workplace
Hubu je přizpůsobená tak, aby ovládání rozuměl
i naprostý laik. „Zároveň nabízí široké možnosti
využití pro fungování celé společnosti. Na jednom
metru čtverečním tak nově najdete vše, co jste dosud
museli zdlouhavě řešit několika zařízeními a různými
dodavateli včetně monitoringu 24/7, ochranu dat nové
generace, možnosti cloudových i onpremise řešení,
a především jednu smlouvu, jedno SLA, jednu garanci.
Tedy jednoduše řečeno s Workplace Hub vaše IT
bude méně vytížené a může se věnovat plné podpoře
jednotlivých oddělení. No a pochopitelně, že Workplace
Hub je i plnohodnotné multifunkční zařízení pro tisk,
kopírování a scanování,“ říká Pavel Vaněk a otevírá
dveře k budoucnosti, která je vlastně již současností:
„Mezi jednu z hlavních priorit naší společnosti patří
vývoj oborových a také horizontálních řešení nad platformou Dynamics 365. Právě z těchto důvodů jsme jak
v loňském, tak i letošním roce investovali prostředky
v řádu statisíců eur do vývoje specializovaných řešení,
například Automotive CRM, což je velmi silný nástroj
pro zvýšení retence stávajících klientů a úspěšnosti
akvizice nových klientů při prodeji nových automobilů
pro dealery v Evropě. Druhým řešením, u kterého probíhá vývoj a pilotní testování, je řešení SRM zaměřené

STOJÍ ZA POVŠIMNUTÍ
řešení Microsoft Dynamics ve střední a východní
Evropě. Zároveň je GOLD Enterprise Resource
Planning partner Microsoft Dynamics, a to díky
nejvyšší kompetenci pro oblast ERP. Společnost
se zaměřuje na implementaci a dodávky
podnikových informačních systémů na platformě
Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations,
Business Central a Customer Engagement.
Současně také vyvíjí vlastní řešení a dodává
software přímo na míru.
Ve střednědobém horizontu chce Konica Minolta
v Česku pokračovat v akvizicích – plánuje
rozšířit skupinu o další firmy především z oblasti
bezpečnostních videosystémů nebo pokročilého
zpracování videa.

na správu a rozvoj strategického nákupu korporátních
společností. Pochopitelně i v tradičních ERP systémech jsme aktivní – u Dynamics 365 for Finance
& Operations (dříve Microsoft Dynamics AX) neustále
rozvíjíme řešení pro Real Estate, retailové společnosti,
projektový engineering a holdingové koncerny. V rámci
Dynamics 365 for Business Central (dříve Microsoft
Dynamics NAV) zaměřujeme specializaci na klienty
tradičně ve zdravotnictví, pojišťovnictví i v komerčním
sektoru. Implementujeme zkrátka řešení pomáhající
k snazšímu dosahování cílů.“
Svět byznysu a podnikání se zkrátka mění, bez
pokročilých technologií a chytrých řešení se dnes
již neobejde ani malá společnost, pokud chce držet
krok. Řešení Konica Minolta jsou synonymem toho
nejlepšího ve své oblasti. ■

MOBOTIX
Kamerové systémy MOBOTIX
pomohou v malých i velkých
podnicích nejen při vyšetřování
požáru, vloupání nebo
vandalismu, ale i v jejich
prevenci. Díky vestavěné
inteligenci je možné analyzovat
různé procesy, situace a chování
a vyvodit z nich budoucí
opatření.

WORKPLACE HUB
Jediná ucelená infrastruktura
kanceláře na 1 m². Poskytuje
kompletní správu IT,
zabezpečení dat, připojení
k wifi a multifunkční tiskárnu.
Díky kombinaci nejnovějšího
hardwaru a softwaru je ideálním
řešením pro malé i velké firmy.

AIRE LENS
Chytré brýle společnosti
Konica Minolta představují
efektivní řešení nedostatku
kvalifikovaných zaměstnanců –
snižují dobu nutnou na zaškolení
nových pracovníků, pomáhají
při výrobních procesech a šetří
čas expertů v daném oboru,
kteří mohou v případě potřeby
instruovat své kolegy na dálku.

PETR KARBAN

www.komora.cz

36-37K_minolta.indd 37

37

24.09.19 11:55

názory

Pochopili jsme, že nejde o inovace?

Foto: ČTK/ Dušan Dostál

K

„O POLSKU SE MLUVÍ JAKO
O ZÁZRAKU, POKUD JDE
O VÝSTAVBU DÁLNIC. MÁME SE
CO UČIT,“
POZNAMENAL 28. SRPNA NA SVÉM TWITTERU V RÁMCI
VLÁDNÍ NÁVŠTĚVY POLSKA MINISTR DOPRAVY VLADIMÍR
KREMLÍK A KOMENTOVAL TAK SKUTEČNOST, ŽE POLSKO
MÁ V SOUČASNOSTI ROZESTAVĚNO 1 000 KILOMETRŮ
DÁLNIC, ZATÍMCO V ČESKU TO NENÍ ANI PĚTINA.

ONO JE TO JEŠTĚ HORŠÍ, PANE
MINISTŘE, V PRŮMĚRU POLÁCI
V POSLEDNÍCH DVACETI LETECH
ROČNĚ ZPROVOZNILI ASI 200 KM
DÁLNIC A RYCHLOSTNÍCH SILNIC.
MY? V LOŇSKÉM ROCE 30 KM,
PRO LETOŠEK PLÁNUJEME
AMBICIÓZNÍCH 15 KM, PRO
ROK PŘÍŠTÍ 61 KM. A S VELKOU
SLÁVOU TVRDÍME, ŽE SE STAVÍ…
TO NENÍ K SMÍCHU, TO JE K PLÁČI.
PROTOŽE KDYBYCHOM TO
DĚLALI JAKO POLÁCI, UŽ TU TĚCH
PLÁNOVANÝCH 2 000 KM DESET
LET MÁME.
PETR KARBAN
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dyž přemýšlím o podobě světa za několik
desítek let, představuji si ho jako decentralizovaný a zároveň propojený v síti. Digitalizace
a pokročilé materiálové technologie umožní člověku
větší lokální nezávislost, energetickou i materiální,
personalizovaný 3D nebo 4D tisk nahradí současnou sériovou výrobu, virtuální realita se stane
přirozenou součástí percepce reality jako takové,
model vlastnění nahradí do velké míry model
služby a sdílení. Nebude se těžit uhlí, ale data,
zásadními tématy budou kybernetická bezpečnost
a míra digitální svobody. Velice pravděpodobně se
promění skladba průmyslu i jeho lídrů, současně
dojde k proměně charakteru lidské práce. Zanikne
řada profesí včetně těch vyšších, praktického lékaře
pravděpodobně nahradí umělá inteligence v kombinaci s nanosenzory na těle i v těle člověka, které
budou umět i dávkovat léky. Z toho všeho je patrné,
že se dramaticky promění skladba průmyslových
odvětví a podobně jako u předchozích průmyslových revolucí nastoupí noví lídři. Tím se dostáváme
k jádru věci, nová technologická revoluce, jejíž začátek zažíváme, není o inovaci stávajícího průmyslu,
ale o jeho disrupci. Například namísto současného
dominujícího strojírenství se může stát dominujícím odvětvím třeba herní průmysl. Zemědělství
může zcela přejít na model malých automatizovaných lokálních farem. Náhradou masa naprosto
srovnatelnou rostlinnou formou se může dramaticky snížit nebo úplně zaniknout chov dobytka a celý
následný zpracovatelský průmysl, všimněte si už teď
prudkého růstu firem, jako je Beyond Meat nebo
Impossible Foods, souvisí to i se sílícími trendy
veganství a ekologie u současných teenagerů.
Jako historická paralela nám může posloužit
elektrifikace na počátku 20. století. Před jejím
nástupem dominovaly ve výrobě průmyslové trusty

směřující k monopolnímu postavení na trhu. Přes
40 % průmyslových trustů zformovaných v USA
v období 1888–1905 do začátku 30. let 20. století
zbankrotovalo, dalších 11 % se propadlo na úroveň
pouhého přežívání. Většina z trustů, které přežily,
se výrazně zmenšila. Firmy využívající model
výroby založený na parním stroji se sice snažily
inovovat, nahradit ho elektrickým motorem, ale
nedošlo jim, že nástup elektřiny nabízí úplně jiné
možnosti a řešení, které s tím stávajícím nemají
nic společného. Nejde o inovaci výroby petrolejek
pomocí elektřiny, ale o zavedení výroby žárovek,
ne inovace, ale disrupce.
Jsem si jistý, že Česká republika má určitě velkou
šanci uspět a být mezi lídry nových průmyslů
21. století. Jsme kreativní národ a máme velmi
dlouhou tradici technického vzdělání a průmyslové výroby. Umíme přenést nápad z laboratoře
do výrobku. Jsme díky tomu jedním ze světových
pionýrů průmyslových aplikací nanotechnologií
a biotechnologií. Jsme velmi úspěšní v oblasti
kybernetické bezpečnosti, 3D tisku, počítačových
her a umělé inteligence. Vítám snahy naší současné vlády posilovat a investovat do těchto oborů.
To, čím si ale nejsem jistý, je plné pochopení té
hluboké změny, kterou nové digitální a materiálové technologie přinášejí. Nejsem si jistý tím,
že naši političtí představitelé už pochopili, že
se nejedná o inovaci, ale disrupci,
ů
že nejde o to nasadit víc robotů
a víc digitalizovat, ale mít vizi
la
světa, který může vypadat zcela
odlišně. ■
JIŘÍ KŮS, předseda výkonné rady

Foto: archiv

Výrok...

Asociace nanotechnologického
průmyslu ČR

Budeme digitální Česko.
Bez matematiky!

V

celku chápu, že se leckdo raduje, že ministr
Plaga odložil, rozuměj zrušil, povinnou
maturitu z matematiky. Chápu to, protože
v kontextu české reality je to běžné: když něco
nezvládám, když něčemu nerozumím, když něco
nedokážu spravovat, tak to zruším nebo zakážu.
Takže ano, chápu, ale nerozumím. My chceme
být digitální a inovační velmoc? Bez matematiky? Ministr Plaga je ve funkci od prosince 2017.
Že matematika a povinná maturita z ní je
problém, se ví několik dlouhých let. Ztratili jsme
tedy takřka dva roky nicneděláním. Zrušení povinné maturity z matematiky není ničím jiným,

než hrou na čísla a devalvací vzdělání jako takového. Zkrátka, škrtnout matematiku – nic jiného
pro ni současný ministr školství za téměř dva
roky ve funkci neudělal – a dělat z ní strašáka
dospívajících dítek je zločin. A v době, kdy čeští
podnikatelé pláčou, že všude kam oko dohlédne,
chybějí tisíce technicky vzdělaných expertů, je
to zločin horší než hrdelní. Ať pláčou dál, my
tou inovační digitální technologickou velmocí
budeme i bez matematiky! Pámbů s námi a zlý
pryč, řekla by babička… ■
VALERIE SAARA
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Ztracené šance veřejné logistiky
kapacitám. Jenže po dobu, co byla tato strategie
připravována, došlo v Česku k obrovskému rozvoji
soukromých logistických terminálů orientovaných na vlastní podnikatelské potřeby a stát nebyl
schopen najít mechanismus, který by alespoň
některé z těchto terminálů nalákal pro standardní
veřejnou službu. První veřejné logistické centrum
mělo vzniknout na Přerovsku a horkým kandidátem byla průmyslová zóna Bochoř. Její příprava
však ztroskotala na rozporech uvnitř vlády, takže
prostor pro vybudování zóny je nyní veden jen
jako rezerva pro další rozvoj. Podobně dopadly
i vyhlédnuté lokality pro veřejné logistické terminály ve středních Čechách a na Plzeňsku.
Nakonec jediné, co z celé strategie zbylo, je podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy v rámci současného Operačního
programu Doprava na léta 2014–2020. Pro ni bylo
rezervováno celkem zhruba 2,5 miliardy korun
s možným podílem dotace až 49 % na celkových
investičních nákladech. V dosavadním období
proběhly již tři výzvy této podpory, ovšem za nedostatečného zájmu uchazečů; v prvních dvou vý-

zvách se čerpaná podpora pohybovala v desítkách
milionů korun, teprve ve třetí výzvě se vyčerpala
zhruba polovina z nabízeného objemu 800 milionů korun. Jednou z klíčových příčin malého
využívání tohoto programu je dlouhodobě neřešená kapacita železniční sítě pro nákladní dopravu.
Železniční koridory jsou stále více zahlcovány
rostoucí osobní dopravou, rychlost a včasnost železniční nákladní dopravy klesá a v důsledku toho
musí velká většina zákazníků stále spoléhat na kamionovou dopravu, bez překládky na železnici.
V červenci letošního roku byla vyhlášena v pořadí
již čtvrtá výzva s termínem 23. října a s objemem
podpory opět ve výši 800 milionů korun. Termín
se blíží a nezbývá než
doufat, že se snad tentokrát
podaří celý objem dotace
vyčerpat ve prospěch dosud
ztracených šancí veřejné
logistiky. ■
Foto: archiv

P

o dlouhá léta byla u nás v Česku předmětem diskuzí a plánů výstavba veřejných
logistických center s poukazem na to, jak se
v zahraničí rozvíjejí a jakou pozitivní úlohu vůči
podnikatelskému sektoru sehrávají. Tyto velké
a všem podnikatelům za stejných podmínek přístupné terminály nákladní dopravy často propojují
silniční, železniční a vodní dopravu a ve svých
areálech zpřístupňují celou řadu činností, kromě
dopravních a překládkových služeb také spediční,
celní, veterinární, finanční a další služby. Dnes už
můžeme směle a bez rozpaků konstatovat, že u nás
zůstalo pouze u diskuzí a nerealizovaných plánů.
Pomalu padá prach zapomnění na dokument
Strategie podpory logistiky z veřejných zdrojů,
který projednala – aniž schválila – někdejší vláda
v prosinci 2009. Jeho cílem mělo být vybudování
terminálů multimodální dopravy, založených
na principu veřejnosti, tedy umožňujících poskytovat služby komukoliv a pro kohokoliv nediskriminačně podle jednotných pravidel. To by bylo
příznivé zejména pro malé a střední podnikatele,
kteří nemají vždycky snadný přístup k logistickým

EMANUEL ŠÍP, předseda Dopravní
sekce HK ČR

Pro rozvoj inovací je potřeba fungující ekosystém
umějí poradit s daným technickým problémem,
nebo ne.
Co tedy odlišuje lídry v oblasti inovací od těch
méně úspěšných, mezi které se – při vší úctě –
řadí v rámci Evropy i Česko? Dle mých zkušeností
je zásadní rozdíl v tom, jak funguje v jednotlivých
zemích a regionech inovační prostředí. Tedy do
jaké míry místní inovační ekosystém dokáže zajistit relevantní propojení mezi jednotlivými aktéry,
díky němuž mohou inovátoři dosáhnout snadno
a rychle na expertizu a zdroje potřebné pro rozvoj
jejich podnikání. Říkejme tomu pro jednoduchost
konektivita inovačního ekosystému.
Jistě není náhoda, že ty nejvyspělejší světové
ekonomiky mají podpůrné programy zaměřené
právě na posilování inovačních ekosystémů, na
posilování institucí (formálních či neformálních),
jejichž úkolem je identifikovat slibné záměry
inovátorů a podpořit je právě v propojování
na relevantní a spolehlivé partnery disponující
expertizou a zkušenostmi, jež zrovna inovátor
potřebuje.
Tento typ nepřímé podpory inovací – na rozdíl od
přímé podpory ve formě grantů nebo investičních
pobídek – v dlouhodobém pohledu pomáhá nejvíce. Nejsou k tomu potřeba velké prostředky, ale je
potřeba dlouhodobá trpělivá práce, postupné budování důvěry mezi jednotlivými aktéry v inovač-

ním ekosystému: velkými korporacemi i malými
firmami, investory, výzkumnými organizacemi,
veřejným sektorem. A je potřeba čas a stabilita.
Ze své zkušenosti z Brna a Jihomoravského kraje
si troufám tvrdit, že podnikatelské i investorské
prostředí u nás za posledních zhruba deset let
velmi vyzrálo. A začínáme sklízet první větší
úspěchy. Potvrzuje to i zkušenost kolegů v dalších
regionech. Máme zde řadu úspěšných podnikatelů
a firem, kteří hledají nové příležitosti a jsou připraveni vracet své nabyté zkušenosti zpět do prostředí, z něhož vyrostli. Stačí tedy začít propojovat
jednotlivé fungující regionální sítě a regionální
ekosystémy celostátně.
Myslím, že je na čase vzít to v potaz i při úvahách
nad pojetím inovační politiky v Česku i na celostátní úrovni. Předpokládá to ale zásadní změnu
v uvažování o inovační politice: rozšířit pojetí
inovační politiky od poskytování grantů k práci
v partnerské síti a spolupráci. Jsem přesvědčen,
že bez toho v Česku vyspělý inovační ekosystém
nevybudujeme. ■
DAVID UHLÍŘ, zástupce ředitele

