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limatické změny a jejich řešechom jejich postupné odstavení,
ní. Slova, která zejména v pokteré jistě s budoucím pokrokem
sledních týdnech a měsících
jednou přijde, řešili na odborslýcháme stále častěji ze všech stran
né úrovni, a hlavně s chladnou
a která do veřejného prostoru vneshlavou.
la důležitou, ale velmi ostrou diskuČeská energetika by měla v příšzi. Třídit odpad už samo o sobě netích letech stát zejména na jastačí, nahradili jsme plastová brčka
derné energii. Je ovšem jasné, že
slámkami z rozložitelných matevýstavba nových bloků v Dukovariálů a výrobek z PVC je pomalu
nech ještě zabere skoro dvacet let.
VLADIMÍR DLOUHÝ
sprostým slovem. V globálním měBylo by iluzí si myslet, že do té
prezident Hospodářské
řítku se ovšem zraky ekologů stáčí
doby vystačíme s obnovitelnými
komory ČR
i k energetice. Klíčové a strategické
zdroji bez podpory uhelných
odvětví se tedy postupně dostává
elektráren. Touto cestou se vydat
pod stále větší tlak, a to i v České republice.
můžeme, ale riskujeme mnohé. Jednak skokový
O tom, že lidstvo za poslední desetiletí ovlivnilo
růst cen energií, které už nyní podle komorostav ovzduší a že je třeba situaci zlepšit, není
vého průzkumu považují firmy i domácnosti
sporu. Současný stav naší planety je jedním z dů- za vysoké, a zejména energetickou soběstačnost.
sledků průmyslové revoluce, které ve velké míře
Právě fakt, že Česká republika nemusí energii
zejména západní svět vděčí za svoji současnou
dovážet a je naopak jejím exportérem, je často
prosperitu. Navíc spotřeba elektrické energie
opomíjeným trumfem tuzemského průmyslu.
celosvětově stoupá a s nástupem nových digitálNenechme si jej vzít kvůli horlivosti některých
ních technologií, robotizace a elektromobility se
politiků a aktivistů, kteří důsledky příliš rychlého
tento stav v příštích dekádách sotva bude lišit.
přechodu na tzv. čistou energetiku nezmiňují.
Názory na to, jak vývoj narovnat a zpomalit
Lhostejno zda z nevědomosti, nebo záměrně.
ekologické dopady lidského rozvoje, se nicméně
I proto o tématu musíme všichni mluvit.
diametrálně liší.
Naposledy se velmi fundovaná debata odeTi, kdo volají po takřka okamžitém odstavení
hrála na semináři, který Hospodářská komora
uhelných elektráren a jejich nahrazení obnovitel- pořádala začátkem října v Poslanecké sněmovně
nými zdroji energie, si často neuvědomují možné s předními odborníky na energetiku a za účasti
následky takového kroku. I proto jsem rád, že
většiny parlamentních stran. Jedině široká debata
mohu Hospodářskou komoru reprezentovat
povede ke zdravému vývoji energetiky z pohleve vládní uhelné komisi, kde se snažím prosazodu soběstačnosti i ekologie. Energetika je totiž
vat princip zdravého rozumu. Zdravého rozumu
obor, který by se měl řešit bez emocí. A těch je
v tom smyslu, abychom neviděli konvenční
v posledních měsících v této otázce více, než by
zdroje jako největšího ďábla naší doby a abybylo zdrávo.
Foto: archiv HK ČR

Vydání:

Lucie Jonáková
Marketing: Zdeněk Novák
Eventy: Lucie Řežábková
Korektury: Táňa Holasová
Registrace MK ČR:
E10663, ISSN 1802-1247
Uzávěrka příštího čísla:. 29. 11. 2019
Náklad:

DISTRIBUCE

15 100 výtisků (září 2019);
■

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

■

jednotlivým kancelářím Hospodářské komory v regionech a začleněným živnostenským společenstvům

■

VIP osobnostem českého politického, společenského a hospodářského života

■

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

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

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

www.komora.cz

03K_editorial.indd 3

3

25.10.19 15:46

OBSAH
NOVÉ MÝTO: ZBÝVÁ MĚSÍC
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bude spuštěn 1. prosince. Regionální kanceláře HK ČR již
registrovaly tisíce vozidel a předaly několik tisíc nových
palubních jednotek.

KOMORA OSLAVÍ 30 LET SVOBODNÉHO PODNIKÁNÍ
Letošní rok se nese ve znamení oslav třiceti let budování
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nové, tržní ekonomiky a svobodného podnikání. Hospodářská
komora ČR proto připomíná úlohu těch, kterým tuzemská
ekonomika vděčí za svoji prosperitu. Úspěšných českých firem.
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61. ROČNÍK MSV BRNO ROZDĚLIL ZLATÉ MEDAILE
Ohlédnutí za průběhem i oceněními letošního Mezinárodního
strojírenského veletrhu. Expozice více než 1 600 vystavovatelů i četné

také odborná konference k digitalizaci průmyslu.
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doprovodné akce navštívilo přes 81 000 návštěvníků, zájem vyvolala

ROZHOVOR MĚSÍCE
Vodíkové technologie jsou jednou z možností nové energetiky.
Jejich vývojem se v Česku dlouho a úspěšně zabývá Ústav
jaderného výzkumu v Řeži. Šéf oddělení vodíkových
technologií Aleš Doucek očekává, že po letech výzkumu
a vývoje přijde čas realizací. Vodík totiž začíná zajímat

20
TÉMA: ENERGIE NA KŘIŽOVATCE
Moderní energetika musí být spolehlivá, bezpečná, finančně

Foto: Jakub Hněvkovský

byznysový sektor.

dostupná, musí zaručit soběstačnost i ekonomickou výkonnost
a respektovat environmentální legislativu i zdravý rozum.

24
KAM ZMIZÍ 35 MILIARD ROČNĚ?
Pět týdnů dovolené může omezit soutěž zaměstnavatelů
na trhu práce a významně negativně zasáhnout i české
HDP, poškozeny mají být zejména menší podniky. HK ČR
proto tlačí na vládu i poslance, aby návrh odmítli.
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Nový Passat.

Operativní leasing

pro podnikatele

7 737 Kč
Řídí se zkušeností.

bez DPH měsíčně

Ve svých 46 letech už ví, na čem opravdu záleží.
A proto Vám nový Passat přináší inovativní světlomety
s technologií LED-Matrix, stálé online připojení
a řadu vyspělých asistenčních systémů. Ať už cestujete
za prací nebo vezete rodinu, nový Passat Vám chce
usnadnit nejen jízdu, ale i každodenní život.
Vzorový příklad operativního leasingu na vůz Passat 1,5 TSI ACT v ceně 750 900 Kč. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 15 000 km ročně.
Uvedená pravidelná měsíční splátka 7 737 Kč bez DPH. Tato nabídka platí pouze pro podnikatele. Splátka obsahuje záruční a pozáruční servis
po celou dobu pronájmu vozidla, dále obsahuje povinné a havarijní pojištění s 10% spoluúčasti. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu
§ 1732 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s. r. o., a druhou stanou závazkový vztah.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,1–7,0 l / 100 km, 108–160 g/km. Foto je pouze ilustrativní. Akční nabídka platí do vyčerpání zásob.

Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Podbabská

Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha 6, tel.: 234 700 260, www.autopodbaba.cz, e-mail: vw@autopodbaba.cz
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Krátce z Komory

Foto: archiv HK ČR

„VE ZDRAVOTNICTVÍ
NEJSOU RYCHLÁ VÍTĚZSTVÍ,
PROTO SE DÍVÁME
ZA HORIZONT,“

Zdravotnictví bude
potřebovat reformu
V roce 2030 dosáhnou celkové
náklady na zdravotní péči 570 miliard Kč, příjmy dosáhnou ale jen
488 miliard Kč, upozornila ministra
zdravotnictví Adama Vojtěcha
na růst výdajů ve zdravotnictví Hospodářská komora spolu s odborníky
z Ústavu zdravotnických informací
a statistiky a Univerzity Karlovy.
Zaměstnavatelé, kteří jsou největšími
přispěvateli do systému veřejného
zdravotního pojištění, proto potřebují od státu vizi, jakou měrou se
budou svými odvody na rostoucích
výdajích na zdravotní péči podílet.
V současnosti činí sazba, kterou firmy a zaměstnanci odvádí na zdravotní pojištění 13,5 % z vyměřovacího
základu mzdy. Pokud by nedošlo
ke změnám financování zdravotnictví, v budoucnu by to mohlo být až
25 %.

Energetická soběstačnost
jako český trumf
Největšími riziky, které ohrožují českou energetickou soběstačnost a stabilitu, jsou překotný útlum uhelných
elektráren, pomalý rozvoj jaderných
zdrojů a rostoucí ceny elektřiny.
K takovému závěru dospěli odbor-
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ČÍSLO MĚSÍCE

570 miliard Kč
Takové náklady si v roce 2030 vyžádá zdravotní péče v ČR.

níci, politici a podnikatelé během
semináře nazvaného Budoucnost
české energetiky ve světle volebních
programů politických stran, který
uspořádala Hospodářská komora
v Poslanecké sněmovně. „Vyzývám
ke zdravému rozumu, zejména při
útlumu uhelných zdrojů. Neznamená
to ale zavrhnutí obnovitelné energie,
právě naopak. Jen musí být instalována postupně, a to s ohledem na celkovou stabilitu dodávek elektřiny v tuzemsku,“ řekl prezident Hospodářské
komory Vladimír Dlouhý. Semináře
pod záštitou předsedy sněmovního
hospodářského výboru Radima
Fialy se účastnili zástupci většiny
parlamentních stran i reprezentanti
ministerstev životního prostředí, pro
místní rozvoj i průmyslu a obchodu.

Hospodářská komora proti
evropské minimální mzdě
Hospodářská komora nové předsedkyni Evropské komise Ursule
von der Leyenové a budoucímu
eurokomisaři pro zaměstnanost
Nicolasi Schmitovi vzkázala, aby
si nevynucovali zavedení jednotné
minimální mzdy v EU. Připomněla,
že jedna minimální mzda nesníží
rekordní nezaměstnanost nekvalifikovaných a mladých lidí, kterou trpí
zejména země jižního křídla EU,
jako je Řecko nebo Španělsko. Také
čeští odboráři a ministryně práce
přitom argumentují, že v zahraničí
je minimální mzda vyšší, a proto
se musí zvyšovat také v ČR. Příklad
Řecka nebo Španělska by měl být
nejen pro unijní byrokraty, ale i pro

uvedl ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch během kulatého stolu na půdě
Hospodářské komory. „V minulých letech
ministerstvo neplánovalo dostatečně
dopředu. Nicméně změny je třeba dělat
s dlouhodobým výhledem, nikoliv jen
na jedno volební období. Jsem rád, že toto
nasměrování podpořila také Hospodářská
komora, se kterou jsme vytvořili tuto
odbornou platformu, na které společně
hledáme odpovědi na otázky budoucnosti
zdravotnictví,“ sdělil ministr.

českou vládu a českou společnost
dostatečným varováním, že vyšší
minimální mzda prosperitu země
a jejích občanů nezajistí. Vyšší
mzdy zajistí jen vyšší produktivita
práce.