Foto: archiv
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ýdaje na výzkum a vývoj ze státního rozpočtu v Česku rostou. To je bezesporu skvělá
zpráva. Neměl by však vzniknout dojem, že
to samo o sobě bude stačit k tomu, aby se z naší
země stal inovační lídr. Investice do výzkumu
a vývoje jsou sice důležitým předpokladem vzniku
vyspělého inovačního ekosystému, ale rozhodně
nejsou jedinou podmínkou. Výzkum totiž ne vždy
vede k inovacím – a tím spíše ne ten, který realizují vysoké školy a výzkumné ústavy. To se stává
opravdu jen v některých případech.
Jak a kde získat finanční podporu pro vývoj nového produktu? To je jen jeden z mnoha problémů,
s nimiž se potýká podnikatel, který touží prorazit
na trhu se svou inovativní myšlenkou. Jaké
další nesnáze řeší? Je jich mnoho a často je musí
řešit zároveň – potřebuje vědět, jak vybudovat
obchodní tým a kde s tím začít; potřebuje kontakt
na investora, který rozumí jeho oboru podnikání,
ale také na někoho, kdo mu pomůže se na jednání
s investorem připravit; potřebuje spolehlivý
kontakt do firmy, která by mohla být pilotním zákazníkem, ale potřebuje mít jistotu, že odpovědný
člověk v takové firmě je ochotný se s ním bavit
o svých potřebách a současně nezneužije citlivé
informace; potřebuje odborníka na technická
specifika výroby či vývoje produktu, ale nemá čas
obcházet univerzitní pracoviště a zjišťovat, jestli

pro strategii, Jihomoravské
inovační centrum
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Vnitřní trh EU je plný bariér, nepřidávejme další
způsobila řidičům mezinárodní dopravy. Ti čeští
by mohli vyprávět…
Zatím poslední příklad podobného chování, které
má za cíl jediné, a to ochranu vlastního trhu před
ostatními, je zákon upravující systém vyplácení přídavků na děti v sousedním Rakousku.
Začátkem letošního roku jej zavedla tamní vláda,
a přestože ji kvůli tomu Evropská komise pohání
před Soudní dvůr EU, nezdá se, že by se mělo
v dohledné době něco změnit.
O co jde? Takzvaná indexace přídavků na děti
v rakouském podání počítá s tím, že objem dávek
se bude odvozovat od výše přídavků, která se
vyplácí v zemi trvalého bydliště dítěte. Výsledek?
Krácení dávek pocítí především pracovníci ze
zemí, kde jsou životní náklady nižší než v Rakousku, například ti z Česka. V Rakousku totiž
v nejrůznějších odvětvích pracuje přibližně osm
tisíc Čechů, kteří do tamního systému sociálního
zabezpečení platí stejné odvody jako rakouští

pracovníci a vztahují se na ně také stejné daňové
povinnosti.
Nejedná se o nic jiného než o diskriminaci, pro
kterou v moderní Evropě není místo. Kromě toho,
že postup Rakouska odporuje unijnímu právu,
podrývá základní principy, na nichž EU stojí. Volný
pohyb osob je spolu s dalšími svobodami, k nimž
patří volný pohyb zboží, služeb a kapitálu, jedním
z nosných pilířů, bez nichž by fungující vnitřní trh
nemohl existovat. Navíc jedině silný jednotný trh
může z dlouhodobého hlediska zajistit účinnou
ochranu našich firem,
podnikatelů a zaměstnanců
tváří v tvář rostoucí globální
konkurenci. Je škoda, že
jsme to stále nepochopili. ■
MARTINA DLABAJOVÁ,

Foto: archiv
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polečný trh Evropské unie, kam by mohli bez
obtíží vstupovat podnikatelé bez ohledu na to,
zda se jedná o stavebníky ze Španělska, pracovníky IT z Francie či strojírenské firmy z Česka.
I přesto, že jde o dlouhodobě nezpochybnitelnou
prioritu, kterou při každé vhodné příležitosti
zdůrazňují unijní instituce a hlásí se k ní všechny
členské státy, vnitřní trh bez bariér zůstává stále
nedostižnou metou. Smutné je, že si za to můžeme
sami.
Místo toho, abychom v Evropě spojili síly a snažili
se stávající překážky na vnitřním trhu EU odstraňovat, klademe na něj další. Pro příklady není
třeba chodit daleko a ani hluboko do minulosti.
Stačí si vzpomenout na zákony o minimální mzdě,
které v minulých letech zavedly Německo, Francie,
Rakousko, ale i jiné státy. Legislativa se vztahovala
na všechny pracovníky včetně těch ze zahraničí,
kteří v těchto zemích vykonávali své zaměstnání
po omezenou dobu. Vůbec největší komplikace

poslankyně Evropského
parlamentu

Bez koncepce a zdrojů to nepůjde
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a následná zdravotní péče (dříve léčebny dlouhodobě nemocných), jejíž dostupnost se ale velmi liší
kraj od kraje a kvalita péče zařízení od zařízení.
To ale není všechno – i při fungující domácí zdravotní a sociální péči významná část seniorů dříve
nebo později z důvodu omezené soběstačnosti
potřebuje ústavní péči v domovech pro seniory, ať
už kvůli sníženým fyzickým schopnostem, nebo
Alzheimerově nemoci či jiné formě demence.
Z projekcí stárnutí obyvatelstva a jeho zdravotního
stavu vychází, že riziko odkázání na péči druhých
se ve stáří bude týkat každého čtvrtého obyvatele
v ČR. Jde tedy o alarmující záležitost. Dlouhodobá
péče přežívá bez dostatečné pozornosti na hranici
mezi zdravotními a sociálními službami, které
mezi sebou nejsou dostatečně koordinované. Její
financování je do značné míry založeno na příspěvku na péči, jehož objem podle predikce Národní
rozpočtové rady vlády bude muset narůst trojnásobně. Zvlášť a nesystémově jsou ale rozdělovány
poskytovatelům dotace, které rostou jen pozvolna
a nedostatečně, a jejich budoucnost je navíc nejistá,
jak se v posledních měsících projevilo ve sporech
mezi ministerstvy financí a práce a sociálních věcí.
Hospodářská komora České republiky ve své sekci
zdravotnictví a sociálních služeb sdružuje mnoho
malých a středních poskytovatelů zdravotní a sociální péče. Motivace vyjadřovat se k tomuto tématu
je však dlouhodobá a strategická: zaměstnavatelé
vnímají zásadní podfinancovanost tzv. pomezí mezi
zdravotní a sociální péčí a zároveň absenci ochoty
dlouhodobou péči systematicky řešit. Dlouhodo-

bá péče je jednou z oblastí, kterou chceme řešit
v rámci nové diskuzní platformy Hospodářské
komory ČR, ta nese název Kdo zaplatí zdravotní
péči v roce 2030? a je vedena především zájmem zaměstnavatelů na funkčním a stabilním zdravotnictví
a na potřebě vyváženého, udržitelného financování
zdravotnictví, s přiměřeným finančním zatížením
zaměstnavatelů. Cítíme intenzivní potřebu řešit
financování zdravotního systému jako celku s cílem
zajistit jeho dlouhodobou udržitelnost.
Hospodářská komora bude vstupovat do diskuze
o dlouhodobé péči, její struktuře a kvalitě s přesvědčením, že jde o oblast, kde má odpovědnost
jednotlivec, rodina, komunita, veřejná správa i stát.
Jsme přesvědčeni, že finančně udržitelný systém
dlouhodobé péče nemůže být závislý pouze na státním rozpočtu. Politický populismus a sliby zajištění
zdrojů jsou možná krátkodobě politicky úspěšné,
nicméně kvalitní dlouhodobou péči v ČR nezajistí.
Musíme umět správně zapojit obecní, krajské a státní rozpočty, ale především též najít odvahu jasně
deklarovat individuální odpovědnost každého. Bez
zapojení nějaké formy privátního pojištění dlouhodobé péče se v budoucnu
neobejdeme. Tedy pokud
chceme služby dlouhodobé
péče v kvalitě, jakou známe
v zemích západní Evropy. ■
IVO HLAVÁČ, předseda Sekce
zdravotnictví a sociálních služeb
HK ČR

Foto: archiv
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posledních týdnech se rozhořela mediální přestřelka mezi poskytovateli domácí
zdravotní péče a ministerstvem zdravotnictví
o potřebném navýšení úhrad. Nezvykle ostrá
prohlášení se objevují jak od poskytovatelů, tak
od ministerstva.
Část pravdy je jako obvykle na obou stranách – ministr Adam Vojtěch, jemuž nelze upřít snahu situaci
řešit, uvádí, že domácí péče dostane příští rok
o 15 % prostředků navíc. Nutno ale přitom dodat, že
významného navýšení se díky ministru Vojtěchovi
domácí péče dočká poprvé – po letech zpoždění
oproti nemocnicím. Předtím s domácí zdravotní
péčí zdravotní pojišťovny zacházely jako s Popelkou,
přestože jde o nepostradatelnou a perspektivní
formu zdravotních služeb. Pacienti jsou raději doma
a péče je levnější než v nemocnicích nebo jiných
zdravotních či sociálních institucích.
Za kulisami této mediální šarvátky je však situace
daleko vážnější: celá kauza ukazuje fakt, že ČR
nemá žádný dlouhodobý plán, jak se postavit
ke stárnutí obyvatelstva. Podíl seniorů v populaci roste z 20 na 30 %, jejich věk se prodlužuje
a většina z nich má jednu nebo více chronických
nemocí. Zdravotní systém jim obvykle umí pomoci
v případě náhlého zhoršení stavu, už ale moc neumí
těmto zhoršením předcházet a ani po skončení
pobytu v nemocnici pomoci seniorům znovu získat
schopnost postarat se sami o sebe – a tedy vrátit
se domů. To dokáže podpořit právě domácí péče, terénní sociální služby (o jejichž financování se vedly
několik měsíců spory a dlouhodobě není vyřešeno)
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zaměstnanci
neodcházeli
ke konkurenci.
Konference pro všechny dobré personalisty

28. 11. 2019 | Praha

www.HRchytre.cz

41K_kurzyINZ.indd 41

23.09.19 15:52

vzdělávání & personalistika

Žáci postavili Tatru jako údržbový vůz
Projekt na stavbu nákladního vozu Tatra Phoenix 4x4 vznikl z iniciativy Odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu
Kraje Vysočina ve spolupráci s kopřivnickou firmou TATRA TRUCKS. Žáci Střední průmyslové školy v Třebíči začali Tatru stavět
v září, v únoru auto dokončili – a v následující sezoně začne sloužit silničářům jako údržbový posypový vůz.
Inspirativní nápad

dva dny v týdnu, kdy mají praktické vyučování. Ale
i ostatní žáci byli o průběhu montáže Tatry pravidelně informováni a uskutečnili jsme s nimi několik
prohlídek v jednotlivých fázích stavby,“ líčí ředitel
třebíčské průmyslovky.

Přínosný tandem
Žákovská tatrovka
Zásilka dílů na žákovskou tatrovku čítala stovky
komponent podvozku s centrální nosnou rourou,
kabiny a motoru s převodovkou potřebných k sestavení vozidla. Putovala rovnou do dílen Krajské
správy a údržby silnic, kde je žáci 3. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů sestavovali pod
odborným dohledem. Vlastní montáži předcházelo týdenní vzdělávání ve výrobním závodě Tatry
v Kopřivnici, jež firma poskytla všem zúčastněným zdarma. „Do proškolení bylo zapojeno celkem
deset žáků a dva učitelé odborného výcviku a bylo
velice přínosné,“ říká ředitel Borůvka. O cestu třebíčských do Kopřivnice se organizačně i finančně
postarala škola, o ubytování v místě pak Tatra
Trucks. Pro výběr účastníků projektu byl zásadní
zájem o obor a přístup žáka k praktickým úkolům.
Vzhledem k tomu, že projektu stavby vozu Tatra
Phoenix se nemohli zúčastnit všichni žáci třetího
ročníku daného oboru, bylo třeba akci připravit
z hlediska odborného výcviku. „Příprava spočívala
v úpravě složení skupin žáků oboru Opravář
zemědělských strojů tak, že ti, kteří se podíleli na
montáži Tatry, vytvořili jednu skupinu. Do dílen
KSÚS Třebíč docházeli žáci této skupiny vždy na
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Spojení odborníků z Tatry, kteří byli montáži
přítomni, a učitelů odborného výcviku bylo podle
ředitele Borůvky velmi pozitivní. Žáci tandemovou výuku oceňovali i proto, že se mohli zeptat
na řadu zajímavostí z praxe, a také toho využívali.
Zdeněk Borůvka vysvětluje dělbu práce mezi
vyučujícími a odborníky z praxe: „Ti dohlíželi na průběh montáže a koordinovali ji. Učitel
odborného výcviku měl funkci organizátora práce.
Určoval, který žák bude co vykonávat, a sledoval,
zda jsou použity správné postupy, správné nářadí.
Vykonával kontrolní činnost a v neposlední řadě
na konkrétních případech demonstroval propojení montáže s učebními osnovami oboru. Musím
konstatovat, že tento projekt byl mezi těmi, které
jsme absolvovali, jeden z nejzdařilejších. Vše fungovalo přesně tak, jak se dohodlo. Přístup ze strany
firmy Tatra byl skvělý a žáci byli doslova nadšeni.
Opravdu velice oceňovali to, že staví nový, moderní
nákladní automobil. A největší zážitek byl jistě
ten, kdy po skončení montáže si jeden z nich sedl
na místo řidiče, otočil klíčkem a motor naskočil.
Firma ještě umožnila žákům i učitelům jízdu
tohoto náklaďáku na polygonu v kopřivnické Tatře,
kde byl vůz přezkušován.“

DANIELA KRAMULOVÁ, publicistka projektu P-KAP, Národní ústav
pro vzdělávání

Foto: 2x archiv NUV

V

rámci krajského projektu Postav si…
žáci středních škol na Vysočině již stavěli
sportovní auta, motorky a traktor. Ale Tatra,
to byla podle ředitele SPŠ Zdeňka Borůvky, jehož
škola už předchozími zkušenostmi prošla, opravdová výzva.

Úkolem nového vozu Tatra Phoenix je omladit
vozový park Krajské správy a údržby silnic Vysočiny – zvláštní pozornost však zasluhuje nápad kraje
spojit tuto investici s netradičním projektem na
podporu odborného vzdělávání, jehož iniciátorkou
byla radní Jana Fialová, která má na starost oblast
školství, mládeže a sportu. U příležitosti slavnostního uvedení vozu do provozu v únoru 2019 ocenil
přístup kraje i tiskový mluvčí Tatra Trucks Andrej
Čírtek. „Vynaložené veřejné prostředky pomohly
zkvalitnit výuku středoškoláků, zatraktivnit ji pro
budoucí studenty technických oborů a v neposlední
řadě za ně byl pořízen vůz české výroby a značky,“
uvedl pro Novinky.cz. Kopřivnická firma plánuje
dle svého obchodního ředitele Petra Hendrycha
pokračovat v podobné spolupráci i s dalšími kraji
a školami v rámci vzdělávacího projektu Tatra
do škol. „Momentálně je v přípravě projekt ve spolupráci společnosti Tatra Trucks, Pardubického kraje,
SUS Pardubického kraje a Střední školy automobilní
Ústí nad Orlicí, jejíž studenti budou novou tatrovku
sestavovat. Druhý projekt se připravuje i pro Kraj
Vysočina, kdy by druhá stavebnice měla být složena
studenty České zemědělské akademie v Humpolci.
O zapojení do projektu projevují zájem i další kraje
v rámci České republiky, se kterými probíhá jednání,“ uvedla Aneta Havlová z mediálního zastoupení Tatra Trucks.
Tento typ spolupráce na úrovni krajů, firem
a středních škol je zároveň inspirativním příkladem pro další období krajského akčního plánování
ve vzdělávací oblasti, v němž bude i nadále hrát
významnou roli oblast odborného a polytechnického vzdělávání. ■
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Pracovní oděvy pro všechny profese
Přístup k zákazníkům a důraz na kvalitu, funkčnost i estetickou stránku výrobků, to jsou důvody, proč je dnes třebíčská
společnost Altreva nejen největším producentem pracovního oblečení v České republice, ale i významným evropským hráčem.

A

ltreva umí nabídnout vedle standardního
pracovního oblečení, určeného do různých
sektorů průmyslu, zdravotnictví a služeb,
také certifikované ochranné oděvy. Nabídka
produktů třebíčského výrobce je rozmanitá
a široká, zahrnuje například také oděvy pro
prostory se zvýšenými nároky na čistotu a další
provozy s kontrolovaným prostředím, jakými
jsou letecký, automobilový a elektronický průmysl či operační sály.
Od návrhu přes vývoj a výrobu až po případné certifikace kolekcí je v případě potřeby vše
uzpůsobeno specifickým potřebám zákazníků,
kteří mají jasně danou korporátní identitu
a chtějí se odlišit od konkurence. Standardní
kolekce tvoří nezbytný základ produkce, hlavní
důraz klade Altreva na široký sortiment oděvů,
jejichž specifické vlastnosti se mohou jakkoliv
lišit – právě to umožňuje nabídnout vysoce kvalitní oděvy s požadovanými vlastnostmi doslova
pro všechny profese. ■

PRACOVNÍ A OCHRANNÉ ODĚVY
NÁVRH – VÝVOJ – VÝROBA – CERTIFIKACE –
E-SHOP
■

ZDRAVOTNICTVÍ A WELLNESS

■

HOTELY A RESTAURACE

■

PRŮMYSL

■

CERTIFIKOVANÉ OCHRANNÉ ODĚVY

Foto: Altreva

Modely základních kolekcí naleznete
na e-shopu www.eshop.altreva.cz.

budujeme efektivní podniky
ve strojírenství
www.minerva-is.eu
www.komora.cz
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Právní a legislativní servis
Co hýbe Parlamentem
Zákon o prodejní době
Poslanci se na své 34. schůzi budou zabývat i omezením otevírací doby. Návrh vyjímá z působnosti
zákona velkoobchody. Jakkoliv Hospodářská
komora vítá změkčení regulace prodejní doby,
dlouhodobě apeluje na zrušení celého zákona.
To ostatně navrhli i senátoři. Omezení otevírací
doby považuje Komora od počátku za nesmyslný
zásah státu do podnikání a svobody občanů. Stát
nemá obchodníkům nařizovat, kdy mají podnikat,
a občanům, kdy mohou nakupovat.

schválit. Při její tvorbě se zákonodárci inspirovali
v Právním elektronickém systému Hospodářské
komory.