Vladimír Dlouhý ve vedení
Evropské asociace
obchodních a průmyslových
komor
Prezident Hospodářské komory
Vladimír Dlouhý byl v Římě
zvolen jedním ze tří náměstků
prezidenta Evropské asociace
obchodních a průmyslových
komor (EUROCHAMBRES).
Ta zastupuje více než 20 milionů
podniků a 1 700 regionálních
a místních komor ve 44 zemích.
Dalšími náměstky Rakušana
Christopha Leitla se stali Švéd
Stephan Müchler a Ir Ian Talbot.
Hospodářská komora ČR má
v EUROCHAMBRES rovněž
zastoupení v Rozpočtovém výboru,
jehož členkou byla na následující
rok potvrzena viceprezidentka
Hospodářské komory Irena
Bartoňová Pálková. ■
MIROSLAV DIRO,
Odbor vnější komunikace HK ČR

www.komora.cz
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Klademe důraz
na inovativní řešení
Vlhkost vzduchu v prostorách upravujeme
dle aktuálního množství návštěvníků.
PARTNE
R
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E
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Díky našim zkušenostem a dodávaným technologiím si můžete
být jisti, že ČEZ ESCO je investice do budoucna, která přináší
chytrá řešení pro vaši společnost.
ww

www.cezesco.cz

w.

cez

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

e s c o.cz

ENERGY
SERVICE
COMPANY
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Regiony a společenstva
Celá ČR
Návod, jak zdravě žít a podpořit
sportovní aktivity veřejnosti, přináší
ve své kampani Česká komora fitness
a Český svaz aerobiku a fitness, které
zaštiťují celorepublikový projekt
„Česko se hýbe“. Instituce zahájily výzvu „Dejte svému životu pět
hvězd“, která má zlepšit životní styl
české populace. „Postupně chceme
veřejnost vzdělávat ve všech důležitých
oblastech, které ovlivňují náš životní
styl, a především vést lidi k pohybu,“
říká prezidentka České komory
fitness Jana Havrdová.

Foto: 4x archiv HK ČR

Dejte svému životu pět hvězd

Předání ocenění Absolvent 2019 se vedle prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého zúčastnili také premiér Andrej Babiš a místopředseda vlády a ministr
průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Ústecký kraj
Podpora vzdělávání
Regionální veletrh středního vzdělávání Sokrates pořádá OHK v Mostě
ve spolupráci s Úřadem práce.
18. ročník akce konané pod záštitou
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka bude ve znamení prezentací středních škol a praktických
ukázek odborného výcviku. Akce se
uskuteční ve dnech 3.–4. listopadu
ve Sportovní hale v Mostě.

Kraj Vysočina
Vzdělávání zaměstnanců jako
zdroj prosperity
Jazykové kurzy, IT vzdělávání nebo
semináře manažerských dovedností
nabízí v rámci svých vzdělávacích
aktivit v projektu Znalostmi k růstu
OHK v Jihlavě zaměstnancům svých
členských firem. Od prosince 2017

jihlavská komora uspořádala
na 260 odborně zaměřených kurzů.
„Možnost zvýšit svoje kompetence dosud využilo 2 223 účastníků
z 30 členských firem. Hodnota
vzdělávání, resp. částka, kterou firmy
díky projektu ušetřily, je v součtu bezmála 10 milionů korun,“ říká ředitel
jihlavské komory Tomáš Prchal.

Karlovarský kraj
Setkání podnikatelů
s hejtmankou
O tématech z oblasti dopravy, nových
technologií v průmyslu a podpoře
podnikání hovořili zástupci firem
s hejtmankou Karlovarského kraje
Janou Mračkovou Vildumetzovou
během setkání pořádaného KHK
Karlovarského kraje. „Těší nás zájem
paní hejtmanky o názory podnikatelů
i její snaha řešit problémy, které je tíží.
Dle zkušeností mají tato setkání smysl
pro všechny strany,“ uvedl Stanislav
Kříž, ředitel KHK Karlovarského
kraje.

8

Zlínský kraj
Veletrh práce a vzdělávání
Kroměříž 2019
Dům kultury v Kroměříži bude
od 12. do 13. listopadu hostit veletrh
práce a vzdělávání zaměřený na prezentaci středních škol a perspektivních oborů. Akce se koná v rámci
projektu Implementace Krajského
akčního plánu rozvoje vzdělávání
ve spolupráci s OHK Kroměříž,
KHK Zlínského kraje, městem
Kroměříž a Úřadem práce. Projekt
má žákům 8. a 9. ročníků ZŠ a jejich
rodičům pomoci při volbě profesní
dráhy.

Regionální sektorová dohoda
textilního průmyslu

CESTY PREZIDENTA DO REGIONŮ
Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý během své říjnové
návštěvy Plzeňského kraje zavítal do regionálních strojírenských
podniků, které tvoří průmyslové srdce celého regionu a jsou jedny
z nejvýznamnějších firem i z hlediska celé České republiky. Vladimír
Dlouhý navštívil výrobu kolejových vozidel Škoda Transportation, firmu
zabývající se jadernou energetikou Škoda JS nebo lídra v produkci
turbín, společnost Doosan Škoda Power.

Větší provázanost učebních oborů
s praxí i rozvoj odvětví jsou hlavními cíli regionální sektorové dohody,
kterou podepsala Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
s představiteli Zlínského kraje, Univerzity Tomáše Bati a Hospodářské
komory. Cílem regionální dohody
v oblasti textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu je
i vyšší prestiž textilního průmyslu
nejen ve Zlínském kraji.

www.komora.cz
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aktuálně

První pochod svatého Lukáše
Historicky první pochod sv. Lukáše,
patrona umělců a malířů, centrem
Prahy od Týnského chrámu ke katedrále sv. Víta uspořádal Cech malířů,
lakýrníků a tapetářů ČR. Slavnostní
průvod absolvovaly desítky zástupců
malířských cechů z ČR, Slovenska
nebo Maďarska s cechovními korouhvemi a standartami.

Absolvent 2019
Podpisy k dohodě textilního průmyslu připojili hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, radní pro
oblast školství Petr Gazdík, ředitelka ÚP ve Zlíně Miriam Majdyšová, ředitelka KHK Zlínského kraje
Iveta Táborská, rektor Univerzity Tomáše Bati Vladimír Sedlařík, výkonný ředitel ATOK Jiří Česal
a Antonín Žirovnický, viceprezident České obuvnické a kožedělné asociace.

Praha
Seminář Cechu klempířů,
pokrývačů a tesařů
Na budoucnost a inovace v klempířském, pokrývačském a tesařském
řemesle se zaměří seminář pořádaný
Cechem KPT ČR, který se koná
20. listopadu na Střední odborné
škole Jarov. Akce je určena pro
veřejnost i odborníky, kteří se zabývají konstrukcemi střech a novými
trendy v tomto oboru. Podrobnější
informace a přihlášku naleznete
na www.cech-kpt.cz.

Odborná konference AKT
Asociace komerčních televizí
uspořádala odbornou konferenci
pro reklamní zadavatele a mediální
agentury. Na akci s názvem TV ON
THE MOVE přijel Wiemer Snijders, přední marketingový expert
a autor bestselleru Eat Your Greens.
Konference se v pražském hotelu
Four Seasons zúčastnilo zhruba
150 televizních manažerů a mediálních pracovníků. Vystoupil na
ní její prezident Marek Singer, který
je zároveň generálním ředitelem
FTV Prima.

250 studentů z více než 50 středních
odborných škol a učilišť z celé České
republiky ocenila v pražském Lichtenštejnském paláci HK ČR titulem
Absolvent 2019. Komora projektem
Absolvent podporuje již 24 let odborné vzdělávání v České republice,
kde firmám v současné době chybí
statisíce lidí.

Středočeský kraj
Zaměstnávání cizinců
Mělnická oblastní kancelář KHK
střední Čechy pořádá 27. listopadu
seminář na téma Zaměstnávání cizinců v ČR – legislativa, hrozba sankcí.
Na semináři se zájemci dozví nejen,
kde a jak o zaměstnance za zahraničí požádat, ale také o nedávných
změnách v celém režimu, tedy
o Programu kvalifikovaný zaměstnanec. V případě zájmu kontaktujte
Oblastní kancelář Mělník na tel. +420
602 116 247 nebo na e-mailové adrese obkmelnik.senfeldova@gmail.com.

Vyhlídky evropské ekonomiky
v Příbrami

Pochod svatého Lukáše za účasti bubeníků v dobových kostýmech přímo na místě podpořil
prezident HK ČR Vladimír Dlouhý. Fotogalerii k akci najdete na webu www.cmlt.cz.

Největší bolestí českých firem je
nadále nedostatek zaměstnanců
na trhu práce, sdělil hlavní ekonom
banky ČSOB Petr Dufek během
přednášky k evropským ekonomickým tématům, kterou pořádala OHK
v Příbrami. Ačkoliv současná Evropa
čelí významným ekonomickým výzvám, není podle Petra Dufka nutné
propadat panice. České hospodářství
i přes vnější vlivy v podobě brexitu
nebo zpomalování Německa roste
velmi slušně. Zejména díky spotřebě
domácností a investicím, dodal
ekonom.

Jihomoravský
kraj
Úspěšný Kontakt–Kontrakt
Třídenní akci Kontakt–Kontrakt
RHK Brno při MSV v Brně využilo
k hledání nových obchodních příležitostí i upevnění stávajících vztahů
s partnery 289 firem z 23 zemí světa.
Mezinárodní projekt přilákal tradičně nejvíce podniků z ČR, zastoupení
mělo ale také Rusko, Indie nebo
Tchaj-wan. Celkem se uskutečnilo
na pět stovek obchodních setkání,
kde měly firmy možnost navázat
konkrétní spolupráci s potenciálními
obchodními partnery.

Liberecký kraj
Polsko-německo-české
podnikatelské fórum

OHK v Jablonci nad Nisou pořádá společně s KARR S. A. Jelenia
Góra již 26. Polsko-německo-české
podnikatelské kooperační fórum,
které se koná 27. listopadu v polském
horském městečku Karpacz. Akce je
určena drobným, malým a středním podnikatelům, kteří dostanou
možnost navázat přímé obchodní
přeshraniční kontakty. Více informací
naleznete na www.ohkjablonec.cz.
Přihlášky na info@ohkjablonec.cz.

Padubický kraj
Přehlídka středních škol
KHK Pardubického kraje spolu
s Pardubickým krajem pořádá 8. listopadu v ENTERIA aréně přehlídku
středních škol. Akce cílí především
na žáky posledních ročníků základních škol a jejich rodiče, ale i na studenty středních škol a veřejnost.
Střední školy ve spolupráci s firmami
představí nabídku studijních oborů,
místní pobočka Úřadu práce pak
poskytne informace o uplatnitelnosti
a perspektivě jednotlivých povolání.
Přehlídku během doprovodného programu podpoří i basketbalisté BK JIP
Pardubice. ■
MIROSLAV BENEŠ, Odbor vnější komunikace
HK ČR
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Nové mýto:
Na registraci zbývá poslední měsíc
Už jen měsíc zbývá do spuštění nového satelitního mýtného systému v České republice. Neznamená to jen změnu
technologie, ale také nutnost pořízení nových palubních jednotek. Mikrovlnné přístroje společnosti Kapsch vystřídají
krabičky firmy CzechToll, které musí mít ve vozidle všechna vozidla nad 3,5 tuny.