Povinný 5. týden dovolené
Poslanci budou jednat také o návrhu zákona
komunistických poslanců, který by plošně zavedl
povinný pátý týden dovolené. Podle Hospodářské
komory by novinka způsobila enormní zátěž podnikatelům. Nejvíce by dolehla hlavně na menší
podniky, které si týden dovolené navíc ani v době
hospodářského růstu často nemohou dovolit. Komora proto prosazovala zamítnutí tohoto zákona.

Přehled povinností pro podnikatele
Hospodářská komora podporuje zavedení přehledu povinností, které pro občany nebo podnikatele
vyplývají z právních předpisů. Zejména podnikatelům pomůžou zorientovat se ve složitých
právních předpisech. I když právní úprava zatím
neošetřuje všeobecné vypracovávání přehledu
povinností všemi předkladateli legislativy, Hospodářská komora doporučila poslancům tuto novelu

44

Mezirezortní
připomínkové řízení

do českého práva. Měl by zvýšit práva spotřebitelů při reklamacích zboží a opatření by se mělo
vztahovat také na digitální obsah a služby. Členské
státy mají povinnost tyto směrnice promítnout
do svých právních systémů do 1. července 2021
s tím, že nová úprava v ČR vstoupí v účinnost
1. ledna 2022. ■
LUCIE PLACHÁ, KATEŘINA KOZÁKOVÁ, Odbor legislativy, práva
a analýz HK ČR

PŘIPOMÍNKOVAT ZÁKONY
MŮŽETE NA WEBU HOSPODÁŘSKÉ
KOMORY: WWW.KOMORA.CZ/
LEGISLATION. ZDE ZÍSKÁTE I DALŠÍ
INFORMACE K LEGISLATIVNÍM
AKTIVITÁM HK ČR.

Novela občanského zákoníku
Do mezirezortního připomínkovacího řízení ministerstvo spravedlnosti vložilo novelu občanského
zákoníku, který zapracovává dvě směrnice EU

www.komora.cz
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Rodinné firmy v ČR:

JAK PODPOŘIT RODINNÉ FIRMY

Skrytý potenciál

Evropský parlament zveřejnil již v září 2015
dokument, ve kterém členským zemím EU
doporučil:

Foto: Jakub Hněvkovský

Rodinné firmy jsou pro ekonomiku klíčové a mají významný dopad na globální
hospodářství. Podnikají prakticky ve všech odvětvích světových ekonomik, mají
podstatný vliv na zaměstnanost, přidanou hodnotu, investice a tvorbu kapitálu.

Skutečně rodinná firma – Asiana rodiny Litvinových

M

inisterstvo průmyslu a obchodu spolu
s rezortem financí představilo tzv. živnostenský balíček, který má za cíl usnadnit
život malým a středním podnikatelům. Jedním
z deseti představených klíčových témat je právě
podpora rodinných firem. Ta by mohla probíhat
formou daňových výhod nebo dotací. Hospodářská komora, jako zástupce všech podnikatelů
v zemi, rodinné firmy podporuje. Nicméně
zastává také princip rovných podmínek. Výhody
pro rodinné firmy proto musí být takové, aby

neznevýhodňovaly ostatní hráče na trhu.
Rodinné podniky přesto stále v ČR nemají k dispozici potřebné informace na jednom místě, jak
vyplývá z doporučení Evropského parlamentu.
Hospodářská komora proto se státem aktivně
spolupracuje na tvorbě příručky o rodinných firmách, kterou by měli mít podnikatelé k dispozici
do konce letošního roku. Zároveň se Komora
chce podílet na podobě konkrétní podpory
rodinného podnikání, které je součástí nedávno
představeného živnostenského balíčku.

CO JE RODINNÁ FIRMA
(dle usnesení vlády z května 2019)
1. Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které je
nadpoloviční počet společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň jeden
člen této rodiny je jejím statutárním orgánem, nebo ve které členové jedné
rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň
jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu této obchodní
korporace. Za rodinnou obchodní korporaci se považuje také obchodní
korporace, ve které většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch jedné
rodiny fundace, nebo svěřenský správce svěřenského fondu, pokud je
současně alespoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu
fundace, nebo svěřenský správce svěřenského fondu.

■

vytvořit dlouhodobě příznivé daňové
podmínky těm rodinným firmám, které chtějí
a pokračují v rodinné tradici;

■

vytvořit jednotný portál, který by
zprostředkoval všechny potřebné informace
pro úspěšné řízení nástupnické strategie
s nasměrováním na zajištění poradenských
i finančních nástrojů zajišťujících úspěch
nástupnictví;

■

zavést specifické vzdělávání, které by lépe
připravilo budoucí majitele firem na jejich
převzetí a inovativní rozvoj.

Jak je důležité mít v ekonomice rodinné
podniky
Představa rodinné firmy bývá spojena s tradiční
řemeslnickou dílnou, místním pekařstvím nebo
např. instalatérskou dílnou předávanou z otce
a syna. Rodinné podniky ale mají zastoupení
ve firmách všech velikostí. Najdeme je mezi mikro
podniky, malými i středními podniky, ale zastupují
je i známé mezinárodní značky jako Toyota Motor,
Samsung Electronics, Synot Holding, Kofola nebo
Emco.
Obecně platí, že rodinné firmy přenášejí do podnikání své rodinné hodnoty jako stabilita, etika,
pokora, respekt, kvalita, tvořivost, podnikavost
a dlouhodobá perspektiva. Zpravidla se vyznačují
také vstřícnou komunikací jak uvnitř firmy, tak
směrem k obchodním partnerům a zákazníkům. ■
LUCIE PLACHÁ, Odbor legislativy, práva a analýz HK ČR

2. Rodinná živnost je podnikání, na kterém se svojí prací, anebo
majetkem podílejí nejméně dva členové jedné rodiny a nejméně jeden
z členů této rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného
oprávnění, nebo je oprávněn k podnikání z jiného důvodu.
3. Za členy jedné rodiny se pro účely rodinného podniku považují
společně pracující manželé nebo partneři, nebo alespoň s jedním
z manželů nebo partnerů i jejich příbuzní až do třetího stupně osoby
s manžely nebo partnery sešvagřené až do druhého stupně, dále osoby
příbuzné v přímé linii, nebo sourozenci. Je-li mezi nimi osoba, která není
plně svéprávná, zastupuje ji při hlasování zákonný zástupce, pokud je
nezletilá, jinak opatrovník.

www.komora.cz
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DOKÁŽEME
ZA KLIENTA ŘEŠIT
PRŮBĚŽNOU SPRÁVU,
UPOMÍNÁNÍ DLUŽNÍKŮ
A V KRAJNÍM PŘÍPADĚ
I VYMÁHÁNÍ
POSTOUPENÝCH
POHLEDÁVEK.

Foto: Jiří Coufal

Když
odběratel
nezaplatí…
46
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Firmy potřebují urychlit platební cyklus a chtějí si být jisté, že za své výrobky a služby
dostanou řádně zaplaceno. Vhodným řešením může být využití factoringu, říká David
Barták, obchodní ředitel společnosti ČSOB Factoring.

actoring se pravidelně osvědčuje jako
dobrý nástroj pro provozní financování, ale
v posledních letech byl méně využíván –
proč myslíte, že tomu tak bylo?
Obecně lze říci, že zájem o factoring víceméně kopíruje hospodářský cyklus. V letech prosperity se využívá
méně, v období útlumu či krize, kdy platební morálka
upadá, zájem o něj zase roste. Česká republika v uplynulých letech prochází fází výrazného ekonomického
růstu. Firmám napříč sektory se relativně dobře daří,
a to má pozitivní vliv i na platební morálku. Jakmile
však ekonomika začne zpomalovat a hospodaření
firem se začne zhoršovat, bude to mít na platební
morálku naopak nepříznivý vliv. Tím bude opět
narůstat význam kvalitní správy pohledávek, aby firmy
věděly, že za svou řádně odvedenou práci dostanou
také zaplaceno. Tuto správu lze provádět vlastními
silami nebo ji přenést na finančního partnera, který
obchodní pohledávky profinancuje a který se následně
stará i o jejich správu až do okamžiku zinkasování,
případně převezme riziko neplacení.

F

Proč bych měl uvažovat o factoringu jako
o vhodném nástroji financování své firmy?
Podnikatelé řeší u svých odběratelů dvě důležité oblasti: tou první je dlouhá splatnost faktur a tou druhou
je správa nebo i vymáhání pohledávek. Factoring
může pomoci řešit obojí současně. Již řadu let po sobě
trvá dobré podnikatelské klima, ve kterém se sice
doba splatnosti nijak výrazně nezkrátila, ale obecně
se zlepšila platební morálka. Problémy se správou
a vymáháním neuhrazených faktur tak lehce ustoupily
do pozadí a pro zajištění provozních zdrojů firmy
jsou zde i jiné nástroje, jako je například kontokorentní úvěr. Podstatou factoringu je vedle poskytnutí
financování také správa krátkodobých obchodních
pohledávek, které společnosti svou činností generují.
Našim klientům umožňuje díky postoupení pohledávky získat finanční prostředky dříve, než je skutečná
návratnost financované pohledávky. To urychlí jejich
platební cyklus, sníží tlak na likviditu, případně
umožní realizovat skonta díky včasné úhradě vlastních
závazků.
Pro koho je váš nástroj vhodný, kdo je typickým
klientem factoringu?
Jde o formu financování, kterou může využívat široká
škála společností. Předpokladem je, aby firma generovala vhodné pohledávky za alespoň třemi odběrateli.
Vyplatí se všem, kteří potřebují řešit provozní financování a zrychlení inkasa pohledávek jim umožní včas
hradit jejich vlastní obchodní závazky, stabilizovat
financování společnosti a mít platební cyklus lépe pod
kontrolou. Významnou výhodou factoringu ve srovnání s bankovními provozními úvěry je právě související

správa pohledávek. Dokážeme za klienta řešit průběžnou správu, upomínání dlužníků a v krajním případě
i vymáhání postoupených pohledávek. To umožní
nejen managementu společnosti věnovat svůj čas
a energii klíčovým aktivitám ve firmě a jejímu dalšímu
rozvoji. Další výhodou oproti bankovním úvěrům
je to, že hlavním kritériem pro zahájení factoringové spolupráce je vhodnost pohledávek. Díky tomu
mohou některé podniky na tento způsob financování
dosáhnout snáze než na provozní úvěr. Stát se to
může třeba u firem s krátkou podnikatelskou historií
nebo těm, které vykazují velmi rychlý růst. Dokážeme
se pružně přizpůsobovat aktuální potřebě klienta.
V neposlední řadě dokážeme klientům pomoci
s pojištěním jejich pohledávek a velkým společnostem
nabízíme řešení, díky kterému mohou své obchodní pohledávky zcela odúčtovat z bilance. Pokud se
na firmy, které factoring využívají, podíváme oborově,
tak mezi nimi často najdeme organizace, které působí
v sektoru automotive a ve strojírenství obecně. Dále
jsou mezi nimi dodavatelé v oboru zdravotnictví,
dopravci nebo personální a bezpečnostní agentury.

Jak toto řešení v praxi funguje?
Zjednodušeně řečeno, po podpisu smlouvy klient
začne postupovat své pohledávky za vybranými odběrateli na factoringovou společnost. Ta mu obratem
vyplácí předem dohodnuté procento z pohledávky,
kterou financuje až do konečné úhrady faktury. Běžně
jsou financovány pohledávky se smluvně dojednanou
splatností 90 dnů a dalších 90 dnů je financováno
po splatnosti. Poté co odběratel pohledávku uhradí, vyplácí factoringová společnost klientovi zbytek
hodnoty pohledávky. Factoring se dělí na regresní
a bezregresní. Tyto varianty se liší v tom, zda riziko
nezaplacení pohledávky nese nadále náš klient (regresní), nebo riziko přebírá factoringová společnost
(bezregresní factoring).
Jak aktuálně vypadá factoringový trh a jak si
na něm stojíte vy jako ČSOB Factoring?
Jde o službu, kterou nabízejí všechny velké finanční
domy, a trh factoringu tak vlastně kopíruje ten bankovní, okrajově se sem snaží proniknout i fintechové
společnosti. Hlavní naše výhoda spočívá v tom, že
factoring je jednou ze součástí širokého portfolia
produktů banky. Klientovi jej doporučíme pouze
v případě, kdy to dává smysl a přidanou hodnotu,
velmi často jsme součástí nějakého komplexního
řešení. V pomyslném žebříčku českých poskytovatelů
je ČSOB Factoring na druhém místě a s ročním obratem postoupených pohledávek přes 40 miliard korun
máme přibližně dvacetiprocentní podíl na trhu. ■

DAVID BARTÁK
Obchodní ředitel ČSOB
Factoring vystudoval Vysokou
školu ekonomickou v Praze,
Fakultu mezinárodních vztahů.
V ČSOB pracuje od roku 2007,
10 let působil v segmentu
korporátního bankovnictví, kde
měl na starost péči o klienty
z řad českých a mezinárodních
firem. Od prosince 2017 působí
v ČSOB Factoring jako obchodní
ředitel a člen představenstva.

ČSOB FACTORING
Společnost byla založena v roce
1992, tehdy s názvem O. B.
HELLER, jako společný podnik
Československé obchodní
banky a Heller Financial Inc.
z USA. Tímto krokem se podařilo
přenést do České republiky
tradici a kvalitu finančního
podnikání, kterou nepochybně
představovala americká
společnost, založená Walterem
Hellerem v Chicagu již v roce
1919. Nová společnost patřila
k průkopníkům factoringového
financování v České republice.
V roce 2006 se jediným
akcionářem společnosti stala
Československá obchodní banka
a od té doby působí na trhu
pod jménem ČSOB Factoring.
Dlouhodobě tato společnost
udržuje svůj tržní podíl nad
20 %, v roce 2018 profinancovala
pohledávky převyšující částku
40 mld. Kč.

ALEXANDER LICHÝ
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Největší investiční projekt
v historii firmy MESgroup Czech za využití Expanze

Poskytování komplexních služeb v oblasti dodávek strojních dílů, zámečnických
a montovaných sestav a funkčních celků. To je v kostce řečeno náplň činnosti
společnosti MESgroup Czech. Tato úspěšná česká firma, k jejímž zákazníkům patří
převážně firmy ze západní Evropy, je již od roku 2014 klientem Českomoravské
záruční a rozvojové banky (ČMZRB). V současné době jí ČMZRB pomáhá realizovat
největší investiční projekt v historii firmy – výstavbu vlastní výrobní haly.

S

polečnost byla založena čtyřmi společníky
v roce 2013, původně jako ryze obchodní
firma zabývající se dodávkami strojních dílů
a zámečnických sestav. Postupem času firma
rostla, její činnost se rozšiřovala, až se posléze stala
výrobně obchodní společností.
Dnes je firma schopná efektivně vyrábět a dodávat široký sortiment různorodých frézovaných
a soustružených dílů v malých výrobních dávkách.
Její zákazníci se rekrutují z nejrůznějších odvětví – od rehabilitačního průmyslu přes průmysl
farmaceutický, dřevozpracující, tiskařský a papírenský průmysl, odvětví plnicích a balicích linek
pro potravinářství až po odvětví specializovaných
CNC strojů.

Zvyšování objemu
„Vlastní výrobu jsme zahájili již koncem roku 2014
vybudováním CNC frézovacího pracoviště v malé
pronajaté výrobní hale v Uherském Brodě,“ vzpomíná Ing. David Lukaštík, jednatel společnosti.
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V ROCE 2020 BUDE POKRAČOVAT
DALŠÍ KROK DIGITALIZACE V PODOBĚ
BEZPAPÍROVÉHO ŘÍZENÍ VÝROBY
A MONTÁŽÍ V RÁMCI DIGITALIZACE
VÝROBY A ZAVÁDĚNÍ METOD
PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ.
„Nicméně rychlý nárůst obchodních příležitostí
nás už rok poté přiměl k přesunu do větších, opět
pronajatých, prostor v obci Slavkov. Během doby
existence naší společnosti vzrostl počet zaměstnanců
z původních 4 na aktuálních 36 a postupně jsme
rozšiřovali technologické vybavení. Od prvopočátku
jsme si zakládali na výběru prvotřídních výrobních
technologií a měřicí techniky. Nyní máme v provozu
pracoviště přípravy materiálu, pracoviště CNC frézování, CNC soustružení, montážní pracoviště, dále

pak pracoviště dokončovacích a balicích prací, a samozřejmě administrativu čítající početnou skupinu
technickohospodářských pracovníků. Koncem roku
2015 jsme se rozhodli pro implementaci ERP systému Helios Orange, který byl sice v té době pro firmu
naší velikosti svými možnostmi předimenzovaný, ale
již nyní vidíme, jak správné toto rozhodnutí bylo. Je
to silný nástroj k řízení, jehož možnosti jsme ještě
zdaleka nevyčerpali.“
Tento celopodnikový systém řídí podle jeho slov
všechny procesy od poptávky přes technologickou
přípravu, výrobu samotnou, účetnictví, finanční
analýzu až po firemní aktivity a umožňuje nám
mimo jiné v reálném čase sbírat a vyhodnocovat
data z jednotlivých fází výroby. „Požadavky našich
stávajících zákazníků na zvyšování objemů dodávek
a rozšiřování portfolia skupin dodávaných dílů
a sestav jsou pro nás příjemnou zpětnou vazbou
na úroveň poskytovaných služeb, kvality, včasnosti
dodávek i flexibilitu naší firmy,“ dodává David
Lukaštík. „Ke zjednodušení a zefektivnění práce
svých kolegů aktuálně zavádíme bezpapírový provoz
skladů a oddělení expedice pomocí bezdrátových
terminálů napojených na celopodnikový informační
systém,“ upřesňuje Ing. Miroslav Kadlček, druhý
jednatel společnosti.
Oba jednatelé také zdůrazňují, že jejich firma si
zakládá na společenské a ekologické zodpovědnosti jak výběrem obsluhovaných průmyslových
segmentů, tak zejména svým působením v blízkém
regionu. Snaží se finančně podporovat místní
smysluplné aktivity a současně vynakládají úsilí
ke zlepšování pracovního prostředí uvnitř firmy.
Záleží jim například na účelné organizaci a pořádku na pracovištích a na otevřené komunikaci mezi
lidmi.

Do nového
Ve stejném roce – 2014 – jímž se v MESgroup
Czech datuje zahájení vlastní výroby, navázala
firma též kontakt s ČMZRB. „V té době šlo o M-záruku k úvěru od ČSOB na první dva výrobní
stroje,“ vysvětluje Miroslav Kadlček. „Jakožto čistě
obchodní společnost bez jakýchkoliv dlouhodobých
hmotných aktiv jsme byli pro banku rizikovým
klientem, proto si záruku ČMZRB vyžádala.“
Spolupráci mezi bankou a obchodně výrobní
firmou prověřil čas, a tak dnes je aktuálním
projektem, při němž se ČMZRB a MESgroup
Czech potkávají, výstavba velké výrobní haly. Díky
zvyšujícím se objemům dodávek pro dlouhodobé
zákazníky firmy MESgroup Czech a také vlivem
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projektů pro nové zákazníky již firma kapacitně
vyčerpala prostory, kde dosud působila, a tak bylo
rozhodnuto o započetí projektu výstavby. Do nově
postavené haly v areálu bývalého zemědělského družstva Slavkov se firma přestěhovala letos
v létě. „Moderní administrativní budova s důrazem
na příjemné a kvalitní pracovní prostředí a výrobní
prostory dimenzované pro další rozvoj pojmou
celkem 60 zaměstnanců,“ říká David Lukaštík.
„Myslíme také na ekologickou udržitelnost rozvoje
a hygienu práce, a proto je v objektu nainstalováno
inteligentní automatizované řízení energií, které
snižuje energetickou zátěž a celkový dopad provozu
na životní prostředí.“

Dostupnost prostředků
Jak vlastně záměr financování současného projektu probíhal? „V první fázi jsme oslovili několik
tuzemských bank s požadavkem na financování
investičního projektu,“ vzpomíná Miroslav Kadlček.
„Mezi oslovenými bankami byla samozřejmě ČSOB,
se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Ta iniciovala
první jednání s ČMZRB a zajišťovala vzájemnou
komunikaci v úvodních jednáních. Výsledkem byla
kombinace úvěru od ČSOB a bezúročného úvěru
Expanze od ČMZRB v poměru 2/3 financovány
ČSOB a 1/3 od ČMZRB.“ David Lukaštík doplňuje:
„Podmínky a odklad splátek byly nastaveny tak,
abychom byli schopni bez problémů dokončit výstavbu, splácet stávající závazky a zároveň abychom si
nezavřeli možnost využívat v budoucnu další úvěrové produkty na pořízení technologií. Jsme totiž velmi
mladá firma a bez pomoci externího financování
od bank bychom nemohli pružně reagovat na možnosti růstu. Velmi příjemnou součástí spolupráce

s ČMZRB je také podpora v podobě proplacení části
úroků z komerčního úvěru na tento projekt.“
Jednoznačným přínosem spolupráce s ČMZRB
je podle obou jednatelů dostupnost prostředků
a finanční úspora díky bezúročné povaze úvěru
a částečnému proplacení úroků z komerčního
úvěru.

Růst se zákazníky
Na otázku, jaké má MESgroup Czech plány pro
nejbližší budoucnost, odpovídá Miroslav Kadlček:
„V roce 2020 bude pokračovat další krok digitalizace v podobě bezpapírového řízení výroby a montáží
v rámci digitalizace výroby, zavádění metod průmyslového inženýrství jakožto základu pro přípravu
na Industry 4.0, v němž vidím prostor pro posun
celé naší společnosti kupředu. Naši lidé tak budou
moci svou energii, znalosti a schopnosti využívat
účelněji. V tomto období také požádáme o certifikaci v systému řízení jakosti dle ISO 9001, kde už
byly zahájeny přípravné práce na implementaci této
normy. Cílem je zavedení a udržení procesního řízení ve všech oblastech působení naší firmy. Ve spolupráci s ČMZRB máme v úmyslu spolupracovat
i na dalších projektech.“
K tomu dodává David Lukaštík: „Jsme otevřeni
novým smysluplným projektům našich zákazníků, rosteme s nimi. Ctíme otevřenou komunikaci,
preciznost od poptávky po fakturaci, nasloucháme
potřebám svých zákazníků a zaměstnanců a reagujeme rychle. Zvolili jsme cestu dlouhodobých vztahů
a detailní znalost našich zákazníků nám poskytuje
konkurenční výhodu.“ ■

O PROGRAMU EXPANZE
Program nabízí malým a středním
podnikatelům bezúročné úvěry na realizaci
projektů investičního charakteru.
To znamená jednak na pořízení nových
strojů, zařízení a technologií různého
druhu. A jednak na pořízení či rekonstrukci
nemovitosti, to znamená např. na výstavbu
výrobní haly, sídla společnosti, skladovacích
prostor apod. A samozřejmě ho lze využít
na nákup dlouhodobého nehmotného
majetku.
Bezúročné úvěry poskytuje ČMZRB do výše
45 % způsobilých výdajů a v rozmezí 1 až
45 mil. Kč. Minimálně 20 % financování musí
poskytnout komerční banka či leasingová
společnost. Na tuto část úvěru ČMZRB
poskytuje finanční příspěvek na úhradu
úroků až do výše 2 mil. Kč. Úvěry mají
až 7letou dobu splatnosti (u nemovitostí
až 10letou) včetně odkladu splátek jistiny
až na 3,5 roku.

PETR SIMON

Foto: 3x archiv ČMZRB

Pokud podnikatel realizuje projekt, který
spadá do tzv. zvláštních podporovaných
aktivit, je zvýhodnění ještě větší. Rozmezí
poskytovaného úvěru od ČMZRB je
rozšířeno na 650 tisíc až 60 mil. Kč,
doba splatnosti prodloužena na 10 let
včetně možnosti odkladu splátek jistiny
až na 4 roky. Finanční příspěvek na úhradu
úroku u úvěru od spolufinancující komerční
banky či leasingové společnosti je navýšen
na 4 mil. Kč.
Protože je program Expanze financován
ze strukturálních fondů EU v rámci OP PIK,
může být využit na projekty, které jsou
realizované kdekoliv na území ČR vyjma
hlavního města Prahy.
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Čtyři důvody, které mohou brzdit váš
úspěch na sociálních sítích
na příspěvek reagovalo), konverze ze sociálních
sítí, návštěvnost webové stránky (počet uživatelů
ze sociálních sítí, délka jejich návštěvy, počet zobrazených stránek atd.). Pokud děláte pravidelné
měsíční srovnání, pak vidíte jasné ukazatele svých
komunikačních aktivit. Na co se ještě zaměřit?

Komunikujete na sociálních sítích, ale nejste spokojeni s výsledky? V dnešním
příspěvku uvádím čtyři nejčastější důvody, proč komunikace nemusí fungovat
správně.

Foto: archiv COT

Inzertní podpora příspěvků

Inzertní možnost propagace příspěvku

I

přesto, že o komunikaci na sociálních sítích již
byly napsány tisíce článků, stále se setkávám
s tím, že při využívání těchto sítí chybí odpověď
na otázku „proč“ a stanovení si měřitelného cíle.
Odpovědi typu „jsme tam, protože je to dnes běžné“ nebo „dělají to všichni, tak my musíme taky“
nejsou relevantní.

Proč tam chcete být?
I přestože již na Facebooku nebo jiné sociální síti
jste, definujte si jasný důvod své prezentace. Proč
tam jste nebo chcete být? Co vám má prezentace
vaší značky přinést? Chcete ukázat uživatelům
vybrané sítě řešení nějakého jejich problému?
Vytvořit komunitu okolo své značky? Nebo si
postupně vybudovat databázi kontaktů? Poté si
odpovězte na otázku, zda vám vybraná sociální síť
dané „proč“ pomůže splnit.

Jak dobře znáte své publikum?
Dalším bodem pro zamyšlení je cílová skupina.
Koho chcete svými příspěvky oslovit a s kým
komunikovat? Není možné cílit na všechny.
Budou to převážně muži, nebo ženy? Jaký je jejich
věk a povolání? Jaké mají potřeby nebo přání,
se kterými jim můžete svými službami nebo
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výrobky pomoci? Také popřemýšlejte, kde budou
hledat odpovědi na své otázky. Přidají se k nějaké
skupině na Facebooku, nebo zvolí určitý profil
na Instagramu? Na začátku stačí jen si na chvíli
sednout, vzít tužku a papír a odpovědět na několik
základních bodů a vše si trochu ujasnit. Čím více
do hloubky v poznávání svého publika půjdete,
tím více pochopíte jeho zvyky a poznáte i jeho styl
komunikace. Dobře definovaná cílová skupina
bude mít vliv na efektivnost vaší komunikace
i inzerce.

Úspěšnost a KPI
Jak vyhodnocujete komunikaci na sociálních
sítích? Abyste věděli, jak jsou vaše kroky úspěšné,
vyplatí se určit si své KPI (klíčové ukazatele
výkonnosti). S jejich pomocí snadno vyhodnotíte,
co vám v komunikaci funguje a naopak. Zároveň
takto dokážete lépe připravit kampaň, která osloví
potřeby zákazníků a splní vaše cíle.
Hodnocení úspěšnosti nespočívá pouze ve sledování růstu fanoušků nebo počtu lajků u příspěvků.
S jakými hodnotami pracovat? Celkový počet
oslovených uživatelů (reach – placený/organický), imprese (kolikrát se vaše sdělení uživatelům
zobrazilo), míra zaujetí (jak vaše publikum

Organické zobrazení a dosah se u příspěvků v minulosti radikálně snížily, a i v letošním roce jsme
mohli zaznamenat jejich další omezení poté, co se
Facebook rozhodl u běžných uživatelů upřednostňovat příspěvky přátel. Šance dostat tak své sdělení
do osobních profilů uživatelů bez inzertní podpory
je minimální. Pro tento účel Facebook nabízí hned
několik možností a jednou z nich, kterou najdete
u každého zveřejněného příspěvku, je Propagovat
příspěvek. Vyplatí se tuto možnost využít? Tlačítko
Propagovat příspěvek je celkem přitažlivé, protože
nastavení inzertní podpory je velmi snadné, a to je
lákavé v momentu, kdy s inzercí třeba teprve začínáte (a Facebook to má velmi rád). Při nastavování
dostanete na výběr získat u příspěvku vyšší zaujetí
(reakce, komentáře, sdílení), nebo zkontaktovat
potenciální zákazníky přes chat. Z hlediska cílení je
několik možností, a to mezi fanoušky vaší stránky,
fanoušky stránky a jejich přátele, a k tomu možnost
vlastního nastavení okruhu uživatelů. Tato funkce
je však v porovnání s tou v business manageru, který je určen pro komplexní nastavení inzerce, hodně
limitovaná. Dále zvolíte výši rozpočtu a počet dnů,
po které se bude inzerovaný příspěvek zobrazovat.
Základní nevýhodou v porovnání s klasickým
nastavením inzerce na Facebooku je, že nevyužijete
možnost optimalizace, např. na návštěvnost, dosah,
zhlédnutí videa nebo konverze. Pokud reklamy
optimalizujete, jsou výsledky lepší, a navíc velmi
často je i výhodnější cena za proklik. Zmíněná
snadnost a rychlost nastavení je ještě zaplacena
tím, že nemáte k dispozici všechna potřebná data,
abyste oslovili správnou cílovou skupinu. S touto
inzertní možností nemůžete testovat například dvě
verze reklamy a následně je porovnat a nechat běžet
tu výkonnější. I přes výše uvedené mohou nastat
momenty, kdy má cenu tuto možnost využít. Pokud
u příspěvku potřebujete vyšší zaujetí (více lajků,
komentářů a sdílení), pak lze funkci Propagovat
příspěvek využít. Vždy však tuto volbu dobře
zvažte. ■
(Text byl se souhlasem autorky a redakce převzat
z měsíčníku COT – Celý o turismu.)
KATEŘINA ROTTEROVÁ, Destination Marketing
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JAK SPRÁVNĚ VYBRAT KUCHYŇSKOU DESKU?
Kuchyňské desky jsou nejvíce namáhanou částí kuchyňské linky.
Materiály, ze kterých desky vyrábíme zabezpečují nejvyšší kvalitu.
Kuchyňské desky jsou definované materiálem, ze kterého jsou
vyrobené, a jeho technickými a designovými vlastnostmi, proto je
velmi důležité si říci, co očekáváte od své kuchyňské desky?
Pokud je to čistý design a jednoduchá údržba, ideálním materiálem
pro Vás je slinutá keramika.
Velkoformátová keramika – až 160x320 cm, je nejtvrdším materiálem
a vysoce tepelně odolná.
Šířka spár je 1–2 mm.
Široký rozsah barev a povrchových úprav. Designově nejste limitováni
– beton, mramor, uni barvy, dekor dřeva, kovu, aj.

TechnoArt Vám desku nejen vyrobí dle Vašich přání a požadavků,
ale nabízí Vám i servis. Desku zaměříme, vyrobíme a poté zajistíme
i konečnou montáž přímo u Vás doma, tak abyste byli se svou
kuchyňskou deskou naprosto spokojeni. Pokud se jako klient
rozhodnete pro vlastní realizaci kuchyňské desky, musíme Vás
upozornit, že se to může odrazit na kvalitě provedení produktu.
Výhody:
✓ Povrch je nenasákavý, extrémně tvrdý a odolný vůči vysokým teplotám
✓ Odolný vůči mechanickému poškození – krájení nožem bez
prkénka, i to je možné ſ
✓ Antibakteriální a hygienický povrch
✓ Odolný vůči chemikáliím
✓ Snadná a jednoduchá údržba
✓ Minimální spáry

www.proceram.cz
info@proceram.cz

+420 734 570 262
New Living Center, Šafránkova 1238/1, Praha 5

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY DO NAŠEHO VÝVOJOVÉHO TÝMU.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 725 870 914 nebo e-mail: danuse.leipnerova@beznoska.cz.
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Foto: Jakub Hněvkovský

Zákazníci
jsou dnes
velmi
hlasití
Na vysoce konkurenčním trhu, kterým se tuzemský trh po třiceti letech svobodného podnikání stává, jsou data a analýzy
trhu a značek jedním z účinných nástrojů. O tom, jak se mění trh i spotřebitel a proč má význam se o to zajímat, jsme si
povídali s Janou Hamanovou, ředitelkou výzkumu agentury SC&C.
áte více než pětadvacetiletou
zkušenost s tuzemským trhem. Jak se
za tu dobu změnil?
Když jsme začínali, trh tu v podstatě nebyl, tvořil
se. Dnes je rozvinutý, konsolidovaný. Je asi těžké
charakterizovat ho jednoduše, protože v různých
segmentech se vyvíjel různě a různé byly i ty
změny.

M

Zkusme klasický pohled, cena versus
kvalita…
I to je obor od oboru různé a nemyslím, že je
Česká republika nějak zásadně odlišná od jiných
zemí s podobným vývojem. Co je velký rozdíl
a velká změna, je všechno, co přinášejí technologie. V dobrém i ve zlém.
Když se zeptám na to dobré…
Zákazníkům se otevřely další možnosti a volby,
o nichž dříve nic netušili. Nikoho z nás by možná
ještě před deseti lety ani nenapadlo, že si večer
doma na internetu nakliká nákup a někdo mu ho
přiveze. Dnes je to zcela normální.
A ve zlém?
Doba je rychlá a instantní, všechno vydrží velmi
krátkou chvíli, možná ještě kratší než to, co si kou-
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DŘÍV KDYŽ NĚKDO NĚJAKOU
ZKUŠENOST VYLEPIL NA FYZICKOU
ZEĎ, PŘEČETLO SI TO PÁR LIDÍ. DNES
NĚCO NAPÍŠETE NA VIRTUÁLNÍ ZEĎ
A V JEDINÉ VTEŘINĚ TO ČTOU TISÍCE
LIDÍ. DŘÍV SE ZKUŠENOST SDÍLELA
V PODSTATĚ TICHOU POŠTOU, DNES JE
TO VELMI NAHLAS.
píte, zkonzumujete. Což především pro výrobce,
ale i pro obchodníky znamená neustálé změny.
A rychle se měnící trh je na analýzy náročnější,
vlivových faktorů a proměnných je mnoho, je těžší
se orientovat.