Foto: archiv HK ČR

D

okdy budou původní jednotky funkční a kdy
už musí být v autě nové? A jak to je s kaucí?
Palubní jednotky v autech využívá i dosavadní mýtný systém společnosti Kapsch. Ty mohu
řidiči vracet na více než 200 obchodních místech
v České republice včetně 15 kontaktních míst
Hospodářské komory po celé České republice.
Původní palubní jednotky totiž budou pro systém
společností CzechToll a SkyToll nepoužitelné.
Na kontaktních místech řidiči jednotku odevzdají
a bude jim navrácena kauce. A to buď v hotovosti,
nebo na účet podle toho, jakou formou částku
platili. V případě předplacených kilometrů bude
dopravcům zároveň vrácena případná zbylá
částka za neprojeté kilometry. Podnikatelům tak
nevyužité jednotky nepropadají a prostředky mohou následně využít např. pro zaplacení ujetých
kilometrů v novém satelitním systému.

Registraci do nového mýtného systému v režimu pre-paid – předplacené mýtné – si osobně vyzkoušel v Hospodářské komoře
v pražském Florentinu ministr dopravy Vladimír Kremlík. Celkem bylo v systému po čtyřech týdnech od spuštění registrací
zaevidováno 82 tisíc vozidel.

NEZAPOMEŇTE NA PROFIT KARTU

Staré lze vracet až do dubna

Hospodářská komora nabízí klientům při
registraci mýta také bezplatné zřízení PROFIT
KARTY. Ta dopravcům umožňuje platit mýto
i kauce za palubní jednotky bezhotovostně
a na souhrnnou fakturu za všechna vozidla.
Držitelé pak ocení i možnost odložené
splatnosti. S PROFIT KARTOU dopravci ušetří
také na nákladech za vystavení bankovní
záruky. S „PROFITKOU“ totiž není nutné
chodit do banky a vyplňovat dokumenty
na přepážce. Nedílnou součástí karty jsou
také výhody od Hospodářské komory ČR.
A další služby budou postupně přibývat.

Vratná kauce na původní mikrovlnné palubní
jednotky činí 1 550 Kč. Zařízení jsou pak řidiči
dle obchodních podmínek povinni odevzdat
v odpovídajícím a nepoškozeném stavu. Obchodní místa nemohou akceptovat přístroje poničené,
nefunkční, špinavé nebo jinak znehodnocené.
Původní palubní jednotka přitom může zůstat
ve vozidle i po 1. prosinci, aniž by se z ní účtovalo
mýtné. Odevzdat starou palubní jednotku tak
mohou řidiči později. Nová palubní jednotka
pořízená před 1. prosincem může být ve vozidle
instalována dříve a aktivuje se až při spuštění
satelitního systému. Na odevzdání mikrovlnných jednotek mají dopravci čas do dubna 2020,
po tomto termínu přichází o možnost navrácení
kauce.
Jak jsme již informovali v předchozích číslech
časopisu Komora, k nové palubní jednotce si
mohou dopravci na kontaktních místech Komory
pořídit také příslušenství pro jejich snadnější
montáž v podobě kabelů pro pevné připojení
na elektroinstalaci automobilu nebo rozdvojky
pro možnost využívat více elektronických zařízení najednou.

Více informací na:

www.komora.cz/
profitkarta
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Spuštění nového systému není
ohroženo
Zda bude nový mýtný systém spuštěný podle plánu a jestli má smysl se nyní registrovat? To je častá otázka, kterou si dopravci kladou v souvislosti
s nedávným rozhodnutím antimonopolního úřadu. Je proto důležité zdůraznit, že verdikt ÚOHS
na přechodu na nový mýtný systém nic nemění.
Hospodářská komora od konce září zajistila
registraci pro 4 872 vozidel a vydala 4 569 palubních jednotek. Jejich držitelé tak mohou podle
společnosti CzechToll zůstat v klidu.
„Rádi bychom dopravce ujistili, stejně jako to udělalo ministerstvo dopravy, že nový mýtný systém
bude spuštěný podle plánu od 1. prosince. A nemá
smysl otálet s registrací, pokud se dopravci chtějí
vyhnout možným frontám na přelomu listopadu
a prosince. Doporučujeme dopravcům registrovat
se co nejdříve přes web www.mytocz.eu, na pobočkách Hospodářské komory nebo na některém
z více než dvou set obchodních míst po celé České
republice,“ sdělil mluvčí společnosti CzechToll
Miroslav Beneš. ■
MIROSLAV BENEŠ, Odbor vnější komunikace HK ČR
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30 let
svobodného podnikání
V letošním roce si Hospodářská komora ČR připomíná výročí události, která měla významný vliv nejen na celou českou
společnost, ale především na podnikatelskou veřejnost. Listopad 1989 totiž představuje zásadní změnu v podobě otevření
volného trhu, možnosti svobodného soukromého podnikání, znovuzrození tradičních českých značek a také založení
nových společností, které za uplynulé tři dekády vzrostly a staly se významnými reprezentanty svého oboru.