V tom může být právě výzkum opírající se
o statistiku a sociologii velmi platný…
Může, ale je dobré si uvědomit jednu souvislost,
která je platná pro celý trh. Výzkum pracuje
do značné míry s deklarativními informacemi.
A jak známo, mezi tím, co lidé říkají a co dělají,
je přece jenom rozdíl, někdy větší, někdy menší,

ale je. Aniž by lidé chtěli lhát. Takže následně musíme my, a především naši klienti, tedy
výrobci a poskytovatelé služeb, ta data přeložit
do reálnější řeči.

Vy jako výzkumníci nemáte nástroje,
kterými byste dokázali rozdíl mezi
deklarativním a skutečným chováním
kvantifikovat a data tak zpřesnit?
Zase je to obor od oboru různé. Metody na postihnutí takových rozdílů samozřejmě existují
a pracujeme s nimi. Tím základním nástrojem
je fakt, že výzkum berete jako jeden z nástrojů,
který vám dá jeden určitý pohled, a ten porovnáváte s jinými pohledy. Síla výzkumu je v tom, že
se jedná o informace zvenčí.
Využívá se dnes výzkum i k tomu, aby
zpětně chování trhu pomáhal modelovat
či formovat?
Modelovat ano, to využíváme takřka ve všech úlohách v nějaké podobě. V některých případech je to
obzvlášť důležité, využívá se to třeba pro analýzu
cenových hladin a při zjišťování cenové senzitivity
zákazníků. Pro nové značky, výrobky nebo pro
vstup na nový trh umí výzkum vytvořit na základě
dat model, na kterém lze popsat pravděpodobné
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budoucí chování. Lze modelovat segmentaci trhu
a na základě toho definovat referenční osoby.

A formovat, zpětně ovlivňovat?
I to patří k naší práci, dávat na základě analýz
nějaká doporučení, co by bylo dobré udělat, jak
reagovat. Rozhodnutí je na zákazníkovi, tedy na firmě, která si výzkum zadává. Vracím se k tomu, co
už jsem řekla – výzkum je částí mozaiky, na jejímž
základě se firma rozhoduje. Nikdy by to neměl být
jediný prvek. Takže není nutno se kvůli závěrům
průzkumu „přeskočit“ a není dobré je ignorovat.
Přizpůsobení se zákazníkovi je dnes
mantrou…
Vždycky bylo, staré dobré úsloví „náš zákazník
náš pán“ zkrátka platí. Problém dneška je v tom,
že díky technologiím máte pocit, že jste uvnitř
hlav zákazníků. Jsou dnes velmi hlasití. Dřív když
někdo nějakou zkušenost vylepil na fyzickou zeď,
přečetlo si to pár lidí. Dnes něco napíšete na virtuální zeď a v jediné vteřině to čtou tisíce lidí. Dřív
se zkušenost sdílela v podstatě tichou poštou, dnes
je to velmi nahlas. Když dáte slušný hate na hodně
sledovanou firmu, převezme to řada jiných médií
a v té firmě budou týmy lidí řešit stížnost jednoho
jediného člověka.
Dá se říct, který zákazník je nejvěrnější?
Jednoduše ne, ale určité inklinace jsou. V retailových oborech si troufnu říct, že to jsou ženy.
Obvykle je definujeme jako spokojenější, loajálnější, častěji doporučují. Jsou totiž emocionální,
empatické, rády sdílejí. Rády jsou spokojené. Muži
jsou kritičtější, analyzující.
Ženy více rozhodují?
Jak o čem, mění se společnost, přibývá singl
domácností. Pokud jde o tradiční domácnosti
s dětmi, ve většině případů pořád platí, že ženy
více nakupují, a více tedy rozhodují.
Kdo je ten zákazník, se kterým se musí
opatrně?
Je to hodně zjednodušující, ale je to muž ve středním věku. Je to i skupina, která je pro nás ve výzkumech nejhůře dosažitelná. Muži nejsou, pokud
jde o volný čas, altruističtí. Vyhodnocují, zda je
to pro ně vhodné, výhodné, užitečné, příjemné…
Přistupují ke všemu racionálně.
Když se budeme bavit o vaší práci, zabíráte
celou šíři trhu, nebo si vybíráte?
Některé obory jsou složitější, specifičtější a je
komplikované se v nich pohybovat, pokud z nich
nevycházíte. Těžký průmysl, farmacie. Úzký okruh
odběratelů či dodavatelů vyžaduje specifické formy
práce. Na retailovém trhu se snažíme držet celou
šíři.
Právě na retailový trh je zaměřen váš unikátní
a relativně nový produkt, BC Index…

Je dobré, i pro výzkumnou agenturu, mít produkt,
který je jednoduše uchopitelný a srozumitelný.
A byli jsme dotazováni často na to, zda čísla jednoho zákazníka lze srovnat s jinými čísly na trhu. To
je okamžik, kdy potřebujete benchmark. BC Index
je nástroj, který to splňuje. Umí dát v jednom čísle
srovnávací pohled na to, kde se pohybujete, jestli
stojíte na místě, nebo jdete vpřed a jestli důvody
jsou na vaší straně. Získáte komplexní zprávu
o zákaznické spokojenosti, na kterou se ptáme
třemi různými způsoby. Sledujeme spokojenost,
doporučení a nejoblíbenější značku.

BC INDEX JE NÁSTROJ, KTERÝ
UMÍ DÁT V JEDNOM ČÍSLE
SROVNÁVACÍ POHLED NA TO, KDE SE
POHYBUJETE, JESTLI STOJÍTE
NA MÍSTĚ, NEBO JDETE VPŘED
A JESTLI DŮVODY JSOU NA VAŠÍ
STRANĚ. ZÍSKÁTE KOMPLEXNÍ
ZPRÁVU O ZÁKAZNICKÉ
SPOKOJENOSTI.

Není to zjednodušení zavádějící?
Neřekla bych zavádějící. Chápejte to jako teploměr.
Když budete vědět, že je patnáct stupňů, trochu
vám to pomůže v tom, jak se obléci. Ale dokud
se nepodíváte z okna, nebudete vědět, jestli prší,
fouká, svítí sluníčko. Určitá informace je vždy lepší
než žádná. Často si všímám, že BC Index využívají
firmy, které třeba dosud výzkumy nepoužívaly
a seznamují se s tím, co jim to může přinést. Nebo
firmy, které chtějí mít každý rok nějaké měřitelné parametry, na jejichž základě lze porovnávat
i hodnotit. Tohle je takové číslo. Je to podobné,
jako když se budete ptát, jaký má firma obrat.
Ono vám to moc neřekne, ale je to parametr, který
naznačí. Manažer má obvykle značnou porci dat
zevnitř firmy, tohle je pohled zvenčí. Může se vám
dařit finančně, ale zákaznická spokojenost bude
nízká. Je to varovný prst, na čem máte zapracovat. A opačně, finančně na tom nejste nejlépe,
ale umíte to se zákazníky. Pak musíte zapracovat
na něčem jiném.

o obor, který je perspektivní a nabízí více značek,
lze se na novém oboru domluvit pro zařazení
do příštího období. Pokud obor zařazen máme
a jen tam chybí vaše značka, můžeme dodatečně
provést sběr dat pro vás a do příštích let vás již
do portfolia značek zařadit.

Má to smysl pro menší značky?
To si musí vyhodnotit každá firma sama. Ale i pokud není vaše značka v portfoliu firem zařazena,
mohou ta data pro vás mít smysl. Získáte nějaké
povědomí o tom, jak si váš obor stojí, co se na trhu
děje, jak je, či není dynamický a stabilizovaný. Rok
co rok vám dáme srovnatelná data, vycházející
z jednotné metody. A mít jednou za rok jedno číslo
je z mého pohledu pro manažera povinnost. Velká
část firem si dělá i svoje interní průzkumy.
Věk technologií jim to velmi usnadňuje…
To ano. Na druhou stranu, pro výzkumy je důležitá
určitá odbornost, metodika. Firmy si interně často
vlastními silami zpracovávají ankety. Nic proti
tomu nemám, anketa má svůj smysl a jsou situace,
kdy je to velmi dobrý nástroj. Pokud ale mám dělat
strategická rozhodnutí, na anketu bych nespoléhala. ■
(Od čísla 11/2019 budeme z dat BC Index čerpat
i pro analýzy trhu, které pro vás budeme připravovat ve spolupráci s analytiky SC&C.)
PETR KARBAN

SC&C
Nezávislá výzkumná agentura
s dlouhodobými výzkumnými zkušenostmi,
silným statistickým zázemím a schopností
využít jakoukoliv metodu podle potřeb
zákazníka, bez ohledu na jeho velikost.
Od roku 1992 realizuje menší a malé
projekty, ale také rozsáhlé průzkumy čítající
sběr i 25 000 dotazníků během 24 hodin
či 6 000 respondentů. Specializuje se
na průzkum trhu, unikátním produktem pro
rychlou marketingovou orientaci je Brand
Comparison Index, který jednotnou metodou
každoročně sleduje zákaznickou úspěšnost
značek v jednotlivých segmentech.

Základ pro BC Index tvoří dané portfolio
značek. Umíte s tím komparovat i nové
značky?
Protože je to volně prodejná studie, museli jsme
do ní vstoupit s jasným portfoliem oborů a značek.
To se ale mění, protože se mění trh. Pokud se
výrobce mezi značkami, které máme, už najde, má
nějaký přehled o tom, jak si stojí on a jak si stojí
jeho konkurence. Pokud se tam nenajdete, ať již
jako obor, či značka, lze to řešit. Pokud se jedná
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Foto: Jakub Hněvkovský

Mysleme jinak

Budoucnost, technologie a inovace jsou častým námětem mnoha debat vědců,
majitelů firem, manažerů i politiků. Všichni mluví stejnými slovy, přesto každý
z nich mluví o něčem trochu jiném. Takový závěr si mohl udělat návštěvník
letošního festivalu Future Port Prague.

D

okonale to ilustrují slova předsedy výkonné
rady Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Jiřího Kůse (jeho komentář najdete
na straně 38): „Připadá mi, že chceme inovovat
lojové svíčky, zatímco je dávno jasné, že zítra se
bude svítit elektřinou.“ Nepoučili jsme se z historie, ačkoliv příkladů je víc než dost. Jeden za
všechny – podle historických pramenů ještě v roce
1910 se na Manhattanu více než 10 000 lidí živilo
profesemi, které byly nějak spojeny s koni. Kůň
byl v té době základním prvkem městské dopravy,
ulice byly zaplněny drožkami a povozy. Stačily tři
roky na to, aby byly tytéž ulice zaplaveny automobily a kůň se mezi nimi vyjímal jako pomník
minulosti. A nezůstalo jen u toho.
V pondělí na konferenci před zahájením veřejné
části festivalu Future Port Prague se na toto téma
dlouho diskutovalo a zazněl ještě jiný termín
než inovace nebo disrupce. Přišel s ním Martin
Pumera, který se po dvaceti letech v Singapuru
vrátil do Prahy zkoumat nanoroboty. Ten termín
je Next Next. Inovace v našem současném pojetí,
to je jen Next. Obvyklý způsob, jakým uvažujeme.
Což musíme změnit a uvažovat v linii Next Next.
Když budeme inovovat, abychom dohnali Německo v počtu aktivních robotů, nic zásadního nám
to nepřinese. Máme šanci uspět? Máme, myslí
si experti. Jsme kreativní národ a máme velmi
dlouhou tradici technického vzdělání a průmyslové výroby. Umíme přenést nápad z laboratoře
do výrobku. Jsme díky tomu jedním ze světových
pionýrů průmyslových aplikací nanotechnologií
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a biotechnologií. Jsme velmi úspěšní v oblasti
kybernetické bezpečnosti, 3D tisku, počítačových
her a umělé inteligence.

jen aktivovala. Nebo kardiaci, ročně se rozdá asi
jedenáct tisíc kardiostimulátorů. Ty lze s pomocí
telemedicíny monitorovat a ve chvíli, kdy nastane
nějaká anomálie, může lékař okamžitě reagovat.
I tak banální věc, jako je kontrola dávkování léků,
lze řešit telemedicínou, umíme monitorovat hladinu
určitého léku a podle toho dávkování upravit tak,
aby bylo skutečně efektivní. K tomu medicína jednoznačně směřuje, v léčebné i preventivní oblasti,“
říká Martin Holcát, náměstek ředitele Fakultní
nemocnice Motol.
Dramatické změny čekají také výrobní sféru.
3D nebo 4D tisk, tedy aditivní výroba, umožní
decentralizaci výroby. I čeští vědci dnes testují
kompozitní materiály, již dnes pomocí nanotechnologií dokážeme vyrobit materiál kvalitnější než
ocel, třeba s pomocí přidání uhlíkových nanotrubiček. A je celkem zřejmé, že tudy se bude ubírat
budoucnost. Náhradní díly se nebudou vyrábět
někde v Asii a vozit přes půl světa, protože v případě potřeby se vytisknou lokálně v nějaké malé
manufaktuře. Zcela se změní výrobní a distribuční
sítě, po sítích budou běhat jenom data, vyrábět
se bude v místě použití. Zatím je aditivní výroba
limitována přesností a v mnoha oborech je ruční
práce při finalizaci produktů zatím nezastupitelná,
ale již dnes se v laboratořích pracuje s přesností na
úrovni molekul, nebo dokonce atomů a není důvod myslet si, že současná úroveň běžné aditivní
výroby je konečná.

Mějme odvahu
Co tedy chybí českému pohledu dopředu? Odvaha
mít vizi světa, který může vypadat zcela odlišně.
Svět se mění, bohatne, lidé mají více volného
času a mají technologie. Mění se jejich požadavky
i priority, změní se celý průmysl. Možná bude
v příštích letech dominantním sektorem herní
průmysl. Velké téma jsou transakce mezi lidmi.
Což se netýká jen peněz, ale třeba medicíny.
Senzory už v medicíně vidíme a dá se předvídat, že s postupem času přestaneme chodit do
čekáren. „Monitoring biologických funkcí pomocí
nejrůznějších senzorů, navíc mnohdy v kombinaci s přímou léčbou, je fantastická věc s širokým
využitím. Už dnes je možné vybavit diabetika
miniaturním zařízením, vlastně náplastí, které je
schopno sledovat glykemii a při jejím kritickém
zvýšení okamžitě upozorní textovou zprávou, že si
máte aplikovat inzulin. Nebo ještě lépe, můžete mít
voperovanou inzulinovou pumpu, kterou měřidlo
dokáže aktivovat. Podobně umíme dálkově měřit
teplotu, pH, srdeční rytmus, tlak, dýchání, oxygenaci krve… Umíme sledovat zánětlivé procesy, což
je třeba extrémně důležité u totálních endoprotéz,
u nichž je zánět největším problémem a je potřeba
jej odhalit co nejdříve. Uvažuje se o tom, že pro
tyto případy by dokonce bylo možno mít v těle
již voperovanou kapsli s antibiotikem, která by se

Buďme kreativní
Právě vzdělávací soustava a její efektivita
a zaměření byly tím tématem, u kterého debaty
o budoucnosti často končí. Mnozí odborníci
tvrdí, že školství potřebuje reformu, jiní zas, že
je nereformovatelné. „Potřebujeme samozřejmě
exaktní technické obory, potřebujeme i matematiku,
abychom měli logické myšlení. Ale hlavně potřebujeme rozvíjet kreativitu, samostatnost, kritické
myšlení a pak něco, co se dnes trochu dává stranou,
a to je hodnotové ukotvení. Budoucí svět je svět
neomezených možností a uspěje ten, kdo bude mít
kotvu. Nepotřebujeme děti učit ovládat technologie,
protože ony s nimi už žijí. Nepotřebujeme je učit to,
co najdou na internetu. Potřebujeme je učit kreativitu, diskutovat, kriticky myslet. To by zas nemuselo
být tak složité,“ říká k tomu Jiří Kůs.
A ještě jednu věc se musíme naučit – nebát se být
velcí, nebát se prodat nápady a výrobky. Někdy
se zdá, jako bychom pořád nebyli připraveni na
to být světu rovnocennými partnery, pořád jako
bychom v sobě nesli jakési stigma socialistického
obchodu. Ale nastupuje generace, která už cestuje
a nemusela by tím být zatížená. Bude to generace
Next Next? ■
VALERIE SAARA
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54K_future.indd 54

23.09.19 16:08

UNIKÁTNÍ
02'(/3vo(
O NEMOVITOST
POSKYTOVÁNÍ ONLINE A
OFFLINE DAT Z NEMOVITOSTI
VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ
TECHNOLOGIÍ A ENERGIÍ

ZVYŠTE HODNOTU
VAŠÍ NEMOVITOSTI
6QâĜHQâSURYR]QâFKQÀNODGĔ
=YĘĄHQâSURGHMH
5HSRUWLQJ
(IHNWLYQÔMĄâāâ]HQâPDUNHWLQJXDREFKRGX
=YĘĄHQâĜLYRWQRVWLEXGRY

obchod@m2c.eu | www.m2cspace.eu

55K_mark2.indd 55

23.09.19 16:09

úspory & inovace

Modernizace osvětlení
sníží náklady na elektřinu až o 60 procent
z tohoto důvodu pro nás nesmírně důležitá. Systém
světel, který zde byl vybudován před patnácti lety,
je už dnes dávno překonaný. Potřebnou úroveň
osvětlení jsme dnes schopni získat za podstatně
nižší náklady,“ uvádí ředitel Logitu Martin Chlup.
ČEZ ESCO společně se zákazníkem definovala,
jak silnou intenzitu osvětlení je třeba v jednotlivých halách mít. Na základě toho vznikl návrh
celkové renovace. Zatímco pro sklady postačuje
osvětlení o intenzitě 100 luxů a expedici výrobků
200 luxů, v případě úseku balení a kontroly kvality, kde je potřeba pečlivě vyhodnotit konečný
stav výrobku, je to už 500 až 750 luxů. Změnilo
se i rozmístění světel. Když stroje v části výrobní
haly stojí, zůstanou svítit světla jen nad těmi
v provozu. Poté ČEZ ESCO osvětlení instalovala
a zajišťuje i jeho servis.