V

Foto: 5x archiv COT media

duchu oslav svobodného podnikání se Hospodářská komora ČR ve spolupráci s regionálními komorami a vydavatelstvím COT media
rozhodla upozornit na vybrané firmy napříč všemi
regiony a všemi segmenty, bez ohledu na jejich velikost, tradiční rodinné podniky nevyjímaje. V následujících číslech měsíčníku proto věnujeme prostor
firmám, jež reprezentují začátek podnikání raných
devadesátých let a které se díky své píli a vytrvalosti
vypracovaly na úctyhodné místo nejen ve svém
oboru, ale i v rámci regionálního nebo celorepublikového působení. Zde je jejich seznam. ■
PETR SIMON

Hlavní město Praha
RECIFA
V roce 1995 byla v Praze založena rodinná společnost, která se dlouhodobě
soustřeďuje na komplexní služby v nakládání s druhotnými surovinami
a zpracování odpadu.

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Dlouhodobě úspěšný a rostoucí prodejce vozů značky ŠKODA byl
založen v Praze v roce 1995 a dnes poskytuje i komplexní servisní služby
a obchodní modely šité na míru firmám i fyzickým osobám.

QANTO
Přední český velkoobchodní dodavatel vznikl v roce 1993 a dnes provozuje
6 velkoobchodních středisek Astur & QANTO a pod značkou Qanto Market
také 30 maloobchodních prodejen se širokým sortimentem.

RYOR KOSMETIKA
Eva Štěpánková založila svou společnost v Praze již v roce 1991, dnes
dodává přibližně 200 vlastních kosmetických výrobků s přírodními extrakty
do více než 20 zemí světa.

TESLA
Nástupce jednoho z prvních elektrotechnických podniků někdejšího
Československa vznikl privatizací v roce 1990 a je významným
producentem anténních systémů, dodávaných civilnímu i armádnímu
sektoru.

Středočeský kraj
ARCHA INŽENÝRSKÁ AGENTURA
Od roku 1990 se kolínská společnost věnuje přípravě a řízení investičních
projektů pozemního stavitelství, podílela se i na rozvoji průmyslových zón
a na rekonstrukcích významných památkových objektů.
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AVANTI FLOORS

TRUSTAV

Společnost vznikla v letošním roce, navazuje však na tradici značky
Avanti koberce, kterou Miloslava Procházková budovala jako fyzická
osoba od roku 1992. Společnost je jedním z nejvýznamnějších dovozců
a prodejců podlahových krytin v ČR.

V roce 1998 vznikl v Děčíně v bývalé loděnici podnik specializovaný
na řemeslnou výrobu dřevěných oken i dveří pro bytové domy, veřejné
budovy i kulturní památky, který patří mezi přední české výrobce v oboru.

HON
Kvalitní nábytek pro kanceláře a firemní prostory vyvíjí a vyrábí
rodinná firma Václava Hona od roku 1990, kdy obnovila ve svobodných
podmínkách tradici předků, založenou již v roce 1924.

KAMNÁŘSTVÍ RYNDA
V Průhonicích vznikla v roce 1990 rodinná kamnářská firma mistra Pavla
Ryndy, renovující kamna i v zámcích a historických budovách. Později
zakladatel předal firmu svým dcerám a Ivana Pekárková je první v Čechách
vyučenou kamnářkou.

Jihočeský kraj

Liberecký kraj
APE PRAŽÍRNA A BALÍRNA
Zámeckou kávu začala v Křižanech v Libereckém kraji pražit společnost
v roce 1993, postupem času přibyla nejen další káva, jíž dnes v nabídce je
více než 20 druhů, ale i čaj, sušené plody a ořechy.

Královéhradecký kraj
JANA KUBIŠTOVÁ – JANKA
Již v roce 1989 vznikla v Hořicích společnost, která se třicet let věnuje
výrobě hořických trubiček, oblíbené regionální cukrovinky. Právo užívat
název je od roku 1994 i chráněno Patentovým úřadem.

ALFA VÝROBA JEDNOÚČELOVÝCH STROJŮ

MEDIS HOLDING

Do Španělska, Německa, Bulharska i na Slovensko dodává montážní
a zkušební stroje, linky a jiné produkty pro průmyslovou automatizaci
písecká firma od roku 1992.

Silniční a mostní stavitelství, ale také strojírenství a zkušebnictví je hlavním
předmětem činnosti skupiny firem působících od roku 1991 v České
republice, v Polsku a na Slovensku.

Plzeňský kraj
PRVNÍ CHODSKÁ
Společnost založená v roce 1991 v Domažlicích patří dnes nejen mezi
tři největší dodavatele střech a střešních systémů v ČR, ale také mezi
společnosti aktivní v regionu, s vysokou mírou společenské odpovědnosti.

PROMA REHA
Exportér roku 2016 a Firma roku 2010 Královéhradeckého kraje byla
založena v České Skalici již v roce 1990 a téměř třicet let se věnuje výrobě
zdravotního vybavení, nábytku a lůžek pro pečovatelský a nemocniční
segment.

PROTECO NÁŘADÍ
REPLAST PRODUKT
Zpracování recyklovaného kabelového PVC je předmětem podnikání
plzeňské společnosti Zdeňka Blažka od roku 1993. Firma byla oceněna
mnoha cenami mezinárodních výstav a je světovým lídrem ve svém oboru.

Společnost vznikla v roce 1992 pod názvem AZ-Satelit jako velkoobchodní
prodejce nářadí a nástrojů, v roce 2011 byla přejmenována a přišla
s vlastními řadami kompletního sortimentu nářadí a nástrojů i zahradní
techniky pro kutily i profesionály.

Karlovarský kraj
CHOV KONÍ NEBANICE
Od roku 1991 patří karlovarské Nebanice chovu sportovních
a starokladrubských koní a nabízejí také ustájení, výcvik koní i jezdců
a rekreační projížďky podmanivým okolím řeky Ohře.

Ústecký kraj
LAHŮDKY JITŘENKA
Rodinná lahůdkářská firma se od svého založení v roce 1992 věnuje
především výrobě čerstvých a zbytečně nekonzervovaných lahůdek.
Topinková pomazánka majitelky se tak proslavila, že ji některé další
výrobny okopírovaly.

Pardubický kraj
ALUKOV
V roce 1995 byla ve Slatiňanech na Pardubicku založena společnost, která
je nejen předním světovým výrobcem zastřešení bazénů a teras, ale také
technologickým a inovačním lídrem.
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AWOS

PROFIL – NÁBYTEK

V roce 1991 zahájil činnost pardubický výrobce elektronických dílů pro
textilní a potravinářské stroje, pro energetiku, dopravu, telekomunikace,
zdravotnictví i letecká a vojenská zařízení.

Malá nábytkářská firma čtyř nadšenců v Humpolci vyrostla na truhlářské
tradici a řemeslné kvalitě od roku 1991 ve společnost, která dodává
kompletní realizace různorodých interiérů.

CONTIPRO

ZDENĚK VELÍŠEK – PEKÁRNA VELÍŠEK

Dolní Dobrouč je sídlem společnosti, která od roku 1990 vyrábí a do více než
60 zemí světa vyváží aktivní látky pro farmaceutický a kosmetický průmysl.
Díky výjimečné kvalitě svých produktů a rozsáhlému výzkumnému zázemí
se stali světovým lídrem ve výzkumu a výrobě kyseliny hyaluronové.

Široký sortiment čerstvého pečiva sedm dní v týdnu, to je krédo soukromé
pekárny v Kamenici nad Lipou od roku 1991, která dodává svou produkci
do mnoha prodejen v jižních Čechách i na Vysočině.

DRAHOŠ

Společnost, vedená potomky původního zakladatele, navazuje
na sodovkárnu Ferdinanda Kubeše, založenou již v roce 1879, která byla
svého času jednou z prvních sodovkáren ve střední Evropě.

ZON
Od roku 1990 vyrábí Petr Drahoš ve Skutči technologické celky a ocelové
konstrukce pro stavebnictví, od roku 2001 již jako společnost s ručením
omezeným a s 34 zaměstnanci.

ELDIS PARDUBICE
České radary jsou ve světě žádaným zbožím a důkazem je i historie
společnosti, která aktivní radarové systémy vyrábí a dodává zákazníkům
ve více než 25 zemích světa.

LIMES LITOMYŠL
Němšice u Litomyšle jsou místem, odkud již od roku 1991 putují z malé
české firmy pozinkované skleníky, pařeniště, kompostéry, záhony a drobné
pomůcky pro zahrádkáře do celé Evropy.

Kraj Vysočina
ALTREVA
Třebíčská společnost dodávající do 15 zemí Evropy špičkové pracovní
a ochranné oděvy vznikla na základech spolupráce někdejšího výrobního
družstva Oděva s rodinnou belgickou společností Alsico, která započala
v roce 1992.

Jihomoravský kraj
DOPES, PEKÁRNA

IPC PLAST
Pomůcky a nářadí pro domácnost, především pak malířské válečky, jsou
od roku 1990 výrobním artiklem společnosti z Žirovnice, která 95 %
produkce vyváží do zahraničí, vedle zemí EU i do Japonska, Indie, USA
a Kanady.

Pekárna zahájila činnost v roce 1997, v roce 2008 získala ocenění
za tradiční kvasový chléb, o rok později za vynikající řemeslný chléb. Vedle
pekařství se firma věnuje v menší míře i činnosti dopravce a hospodaří
v Honitbě LČR Paprč.

FOSFA
PODZIMEK & SYNOVÉ
V Třešti na Vysočině sídlí stavební společnost se 120 lety tradice v pěti
generacích rodiny Podzimků, na kterou navazuje kvalitní řemeslnou
prací při moderní výstavbě i rekonstrukci historických budov v Praze
a na Vysočině.

Břeclavská společnost byla založena v roce 1984, její novodobá historie
se začala psát v roce 2002 vstupem Ivana Baťky. Společnost je největším
evropským zpracovatelem žlutého fosforu a výrobcem ekologické
kosmetiky pro tělo i domácnost.
(bývalý člen HK ČR)

REAL SPEKTRUM
PLYNOSERVIS–DOBROVOLNÝ
Základy společnosti byly položeny již na počátku osmdesátých let minulého
století, rychlý růst přišel po roce 1991. Dokladem úspěchu je vlastní
pracoviště praktické výuky oborů instalatér a topenář.

14

Tradiční brněnskou realitní společnost založil již v roce 1991 František
Kokna. Stala se jedním ze zakládajících členů Asociace realitních kanceláří
a v lednu 1993 se podílela i na vzniku Obchodní a hospodářské komory
v Brně.
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projekt

RENOCAR BMW
Prémiový prodejce prémiových vozů vznikl v Brně v roce 1990 jako jedna
z prvních soukromých firem v nových svobodných podmínkách a po celých
takřka 30 let zůstal věrný rodině BMW.

svobodného podnikání v roce 1991. Společnost je vysoce hodnocena
nejen z profesního hlediska, ale i pro firemní kulturu a společenskou
odpovědnost.

WTC PÍSEČNÁ
Tradice výroby sahají až do 19. století, současná firma vyrábějící v Písečné
na Jesenicku zemědělskou a komunální techniku vznikla privatizací v roce
1990 a řadí se dnes mezi přední české výrobce s mezinárodním renomé.

ZLKL
Do první stovky rodinných firem v Česku patří strojírenská společnost
založená v roce 1993. Hlavními odběrateli produkce obráběných
a lisovaných produktů jsou vedle tuzemských podniků Francie a Německo.

RENOMIA
Největší českou nezávislou společnost působící v oblasti pojištění a risk
managementu založila v Brně v roce 1993 Jiřina Nepalová se svými syny
a vybudovala z ní společnost s mezinárodní působností a více než 1 500
odborníky.