Modernizace pro Shimano Czech
Republic

M

odernizace soustav osvětlení budov
a průmyslových areálů je také jednou
z aktivit, na kterou se vztahuje dotace
z programu Úspory energie. V létě vyhlásilo
Ministerstvo průmyslu a obchodu již pátou výzvu
tohoto programu, který se zaměřuje na snížení
energetické náročnosti podnikatelského sektoru.
V rámci ní mohou malé, střední i velké podniky
získat dotaci ve výši 0,5 až 400 milionů korun. Pro
získání dotace musí zájemce splnit řadu kritérií,
a proto je třeba nalézt také spolehlivého partnera
pro realizaci projektu. „S energeticky úspornými
projekty, včetně těch týkajících se osvětlení, máme
bohaté zkušenosti a jednou z oblastí, ve které našim
klientům pomáháme, je zpracovávání technických
řešení, projektů a studií, na jejichž základě podávají
žádosti o dotace,“ říká Jakub Vilkus ze společnosti
ČEZ Energetické služby spadající pod ČEZ ESCO,
která zajišťuje kompletní instalace vnitřního i venkovního osvětlení komerčních a průmyslových
prostor. ČEZ ESCO renovuje osvětlení pro velké
i malé firmy. V podbořanské firmě Logit, která
vyrábí polyamidová vlákna především pro koberce
nebo do sedadel automobilů, si nové osvětlení
pochvalují.
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Logit vyměnil 15 let stará svítidla
Kvůli optimalizaci provozu se Logit odhodlal
k modernizaci 15 let starého systému světel.
Modernizaci osvětlení realizovala společnost
ČEZ ESCO. „Našim zákazníkům dodáváme cívky
obsahující i několik kilometrů vlákna a připravené na výrobu konkrétního vzoru koberce. Kdyby
se na vláknu objevila byť jediná vada, zákazník
nám vyreklamuje celou cívku. Kvalita osvětlení je

PETR SIMON

Foto: 2x ČEZ

Víte, že v průmyslových objektech se podíl nákladů na elektřinu pro osvětlení
pohybuje mezi 15 a 20 % z celkových provozních nákladů? Modernizace
osvětlovací soustavy má přitom potenciál snížit tento náklad až o 60 %.

Modernizovat osvětlení se rozhodl i celosvětový výrobce cyklistických komponent Shimano.
ČEZ Energetické služby, dceřiná společnost
ČEZ ESCO, realizovala zakázku na modernizaci
systému osvětlení pro vnitřní objekty a venkovní
areálové osvětlení. „Systém osvětlení byl navržen
s ohledem na možnosti řízení a regulace podle nejnovějších trendů v oblasti osvětlení. Výhody našeho
návrhu oproti původnímu stavu jsou jednoznačně
optimalizace světelně-technických parametrů
osvětlovací soustavy a zvýšení zrakové pohody pro
zaměstnance, kteří vyrábějí a kompletují jedny
z nejkvalitnějších komponentů pro cyklistiku
v celosvětovém měřítku,“ uvedl Jindřich Stuchlý,
senior projektový manažer osvětlování společnosti ČEZ Energetické služby. ■

www.komora.cz
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Svítíme úsporně
a ekologicky
Dobré osvětlení je při každodenní práci v ArcelorMittal nezbytné.
Instalace od ČEZ ESCO navíc přinesla úspory energií.
Z výrobních hal Provozu 65, jednoho ze závodů ocelářské společnosti
ArcelorMittal v Ostravě – Kunčicích, vyjíždějí silniční svodidla a ocelové
výztuže. Při jejich výrobě a následné kontrole je dobré osvětlení nezbytné.
Proto se podnik spojil s ČEZ ESCO, které zrealizovalo rekonstrukci téměř
700 svítidel.
Projekt s investicí 11 miliónů Kč přinesl 80% úsporu spotřeby energií
a výrazné snížení emisí CO2. Svítidla jsou navíc řízena inteligentním
systémem regulace dle požadavků jednotlivých částí závodu.

www.cezesco.cz

ENERGY
SERVICE
COMPANY

a
tt
i
M
r
o
l
e
c
r
A
57K_cezINZ.indd 57

l

le n í
y na osvět
in
ř
t
k
le
e
třeby
p o k le s s p o
na práci
la
t
ě
v
s
e
v íc

o 80 %

23.09.19 16:13

společenská odpovědnost

Tisk a umění. Canon spolupracuje
s Museem Kampa

Foto: 2x archiv Canon

Profesionální tisk a zpracování obrazu díky rozvoji nových technologií umožňuje jedinečně nový pohled na umění.
Společnost Canon to dokazuje hned dvěma rozběhnutými projekty. Pro výstavu MEDA Ambasadorka umění v pražském
Museu Kampa zajistil Canon digitalizaci několika set historických fotografií a velkoformátové tisky. Na stejném místě
následně vznikne veřejnosti přístupný kreativní a edukační prostor, kde Canon díky moderním možnostem tisku přiblíží
zážitek ze slavného obrazu Františka Kupky Katedrála – bez ochranného skla a dalších omezení.

V

ýstava MEDA Ambasadorka umění mapovala sběratelskou a mecenášskou činnost
Jana a Medy Mládkových z let 1960 až 1989,
kdy manželé pobývali v USA. Canon se pro účely
výstavy postaral zejména o digitalizaci více než
3 000 fotografií z rodinných alb Medy Mládkové
a jejího manžela Jana. „Skenování fotografií nám
zabralo téměř 115 hodin, dalších 21 hodin trvalo
předávání materiálů, které probíhalo protokolárním
způsobem pomocí katalogizace. Tedy kus po kusu,“
upřesnil Václav Hána, ředitel Canon Delivery
centra, které zpracování snímků zajišťovalo.

Kupkova Katedrála na dosah ruky
V rámci dalšího projektu Musea Kampa, jímž
se od října stane expozice připomínající dílo
Františka Kupky, budou moci návštěvníci zavítat
do kreativního a edukačního prostoru zaštítěného
mistrovým jménem. Pro umocnění dojmu a za
účelem edukace odborníci z Canonu nabídli možnost zpřístupnit veřejnosti zmenšené mistrovské
dílo s názvem Katedrála.
Klíčová byla samozřejmě otázka autorských práv.
S prací na zmenšené verzi Kupkova obrazu určené
k edukačním účelům museli vyslovit souhlas ma-
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lířovi dědicové a vlastníci práv na jeho díla, kteří
žijí ve Francii. „V žádném případě nejde o kopii,
kterou by si mohl vytisknout každý. Jde o vysoce
profesionální práci našich odborníků na tisk, která
probíhá v souladu s autorskými právy a výhradně
pod dohledem kurátorů z Musea Kampa,“ dodává
Eva Kučmášová, šéfka marketingu a komunikace
společnosti Canon, která spolupráci s Museem
Kampa vede.
Nejprve tedy bylo dílo potřeba odborně nafotit
a převést do digitální podoby. K tomu byl Canonem a Kampou povolán známý fotograf Jan William Drnek, jenž má zkušenost třeba i s digitalizací
velkolepé Slovanské epopeje Alfonse Muchy.
„Fotografii můžeme vnímat jako malbu světlem.
U každého obrazu, který reprodukuji, je důležité zachovat jeho typickou strukturu detailu. Katedrála je
olej na plátně, takže se snažím, aby byly zvýrazněny
tahy štětcem. Toho lze docílit především způsobem
svícení. Pro kvalitní reprodukci je nezbytné dosáhnout velmi vysokého rozlišení fotografie. To lze získat pomocí techniky panoramatické fotografie,“ říká
Drnek, jemuž při nočním snímání v prostorách
expozice a za nepřetržitého dohledu zaměstnanců
Musea Kampa pomáhal celý tým osvětlovačů.

Důležitá je i barevná věrnost, u obrazu typu Katedrály o to více. „Pro hrubé korekce používám barevné
targety, ze kterých vytvářím profily pro vyvolání
fotografií. Pokud chci ale dosáhnout dokonalé barevné přesnosti, měřím celé dílo spektrofotometrem
a provádím korekce finální fotografie,“ říká Drnek.
Poté, co je obraz zdigitalizován, přichází na řadu
tiskařská technologie. Zmenšenina díla Katedrála,
která bude součástí kreativního a edukačního
prostoru, přijde na svět díky velkoformátovému
flatbed tiskařskému stroji Arizona 1380 GT od
Canonu s technologií reliéfního tisku Océ Touchstone.
„Celý integrovaný systém Océ Touchstone byl
navržen pro nejvyšší kvalitu reliéfního tisku a je
s úspěchem využíván třeba v interiérových i exteriérových dekoracích. Výrobci značení pak mohou tuto
technologii efektivně využít třeba pro tvorbu nápisů
v Braillově písmu či embosování. Ale díky této technologii si víme rady i s výzvou jménem Katedrála,“
ujišťuje Martin Nesvadba ze společnosti Canon.
Moderní technologie a zkušení odborníci společnosti Canon ukazují, kam se posouvají možnosti
digitálního zpracování a tisku obrazu. Výsledek
si můžete na vlastní oči prohlédnout i osahat
v Museu Kampa. ■
CANON

www.komora.cz
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Zjednodušte si podnikání
S unikátním systémem
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Webasto více než sto let spolehlivý
přítel motoristy
Kde se dozvíte další podrobnosti?
Základní informace se zájemce dozví na stránkách www.webasto.cz, kde si může rovněž vyhledat nejbližší smluvní servis Webasta a vyžádat si
konkrétní nabídku. S aktuálními novinkami se
můžete seznámit na našem Facebooku. Neunikne
vám tak žádná novinka, prodejní akce nebo třeba
i možnost něco vyhrát!

Foto: 3x archiv Webasto

A co až skončí zima?

Třeba i vy potkáváte souseda, který si ve vedrech větrá svůj vůz střešním oknem,
nebo se chlubí panoramatickou střechou a v zimním chladu nastupuje ráno lehce
oblečen do vozidla, které lehounce hučí a nemá zamrzlá okna jako ostatní vozy. To
všechno díky výrobkům německé firmy Webasto, která již přes sto let vyrábí širokou
škálu výrobků pro dopravní techniku všech kategorií.

T

V produktové nabídce u Webasta naleznete
střešní okna a shrnovací střechy, úspěšně se daří
transportním klimatizacím v užitkových vozidlech nebo střešním klimatizacím pro autobusy.
A protože sledujeme trend elektromobility, jsou
v naší nabídce i domácí nabíjecí stanice a mateřská firma dodává bateriové systémy a topení
pro elektromobily. Náš záběr je tedy velmi široký
a máme co nabídnout po celý rok pro téměř
každého motoristu.
Mnoho šťastných a bezpečných kilometrů s produkty Webasto. ■
WEBASTO

radičně jsou to topné systémy, střešní a kabrioletové systémy, klimatizační jednotky a nově
se firma angažuje v oblasti elektromobility.
Více informací na:

Topné systémy Webasto – aktuálně
pro zimní sezonu
Tradičně se dělí na řadu ThermoTop a AirTop.
Řada ThermoTop ohřívá chladicí okruh vozidla
a následně pak i kabinu řidiče. Společně s řadou
ThermoPro určenou pro 24voltovou instalaci
slouží od malých osobních vozů po těžké tahače
a autobusy. Varianty teplovodních topení najdete
třeba i v obrněných transportérech AČR, v řadě
stavebních strojů, na lodích nebo ve speciálních
kontejnerech. Výkonové rozmezí je 4–15 kW.
Novinkou je i elektrická verze o výkonu 2 a 3 kW.
Řada AirTop ohřívá přímo vzduch, který se
pak rozvádí po prostorech posádky, nebo do
nákladového prostoru. Tento výrobek důvěrně
znají majitelé dodávek, řidiči náklaďáků, majitelé
karavanů, lodí, speciálních strojů. Nabízený výkon je od 2 do 5 kW. Předností je nízká hlučnost
a velmi malá spotřeba paliva i elektrické energie.
To umožňuje skutečnou nezávislost.
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www.cezsolarni.cz
„NEMRZNĚTE, NEŠKRÁBEJTE,
ROVNOU VYJEĎTE! “

www.webasto.cz

Obě verze topných systémů jsou k dispozici jak
pro prvovýrobu, tak i pro dodatečnou montáž.
V nabídce je široká škála ovládacích prvků.
Kromě tradičních předvolbových hodin, které se
v modernizované verzi prodávají jako MultiControl, může konzervativnější zákazník použít
tradiční radiové ovladače T91 a T100. Ti, kdo
aktivně využívají mobily, mohou využít modul
pro ovládání mobilním telefonem TC 4, nebo
možnost ovládání pomocí internetu a modulu
ThermoConnect, který patří k novince na trhu.

www.komora.cz
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Clarion Congress Hotel Prague se mění před očima
Ve firemních barvách

V

roce 2018 se nám podařilo kompletně
zrekonstruovat prostory recepce, concierge, lobby baru, restaurace, vstupní haly
a přilehlých míst. V tomto trendu pokračujeme
i v nadcházejícím roce.

To nejlepší pro kongresy
Právě byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce
kongresového centra včetně všech kongresových
místností, foyer a baru. Neopomenuli jsme ani
kompletní výměnu technologického zařízení,
gastro nábytku, kongresových stolů a židlí,

Foto: CPI

Clarion Congress Hotel Prague se
otevřel v březnu 2008 a dnes se píše
rok 2019. Deset let je v každém slušně
vedeném hotelu také pomyslná
hranice, kdy by mělo dojít k upgradu,
oživení nebo k rekonstrukci. Tento čas
právě nadešel.

orientačních cedulí, multimédií a techniky – dataprojektorů, ozvučení a podobně. V rámci této
rekonstrukce jsme přistoupili k výměně a zvýšení kapacity elektrických datových rozvodů. To
vše bylo završeno koncem léta, kdy tato druhá
etapa rekonstrukce pod vedením architektonického studia Kyzlink byla ukončena a je na čase
se pomalu připravovat na rekonstrukci našich
559 hotelových pokojů. S rekonstrukcí započneme začátkem roku 2020 a bude trvat téměř rok.

Vysočanský Clarion je jedním z největších a nejvyhledávanějších kongresových hotelů v Praze.
Skoro každý, kdo chce v Praze uspořádat akci –
veletrh, výstavu, konferenci, kongres a podobně,
s ním počítá aspoň v širokém výběru. Pyšníme
se 27 kongresovými místnostmi, sály a meetingovými salonky o celkové rozloze 4 000 m2.
Náš největší sál má kapacitu 1 600 míst a s jeho
osmimetrovými nastavitelnými podhledovými
stropy se dá pohybovat. To se v rámci rekonstrukce zachovalo a přidalo se nejmodernější
LED RGB osvětlení. Lze tak vycházet vstříc
různým korporátním partnerům, protože prostory, ve kterých se budou jejich akce odehrávat,
včetně přístupových chodeb, můžeme nastavit
v jejich firemních barvách. A pokud jde o lokaci,
Clarion Congress Hotel Prague je jedním z nejlépe umístěných kongresových hotelů v Praze.
Ostatně, vyhledávané místo z něj dělá i blízkost
O2 areny a dobrá dopravní dostupnost. ■
RADEK BUCHAL
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Botanique Hotel Prague:
Počátek nového řetězce?

Foto a vizualizace: 6x Botanique Hotel Prague

Pozornému kolemjdoucímu nemohlo uniknout, že před pár dny zmizelo z fasády jedné z moderních budov na
pražské Florenci logo hotelu Jurys Inn, respektive že bylo vystřídáno logem Botanique Hotelu Prague. To je ovšem
jen jeden z průvodních jevů právě probíhajícího rebrandingu tohoto čtyřhvězdičkového hotelu. O detailech nového
konceptu, stejně jako o blížící se rekonstrukci, jsme hovořili s ředitelem hotelu Tomášem Nesvorným.

Takto budou po renovaci vypadat hotelové pokoje.

o deseti letech jste se rozhodli opustit
náruč mezinárodního řetězce a vydat se
neprošlapanou pěšinou samostatného
hotelu. Proč?
Současný majitel hotelu, indonéská investiční
společnost Asia Core Properties, se rozhodl, že
vzhledem ke změnám v rámci struktury Jurys
Inns a jejich zařazení pod Leonardo Hotels
nechce pokračovat v manažerské smlouvě, která
po deseti letech úspěšně vypršela. A my jsme
dostali za úkol najít alternativní řešení. Prvotně
jsme zvažovali i nákup franšízy některého řetězce, nakonec jsme se ale rozhodli vydat vlastní
cestou a přijít s něčím novým, co výhledově
nemusí být pouze lokálního rázu. V té době jsme
již měli rozpracovanou přístavbu hotelu s architektonickým studiem Lábus a na stole nový design navržený pro hotel studiem Olgoj Chorchoj.
Ke spolupráci na hledání jména jsme tak dále
přizvali Studio Marvil a po zajímavé kreativní
cestě hledání nového příběhu jsme přišli se značkou Botanique a se zcela novým lifestylovým
konceptem. S konceptem, který se možná bude
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Ředitelem Botanique Hotelu Prague je Tomáš Nesvorný.

SNAŽÍME SE BÝT LIFESTYLOVÝM
HOTELEM S MAXIMÁLNÍM
ZAMĚŘENÍM NA KOMFORT A POTŘEBY
HOSTA, KTERÝ NABÍDNE PŘÍJEMNÉ
PROSTŘEDÍ INSPIROVANÉ PŘÍRODOU
V KOMBINACI S FUNKČNÍ
TECHNOLOGIÍ.
v příštích letech replikovat do dalších evropských
destinací, na jejichž hotelových trzích společnost
Asia Core Properties nyní hledá nové investiční
příležitosti.

Takže jste se odtrhli od jednoho řetězce,
abyste se ve finále stali prvním článkem
nového…
I tak by se to dalo pojmenovat. Součástí zadání
bylo vytvořit koncept, který by se dal případně
přenést dál.

Jak byste stručně popsal koncept Botanique
Hotelu?
Snažíme se být lifestylovým hotelem s maximálním zaměřením na komfort a potřeby hosta,
který nabídne příjemné prostředí inspirované
přírodou v kombinaci s funkční technologií. Vycházíme z toho, co od nás host nejvíce očekává,
resp. co v dnešní přetechnizované době nejvíce
potřebuje. Prakticky se to projevuje třeba v tom,
že každý host dostane po příjezdu do hotelu
zdarma vodu a přírodní kosmetiku v bateriích.
Velkou pozornost jsme věnovali výběru nových
postelí a lůžkovin, instalovali jsme nové chytré
televizory a upgradovali síť wi-fi, aby si hosté
mohli streamovat z internetu hudbu a další
obsah dle vlastního výběru. Soustředíme se
i na maximální zjednodušení rezervačního
procesu či komunikace s hostem. Aktuálně třeba
hledáme nejlepší řešení pro digitalizovaný check-in a check-out proto, aby se náš tým více než
procesu mohl věnovat hostovi samotnému. Rádi
bychom se dostali například do fáze, kdy budeme
s hostem komunikovat přes WhatsApp. Celé je to
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o tom, že nechceme být jedním z nekonečné řady
čtyřhvězdičkových hotelů v Praze. Naší snahou
je, abychom hostům nabídli komfort a kvalitu
za přijatelné ceny.

Projeví se nějak nový koncept na podobě
pokojů?
Ano, v zimě bychom rádi zahájili rekonstrukci
ubytovací části. Chceme přinést úplně nový
koncept ubytování v přírodních barvách, který
nikdo v Praze nemá, opět zaměřený na přidanou hodnotu pro hosta. To jsou detaily jako
vzdušnost pokoje, malá sofa pro odpočinek
místo zbytečné židle, na které stejně nikdo nikdy
nesedí, dostatek zásuvek pro dobíjení telefonů či
notebooků, světelnost, zkrátka drobnosti, které
ve finále rozhodují o tom, jak bude host s pokojem spokojen. Rekonstrukce se dočkají i hotelové
koupelny. Aktuálně pracujeme na vzorových
pokojích. Jakmile bude renovace dokončena,
rádi bychom se zaměřili na další rozvoj konceptu
jako takového. Chtěli bychom se mimo jiné svézt
na environmentální vlně a změnit způsob nakládání s plasty, jednorázovými obaly apod.
Kdy se budou moci hosté ubytovat
v renovovaných pokojích?
Počítáme s tím, že první rekonstruovaná patra
bychom měli veřejnosti představit na jaře příštího
roku.
Změní se něco na gastronomickém konceptu
vašeho hotelu?
Konceptu jako takového se plánované změny úplně nedotknou, změní se ale prostředí. S architektonickým ateliérem Lábus a studiem Olgoj Chorchoj
připravujeme změnu celého konceptu lobby. Mimo
jiné tam přivedeme denní světlo a celý prostor
rozčleníme do tří útulnějších částí, které budou
po celý den žít. Součástí bude vedle recepce bar
s možností posezení na pohodlných pohovkách.
Tedy místo, kam bude host chtít z pokoje přijít
a být jeho součástí. Bude mít šanci odpočinout
si u sklenky něčeho dobrého, pohovořit s kolegy
či přáteli, ale stejně tak třeba nerušeně pracovat
na notebooku. A třetí částí bude naše oblíbené
bistro, stavějící jako doposud na jednoduchém
a rychlém zpracování kvalitních a čerstvých
surovin.
Kromě renovace chystáte také rozšíření
hotelu o 55 nových pokojů a konferenční
prostory. Můžete prozradit detaily?
Hotel by se měl rozšířit o novou část, která vyroste
na místě dnešní opuštěné budovy v Pobřežní ulici.
Po tomto rozšíření bude mít hotel celkovou kapacitu asi 270 pokojů a bude disponovat rozšířeným
konferenčním centrem, které bude podporovat
celoroční vytížení. Půjde o nový velký konferenční
sál, který bude možné mobilními příčkami rozdělit na tři místnosti, a o foyer, které nám dosud
chybělo.

Kdy budete mít hotovo?
Počítáme s termínem dokončení v roce 2022, byť
se to může při současné rychlosti vyřizování stavebních povolení v Praze zdát jako poměrně ambiciózní cíl. Každopádně věřím, že výsledek všechny
naše hosty jednoznačně příjemně překvapí.
Podepíše se změna konceptu na struktuře
klientely?
Změna by neměla být radikální, ale určitě k ní
dojde. Po odtržení od Jurys Inns nebudeme tak
viditelní na britském trhu a patrně přijdeme
o určitou část tamní klientely. Na druhou stranu
očekávám, že budeme zajímavější pro potenciální
hosty, kteří hledají něco zajímavého, netypického a nezávislého. Slibuji si například, že se nám
podaří více oslovit německou či jinou evropskou
klientelu. A s tím, jak přibývají přímé letecké linky
mezi USA a Českou republikou, roste v Praze
počet amerických turistů, takže očekávání máme
i v tomto směru.
A díky konferenčnímu zázemí byste měli být
zajímavější i pro pořadatele konferencí, a to
jak zahraniční, tak tuzemské…
Ano, konferenční klientela je pro nás pochopitelně zajímavá. Věřím, že se nám podaří přilákat
pořadatele větších akcí, pro které jsme zatím ne-

měli dostatečné prostory. Naší devízou v oblasti
konferenčního průmyslu ale bude umístění nedaleko nově otevřené víceúčelové haly O2 Universum – pro pořadatele tamních akcí budeme
jedním z nejpřístupnějších hotelů. Karlín je také
jednou z nejdynamičtěji se vyvíjejících pražských
čtvrtí, kam se stěhuje více a více korporátních
klientů, čehož bychom chtěli samozřejmě využít,
a s naším novým produktem se stát jejich volbou
číslo jedna. ■
PETR M. ULRYCH

Nový design staví na jednoduchosti a účelnosti.

Botanique Bar, místo pro odpočinek i klidnou práci.

Takto budou po renovaci vypadat hotelové pokoje.

Změna konceptu je už nyní patrná třeba v recepci.
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Teambuilding, který si
opravdu užijete
Spokojený tým zaměstnanců je klíčem k úspěchu každého manažera. Proto
valašský Resort Kyčerka a Grandhotel Tatra nabízí program na míru pro malé
i velké firmy, který lze přizpůsobit každému ročnímu období.

Je čas začít myslet na Vánoce… Sváteční
chvíle se pomalu, ale jistě blíží. A s nimi
i potřeba rezervace termínů pro firemní
večírky a samozřejmě také vánoční
a silvestrovské pobyty spojené s lyžováním.
Vyrazte za zábavou, relaxací, ale také klidem
a pohodou do Velkých Karlovic! Vybere si
každý…

VYUŽIJTE ZAJÍMAVÉ BONUSY!

L

uxus ve čtyřhvězdičkovém hotelu i pohodlí
v typických valašských chalupách, pobyt
na Statku U Rajmunda a mnoho dalších variant dle možností a požadavků zájemců nabízí
firmám ředitelka resortu Jana Tomanová: „Vyberte si z pestré nabídky indoorových a outdoorových aktivit a zbytek nechte na nás. Poskládáme
vám teambuilding šitý na míru s těmi nejlepšími
službami a se vždy ochotným personálem.“
V každém ročním období si užijete skvělou
kuchyni, od jara do léta pak grilování na terase
a wellness, horskou turistiku nebo cykloturistiku, v zimních měsících pak lyžování a snowboarding. Vedle tradičního přivítání chlebem,
solí a pálenkou na vás čekají také nejrůznější
degustace, soutěže, kurzy vaření, atraktivní
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KOUZLO VÁNOC V RESORTU KYČERKA

týmové hry, dobrodružné výpravy a podobná
překvapení. Na Statku U Rajmunda se například
můžete vrátit do dob našich předků: „Všichni si
tu mohou opravdu máknout bez ohledu na pozici ve firmě. Naučí se pást ovce, podojit krávy,
pracovat s vidlemi a sekyrkou i mnoho dalšího.
A na ranní buzení mobilem zapomeňte – na to tu
máme kohouta,“ říká s úsměvem farmářka Věra
Lusková.
Jednoduše o zábavu, pohodlí a dobrou náladu je
v Resortu Kyčerka postaráno. Kromě firemních
kolektivů jsou zde samozřejmě vítány i sportovní nebo studentské kolektivy, folklorní soubory
a pochopitelně rodiny s dětmi či jednotlivci. ■

Sleva až do 15 % z celkového účtu při pobytu
od pondělí do pátku, 100% sleva z pronájmu
prostor a malý dárek jako pozornost
na každém pokoji. To jsou spolu s řadou
možností exkluzivních menu, zahrnujících
nejrůznější delikatesy, vegetariánskou
variantu i nápojové balíčky nebo atraktivní
bonusy pro všechny zájemce. K tomu navíc
nebudou scházet tematické večírky jako
například: Oldies party, Americká prohibice,
Anděl na horách, Večer filmových hvězd,
Karibská noc, Swing párty, Prvorepublikový
dýchánek a další.

PETR SIMON
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Královský palác

Foto: 6x archiv Emerald Palace Kempinski Dubai

v srdci Dubaje

Dubaj je místem, kde realita překonává očekávání. Druhému největšímu arabskému emirátu trvalo jen několik málo dekád,
než se po celém světě proslavil jako místo s dechberoucími supermoderními stavbami.

N

a pomyslné koruně ikonického uměle
vytvořeného ostrova ve tvaru palmy, Palm
Jumeirah, nyní přibyl další klenot, jenž
se řadí mezi absolutní špičku v hotelnictví –
Emerald Palace Kempinski Dubai. Jedná se
o pětihvězdičkový supermoderní architektonický skvost. Pokud vás uchvacuje luxus arabského
světa a šejků, kteří mu vládnou, budete unešení.
Evropským návštěvníkům navíc může imponovat i fakt, že se jeho architektura inspirovala
klasickým stylem, jímž je vybudována celá řada
královských paláců starého kontinentu.
„Architektonické stránce jsme věnovali několik let
detailních studií a příprav. Největší prioritou však
zůstává nejvyšší možný komfort pro všechny naše
návštěvníky. Procestoval jsem takřka celý svět
a měl jsem hned několik příležitostí na vlastní
kůži poznat a pochopit důležitost toho, co znamená spolehlivá a komfortní služba pro stále více
náročné cestovatele,“ říká majitel hotelu Emerald
Palace Kempinski Dubai Nver Mkhitaryan.
Hotelový komplex vyniká především snahou
propojit luxus a nadčasovost interiérů v královském stylu s těmi nejmodernějšími technolo-
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GRANDIÓZNÍ FOYER HOTELU
PODPÍRAJÍ SLOUPY ZE VZÁCNÉHO
PORTUGALSKÉHO MRAMORU,
KAMENE STARÉHO 200 MILIONŮ LET.
JEJICH HLAVICE ZDOBÍ LISTY ZE
ČTYŘIADVACETIKARÁTOVÉHO ZLATA.

giemi. „Počítali jsme s tím, že naši rezidenti jsou
lidé, kteří vědí, co to znamená opravdu kvalitní
služba. A také, že ji dokážou ocenit. Proto jsme se
nechali inspirovat elementy a fragmenty z celého
světa, aby si v interiérech a designových doplňcích
každý našel to své.“

Ze zlata a mramoru
Hned při vstupu do hotelu návštěvníky zaujme
grandiózní foyer, jehož nezpochybnitelnou
dominantu tvoří velkolepý lustr. Díky 40 tisícům křišťálových kamenů světoznámé značky
Swarowski rozehrává uvnitř interiéru unikátní
světelnou symfonii. Samotné foyer pak podpírají
sloupy ze vzácného portugalského mramoru,
kamene starého 200 milionů let. Jejich hlavice
zdobí listy ze čtyřiadvacetikarátového zlata.
Milovníky vážné hudby pak nadchne koncertní
křídlo proslulé německé značky Blüthner, na jehož struny každý den rozehrávají profesionální
klavíristé ty nejslavnější světové skladby.
„Během posledních několika let jsem věnoval
řadu studií tomu, co vlastně znamená v našem
moderním světě pojem pohodlí. Největší inspirací

www.komora.cz

66-67K_kempinski.indd 66

24.09.19 11:32

služby & obchod
se nám stalo to nejlepší z evropského řemeslnictví. Proto jsme na výstavbu interiérů vybrali ty
nejcennější a nejvzácnější přírodní materiály.
Prostory jsme posléze vybavili více než třicet tisíci
kusy na míru vyrobeného nábytku z Francie, Itálie, Německa, Irska a celé řady dalších zemí. Je to
jakési evropské dědictví na Středním východě.“
Co ovšem vnuká život do obrovských prostor palácového komplexu, jsou samotní lidé.
Na jeden tisíc hotelových zaměstnanců se dnem
i nocí stará o to, aby se každé návštěvníkovo
přání proměnilo v realitu. „Naším cílem je, aby
se u nás i ti nejvzdálenější rezidenti a hosté cítili
jako doma,“ dodává Nver Mkhitaryan.

Gastronomie nejvyšší úrovně
Emerald Palace Kempinski Dubai vstupuje
do světa luxusního hotelnictví s cílem stát
se synonymem pro to nejprestižnější, co lze
v Dubaji sehnat. Se stejným detailem, s jakým
přistupuje ke každodennímu chodu hotelu, se
vedení rozhodlo oslovit v rámci F&B programu
člověka, který ví o gastronomii víc než kterýkoliv jiný člověk na této planetě. „Alain Ducasse je
živoucí legendou. Jeho restaurace po celém světě
mají na svém kontě jednadvacet michelinských
hvězd, což nemá obdoby. Věřím, že se jeho nová
restaurace v našem hotelu stane jednou z nejprominentnějších v celém Dubaji.“ Restaurace
nabídne rezidentům zajímavý mix dvou kuchyní
ze čtyř světových kontinentů – jihoamerickou
s asijskou a středovýchodní s evropskou. Zažít
a ochutnat tak můžete unikátní směsici vůní,
chutí, barev a nakonec i estetiky, protože každé
jídlo musí dobře vypadat i na talíři. Restaurace
se tak zařadí mezi dalších sedm výjimečných
F&B podniků Emerald Palace Kempinski Dubai.

Eventy všeho druhu
V neposlední řadě hotel nabízí ohromně širokou
škálu nabídky konferenčních a byznys salonů,
kde se dají pořádat i ty nejnáročnější MICE
akce. Místnosti nabízejí dohromady prostor
o velikosti až 2 163 m² s tou nejmodernější
technikou pro prezentace i promítání veškerých nutných podkladů a materiálů. Pro hosty
konferencí jsou vyhrazeny místnosti, které
pojmou až 1 500 osob. Celkem je k dispozici pět
multifunkčních místností, jedno privátní kino
vybavené špičkovou technikou a také takzvaný
Grand Salon Maximilian, který představuje
jakousi vlajkovou loď všech konferenčních
místností. Nejen, že se zde dají pořádat byznys
setkání, ale také nádherné bankety, galavečeře nebo umělecké výstavy. Salon pojme až
440 osob (oddělený balkon s barem dalších 90)
a jeho výhodou je i nádherný výhled na oceán
z jedné strany a panorama Dubaje z druhé – jde
o skutečně mimořádné spojení luxusu, pohodlí
a funkčnosti. ■
ADAM MAŠEK
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Moravskoslezský kraj:

Budoucí
dobrá
adresa
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naše regiony
Před rokem 1989 to bylo černé ocelové srdce republiky, region, který měl svou váhu a bylo třeba udržet jej v klidu. Po roce
1989 to byl region problematický, silně poznamenaný společenskými i strukturálními změnami. A dnes? Moravskoslezský
kraj má našlápnuto být dobrou adresou pro podnikatele i obyvatele. Důvodem jsou paradoxně ty někdejší problémy.

C

elosvětový útlum těžké ekonomiky, zborcení starých východních trhů, nový pohled
na ekologické zatížení a krize roku 2008
zformovala kraj do podoby, z níž se vzpamatovává poměrně těžce. Přesto úspěšně. Možná právě
proto, že dynamiku rozvoji dodala především významná ztráta konkurenceschopnosti tradičních
těžkých odvětví.

Pozdě, ale přece
Ekonomické problémy regionu se v průběhu
minulých let odrazily v problémech sociálních – region postižený jednou z nejvyšších
nezaměstnaností se stal i regionem s nejvyšší
koncentrací zadluženosti obyvatelstva a s nejnižší
mírou ekonomické participace. Velikost zdejších
podniků přitom byla příčinou, že každý otřes
v podnikovém segmentu hrozil významnými dopady na socioekonomickou strukturu. Výzkumný
potenciál regionu byl hodnocen jako značný, brzdil jej nedostatek financí. Nejnižší v Česku byla
v kraji svého času i podnikatelská aktivita. A kraj
nelákal příliš ani zahraniční investory, především
proto, že jeho infrastruktura postrádala napojení
na významné transevropské koridory. Většina
z těchto faktorů postupem času oslabila a kraj se
v podstatě úspěšně vzpamatovává z agonie – přišli zahraniční investoři, problémy zvládly i silné
tuzemské firmy, rodí se nové menší a střední
firmy, podporované investicemi do inovačních
technologií, zlepšila se infrastruktura, dochází

k revitalizaci v minulosti silně zatížených a často
doslova devastovaných území.

Síla malých
Kraj si většinu klíčových rozvojových problémů uvědomuje a snaží se je řešit. Základem je
pohled na region a udržitelnost jeho rozvoje
pro budoucnost, který volí cestu sice delší a náročnější, ale z hlediska dlouhodobé perspektivy
jistě vhodnější. Příklady ze světa jednoznačně

OSTRAVSKÁ AGLOMERACE TVOŘÍ
S VÝJIMKOU PRAHY NEJVĚTŠÍ
TUZEMSKOU KONCENTRACI OBYVATEL
I EKONOMICKÝCH AKTIVIT, JEJÍ
SOUČASNÉ POSTAVENÍ
HOSPODÁŘSKÉHO CENTRA TOMU
ALE NEODPOVÍDÁ.

Bariéry růstu
ukazují, že odolnější jsou vždy ti, kdo stavějí
spíše na vlastních inovačních schopnostech než
na přejímaných znalostech – to je cesta k inovačnímu růstu. Přes zmíněné problémy měl totiž
kraj poměrně slušné předpoklady růstu, ať již
to byla průmyslová tradice, surovinová základna,
vysoká – v ČR s výjimkou Prahy nejvyšší – pro-

GRAF: POSTAVENÍ KRAJŮ V ČESKÉ REPUBLICE VE VYBRANÝCH UKAZATELÍCH
(rok 2014 = 100 %)
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duktivita práce. Základním momentem rozvoje
se tak stala snaha podpořit rozvoj, založený
na zvyšování efektivnosti firem a na inovacích,
s důrazem na podporu malých a středních
firem, které by v budoucnu měly tvořit těžiště
ekonomické výkonnosti. Viditelným úspěchem
byla investice automobilky Hyundai v Nošovicích, významnější pro budoucnost je ovšem
patrně silný rozvoj informačních technologií,
který postupně mění tvář a skladbu regionální
ekonomiky. Roste počet studentů vysokých škol,
vznikají mezioborové klastry a sdružení, veřejná,
akademická i byznysová sféra spolu komunikují,
zvyšuje se přínos turistického ruchu.
Klíčová přitom bude právě podpora malých
a středních firem, která má oživit donedávna
skutečně velmi slabou podnikatelskou aktivitu.
Nejde totiž jen o samotný počet firem a jejich
výkonnost, jde i o novou strukturu zaměstnanosti a zvýšení ekonomické participace, která
je stále nízká, tažená dolů exekučním zatížením
obyvatelstva.

Počet obyvatel
Počet studentů vysokých škol s občanstvím ČR
a trvalým bydlištěm v kraji
Lékaři celkem (přepočteno na plný úvazek)
Registrované trestné činy
Dopravní nehody
Dokončené byty
Vývoj průměrné kupní ceny rodinných domů
Hrubý domácí produkt
Čistý disponibilní důchod domácností
Zaměstnání celkem
Registrované subjekty
Stavební práce „S” provedené v kraji
Medián měsíční mzdy
Investice do vědy a výzkumu

2017
2016
2015
2014

Faktorů, které kraj brzdí, je ovšem víc. Dobré je,
že krajské vedení si jich je vědomo – ne nadarmo
strategie rozvoje regionu stojí na velmi pregnantní hloubkové analýze, která růstových bariér
definuje hned deset, mezi jinými třeba závislost
ekonomické výkonnosti kraje na aktivitách realizovatelných levněji v jiných ekonomikách, fakt,
že kraj není schopen přilákat znalostně náročné
investice odjinud a není ani řídícím hospodářským centrem nadregionálního významu. Lze
souhlasit s tím, že takové bariéry patrně nelze
překonat bez intervencí na vládní úrovni. Už
proto, že uvedené bariéry se odrážejí v realitě
cyklicky: kraji chybí znalostně náročné investice,
což odpovídá i nižší úrovni vzdělanosti. Těžko
říci, co je tu příčina a co následek, faktem jistě je,
že absence znalostních investic a oborů s vysokou
přidanou hodnotou růst vzdělanosti nepodporuje. A na konci toho řetězce následků a příčin
je skutečnost, že disponibilní příjem na hlavu je
nejnižší mezi kraji ČR, přestože průměrná mzda
mezi nejnižší nepatří. Naštěstí se pomalu mění
donedávna ještě zřejmá skutečnost, že růst v kraji
se realizoval v oborech podprůměrně produktivních, v posledních dvou třech letech se projevuje
růst produktivních odvětví, významně roste
sektor služeb a sektor produkce s vyšší přidanou
hodnotou, význam hutnictví pomalu klesá a naopak roste význam podniků navazujících, především strojírenských. Jejich dominantní orientace
směřující k automobilovému průmyslu není však
z hlediska budoucnosti zcela ideální. Dnes je
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naše regiony
OTÁZKA PRO…

Jana Březinu, předsedu představenstva Krajské
hospodářské komory Moravskoslezského kraje
Jak vnímáte rozvoj kraje v posledních pěti
letech?

Foto: archiv KHK MSK

Je vidět, že se region mění a že se mění k lepšímu.
A netýká se to jen průmyslu, ale všech oblastí,
včetně cestovního ruchu. Zelenou mají v kraji
inovativní postupy. Industriální Dolní Vítkovice
i beskydské Pustevny lámou návštěvní rekordy.

Náš kraj byl vždy spojen s těžkým průmyslem.
Průmyslová tradice tady přetrvává, ale na jiné,
vyspělejší technologické úrovni, s minimalizovanými dopady na životní
prostředí. Nadále bude pokračovat i výroba železa. Jak to bude, byť
se selektivní, těžbou uhlí, se nyní dá říct jen těžko. Uhlí tady je, otázkou
je ekonomika těžby. Jsem rád, že bez nějakých populistických scének došlo
k ustavení Uhelné komise, která se bude zabývat postupným odchodem
od uhlí z pohledu časového harmonogramu, odborných parametrů
a sociálně ekonomických dopadů.

Co je ještě potřeba v kraji dořešit, je dobudování infrastruktury. Každý, kdo
jezdí po silnici I/11 směrem na Opavu, ví, že tady ještě něco chybí. Bohudík,
informace o dořešení posledního sporu jsou pozitivní a stavba bude moci
být dokončena. Pohnul se obchvat Frýdku-Místku. To jsem uvedl pouze dva
nejznámější příklady, k dořešení jsou ještě další dopravní stavby. Tam, kde
dochází ke střetu se soukromým vlastnictvím, to nikdy není jednoduché.
Nedávno jsem slyšel takové trefné přirovnání, že každý by sice rád jezdil
po perfektních dálnicích, ale ty nesmí vést po jeho pozemcích.
Pak také na otázku, co kraji v současné době nejvíce chybí, dnes bohužel
skoro každá firma odpoví, že lidé. A hlavně lidé ochotní pracovat. Tento
nedostatek pociťují zaměstnavatelé napříč všemi odvětvími a napříč
celou republikou. Z pohledu předsedy KHK vidím, jaký je zájem o zajištění
pracovníků prostřednictvím Režimu Ukrajina. Z tohoto důvodu také
vítám transformaci jednotlivých projektů do Programu kvalifikovaný
zaměstnanec, čímž se HK ČR stává centrálním místem pro příjem, kontrolu
a zařazování žádostí jednotlivých zaměstnavatelů do programu.

automotive nejen v Moravskoslezském kraji tahounem růstu, nicméně celý segment s ohledem
na dynamiku technologických i geopolitických
změn a migrace trhů vykazuje značnou volatilitu,
především proto, že ve své většině se týká znalostně méně náročné produkce, která se přizpůsobuje
především nabídce nízkonákladových zemí.

Rozvoj nových oborů
Ostravská aglomerace tvoří s výjimkou Prahy největší tuzemskou koncentraci obyvatel
i ekonomických aktivit, její současné postavení
hospodářského centra tomu ale neodpovídá.
Zásadním důvodem je právě někdejší tvrdá a výlučná orientace na těžké obory. Růst produktivních služeb v posledních letech však dává regionu
významnou naději na lepší budoucnost. Podmínkou je, aby si kraj uvědomil, že faktory, které ho
dnes limitují, může překonat jedině tím, že zacílí
skutečně na budoucnost. Tím by se v Česku stal
jedinečným, zatím totiž budoucnost povětšinou
budujeme tím způsobem, že se snažíme dohnat
dnešek. Nabídne-li kraj prostor pro rozvoj oborů,
z nichž mnohé dnes možná teprve vznikají, či
dokonce ještě ani neexistují, přitáhne pozornost
i zájem. Kraj by se tak z pozice evropské továrny
posunul na pozici evropského inovátora a taková
změna přiláká nové obyvatele. Že se tím region
může dočkat – vzhledem k blízkosti hranic
a spolupráci s Polskem a Slovenskem – i svého
vytouženého nadregionálního a přeshraničního
významu, je zcela reálné. ■
PETR KARBAN
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Vyzkoušejte
hotel++++Port v zimě
U nás zábava nikdy nezamrzá,
na rozdíl od zimního Máchova jezera.
Připravili jsme pro Vás speciální
konferenční balíček.

VÁŠ PŘÍSTAV ZÁŽITKŮ HOTEL PORT...

ISO 9001:2015
+420 487 809 711
hotel@hotelport.cz
www.hotelport.cz
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Nuda v Brně?

Na Masarykově okruhu nemá šanci

A

utomotodrom Brno ale už dávno není jenom
pro profesionální závodníky. Proměnil se
v místo otevřené všem, kteří slovo nuda
nemají ve slovníku. Nabízí mix nekončící zábavy,
příjemného napětí a užitečných zkušeností.
Na brněnském Automotodromu si dobře uvědomují, že především v oblasti firemních akcí je
tato kombinace velmi žádanou. „Díky nedávnému
rozšíření portfolia o moderní centrum bezpečné
jízdy a otevření nového hotelu můžeme nabídnout
komplexní balíček všem firmám, které pro svoje akce
hledají takové místo, kde se o jejich klienty nebo
zaměstnance postarají od začátku do konce,“ nastínila možnosti areálu výkonná ředitelka Automotodromu Brno Ivana Ulmanová. Hlavně Polygon
Brno pro nácvik bezpečné jízdy ocení manažeři
například při školení firemních flotil.
Většině dopravních nehod se dá předejít, stačí
správně zareagovat. „Trénink dělá mistra. To platí
jak na závodní dráze, tak v běžném silničním pro-
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vozu. Asi každý řidič někdy čelil nebezpečné situaci,
přitom často nevíme, jak správně zareagovat. Přesně
tohle na polygonu učíme,“ dodal obchodní ředitel
Polygonu Brno Radim Dirgas. Mezi typické situace
patří zvládnutí smyku nebo aquaplanningu. Řeší se
ale i zdánlivé detaily jako ideální nastavení sedačky
nebo dostatečná kontrola silničního provozu
ve zpětných zrcátkách. Právě tyto drobnosti ovšem
často dokážou řidiči zachránit život.
Prim i nadále hraje program na legendární závodní trati. Projížďka v rychlém sportovním autě, kurz
efektního driftování nebo simulátor F1 zvedne
adrenalin každému. Pravý závodní zážitek zajistí
i silné motokáry, pro které mají na Masarykově
okruhu vyčleněnou speciální trať včetně časomíry.
„Program na motokárách je u nás hodně oblíbený.
Pro účastníky firemních akcí je to extrémně zábavná
aktivita, při které mohou projevit svou soutěživost,“
vysvětlila Ulmanová. Adrenalinový program je
účinným způsobem, jak uvolnit atmosféru.

Foto: 3x archiv Automotodrom

Továrna na adrenalin – výstižněji atmosféru na Masarykově okruhu
nepojmenujete. Rozlehlému areálu na okraji Brna dominuje závodní dráha
světových parametrů, po které své stroje každý rok ženou ti nejlepší jezdci při
závodech MotoGP.

Patřičný komfort zajistí Grid hotel, který se nachází jen několik desítek metrů od závodní dráhy.
Čtyřhvězdičkový standard je zárukou perfektního
vybavení a servisu. Kromě dvoulůžkových pokojů
a luxusních apartmánů je součástí hotelu i restaurace, bar a konferenční místnost.
Největší výhodou firemních akcí pořádaných
na Masarykově okruhu je jejich flexibilita. Ať už se
to týká adrenalinového programu, nebo zajištění
cateringu, na Automotodromu Brno připraví na
míru specifický balíček služeb, který bude přesně
vyhovovat potřebám konkrétní akce. ■
www.automotodrom.cz
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ocenění & networking

Diamanty českého byznysu:

Praha
Hned po prázdninách se zase naplno rozběhl letošní seriál regionálních setkání
firem v rámci ocenění Diamanty českého byznysu, které vydavatelství COT media
– spolu se svými partnery, mezi nimiž je i Hospodářská komora České republiky –
letos v únoru poprvé udělilo.

P

ražské setkání se odehrálo v restauraci Grand
Cru, vyhlášené svou atmosférou i kuchyní.
V barokním domečku s dvorem nedaleko Petrského náměstí měli všichni přítomní příležitost
ochutnat gastronomická kouzla šéfkuchařů Svatopluka Hemmera a Saši Pavloviče, důvodem setkání
ale byla především snaha propojit svět firem se
zástupci akademické, expertní i správní sféry.
Témata pražských firem se příliš nelišila od témat
v jiných regionech, jen možná ambice a mezinárodní spolupráce tu rezonovaly častěji, bez ohledu
na obory podnikání, jimž se zástupci především
pražských firem věnují. Ono především tu má své
místo – na pražské setkání, kterým odstartovala
podzimní část našeho seriálu, totiž byly pozvány
vybrané oceněné firmy ze všech regionů. ■

DIAMANTY ČESKÉHO BYZNYSU
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
1. místo

RS development, s. r. o.

2. místo

REALITNÍ FOND PRAHA, a. s.

3. místo

elem6, s. r. o.

4. místo

EUROPE IVF International, s. r. o.

5. místo

Memsource, a. s.

6. místo

Adastra Business Consulting, s. r. o.

7. místo

Mark2 Corporation Logistic, s. r. o.

8. místo

Le-Investment, spol. s r. o.

9. místo

GEMA, s. r. o.

10. místo IOCB TECH, s. r. o.

Foto: 3x Aleš Funke

PETR KARBAN

Pořadatel

Titulární partner

Generální partner

Hlavní partneři

Analytický partner

Odborní garanti

Partneři
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Generální
dodavatel řešení
Zabezpečujeme náročné, netradiční a obtížně
dostupné služby a dodávky. Pro zajištění
náročných projektů sestavujeme konsorcia
ověřených dodavatelů a subdodavatelů, jejichž
práci kontrolujeme a hodnotíme.

Pro firmy, úřady, instituce, státní správu a samosprávu
IT projekty
a řešení

Řízení projektů
a procesů

Průzkumy
a analýzy

Nabízíme zpracování studií,
analýz, odborné podpory
a vedení IT projektů.

Nastavujeme, zefektivňujeme,
vyhodnocujeme a řídíme
projekty a procesy.

Provádíme průzkumy veřejného
mínění, evaluace, ekonomické
analýzy a průzkumy uvnitř
organizací.

Poradenské
projekty

Jazykové
a mezinárodní služby

Poradíme se strategickým
rozvojem, optimalizací lidských
zdrojů, dotacemi a zapojováním
veřejnosti.

Poskytujeme jazykové
vzdělávání, překlady, tlumočení,
stáže v zahraničí a podporu
mezinárodní spolupráce.

Marketing & Reklama
& Eventy

Outsourcing

Připravíme propagační kampaně
a produkci pro vaše akce
a organizace, posílíme vaši
komunikaci s veřejností.

Poskytujeme služby, na které
nemáte vlastní kapacitu.

Vzdělávání
Zabezpečujeme komplexně
vzdělávací projekty zaměřené
na odborné vzdělávání, měkké
dovednosti, právní a ekonomická
témata a oblast IT.

Ať už hledáte cokoli,
navštivte naše webové
stránky.
www.everesta.cz

Chcete probrat Váš dotaz či požadavek osobně? Domluvte si schůzku.
Kontaktujte výkonného ředitele Ladislava BUČKA
E: ladislav.bucek@everesta.cz nebo T: +420 777 038 343
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