Olomoucký kraj
ABO VALVE
Olomoucká společnost od roku 1993 vyrábí uzavírací a zpětné klapky pro
průmyslové použití a své výrobky i služby vyváží do více než 50 zemí světa.

ALIKA
Jana Kremlová chtěla původně kavárnu, dnes spoluvlastní a řídí přední
českou potravinářskou společnost, která z Čelčic do mnoha evropských
zemí vyváží pražené ořechy, sušené ovoce, slané snacky, olejnatá semena
a další produkty.

Zlínský kraj
D–PLAST
S respektem k ekologickým požadavkům i k životnímu prostředí společnost
od roku 1990 vyrábí ve Zlíně plastové výrobky a plastikářské technologie
pro automobilový průmysl, potravinářství i stavebnictví.

SPEDOS – DVEŘNÍ A VRATOVÉ SYSTÉMY
Ve Valašském Meziříčí byla založena v roce 1991 společnost, která je
dlouhodobě předním dodavatelem mnoha významných stavebních firem
v České i Slovenské republice.

Moravskoslezský kraj
BAŠISTA
Výrobně-dodavatelská strojírenská firma sídlí od roku 1991 v Krnově,
odkud obsluhuje řadu partnerských firem v tuzemsku, ale také v Německu,
Holandsku, Dánsku a Švýcarsku.

ELZACO
Šumperská společnost se od roku 1991 zaměřuje na rozvody nízkého
napětí v průmyslu i občanské výstavbě.

ISOTRA
Mnohokrát oceňovaná opavská firma vyrábí a do 40 zemí světa vyváží
interiérové i venkovní rolety, žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu či japonské
stěny pro všechny typy oken.

FÉNIX
Výrobu zařízení pro elektrické vytápění zahájil Cyril Svozil v Jeseníku
již v roce 1990. Dnes je jeho společnost světovým lídrem s několika
evropskými dcerami a nabízí ucelený sortiment pro elektrické vytápění.

LASKI
Přední světový výrobce komunální techniky byl Zdeňkem Zapletalem
ve Smržici založen v roce 1992 jako malá obchodně servisní firma, dnes
90 % své produkce exportuje a za své výrobky oprávněně získává mnohá
ocenění.

VÁPENKA VITOUL
Těžba vápence v lomu v Mladči je těžištěm činnosti rodinného podniku,
založeného již v roce 1913 a obnoveného v nových podmínkách
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12-15K_tricelet.indd 15

15

25.10.19 12:58

událost

Ohlédnutí za MSV 2019

Zlaté medaile MSV 2019
Už po pětapadesáté byly letos také uděleny
Zlaté medaile MSV, ceny pro nejinovativnější
a nejzajímavější exponáty prezentované
na veletrhu, které vyhlašuje Svaz průmyslu
a dopravy a Vysoké učení technické v Brně.

Největší strojírenský veletrh ve střední a východní Evropě byl také největší
událostí letošní veletržní sezony na brněnském výstavišti. Jako vždy plný novinek
a informací, se zajímavými doprovodnými akcemi. A jako vždy se skvělými čísly:
1 662 vystavovatelů a více než 81 000 návštěvníků.

Zlatá medaile za inovaci výrobního stroje
Citizen Cincom D25-1M8, výrobce CITIZEN
Machinery Co., Ltd., vystavovatel: CNC invest,
s. r. o.

Zlatá medaile za inovaci ve zpracovatelské
technologii
FreeTurn – multifunkční soustružnický nástroj,
výrobce CERATIZIT GROUP, vystavovatel
CERATIZIT Česká republika

Zlatá medaile za inovaci v automatizační
technice a Industry 4.0

Foto: archiv BVV

AIRSKIN®, výrobce Blue Danube Robotics GmbH,
vystavovatel ALTEG Bohemia, s. r. o.

A

si největší zájem vyvolala – vedle samotných
expozic – konference Digitální továrna 2.0,
která navazovala na interaktivní výstavu
Digitální továrna 2.0, dokládající dynamiku vývoje
v oblasti digitalizace. Konference hledala možné
odpovědi na otázku Česko jako průmyslová
velmoc? s předními tuzemskými technologickými experty. Její účastníci tak mohli vyslechnout
názory zakladatele a šéfa Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Vladimíra Maříka,
prezidenta Elektrotechnické asociace ČR Jiřího
Holoubka, digitálního architekta a autora Digitální
továrny 2.0 Zdeňka Havelky, zakladatele a majitele
společnosti ABRA Software Jaroslava Řasy, experta
na digitální transformaci Kamila Košťála, šéfa
týmu pro rozvoj partnerského ekosystému a umělé
inteligence Microsoft Česká republika a Slovensko
Dalibora Kačmáře, předního technologického
experta a vývojového pracovníka Jana Rašky
a mnoha dalších, s nimiž v panelových diskuzích
mohli i diskutovat.

Ocenění pro tři moravské firmy

1989 a přivedl ji na pozici špičkového světového
výrobce optických přístrojů a zařízení. Cenu za rozvoj průmyslu a regionu získaly Třinecké železárny,
které zaměstnávají 20 tisíc osob a jsou klíčovým
zaměstnavatelem v regionu s více než 100 tisíci obyvateli. Cenu Úspěšná malá a střední firma převzal
Pavel Holubář, ředitel šumperské společnosti SHM,
jejíž doménou je nanášení supertvrdých povlaků
na obráběcí nebo lisovací nástroje, které vlastním
výzkumným týmem a spoluprací s univerzitami
drží na úrovni srovnatelné se světovou špičkou. ■
PETR KARBAN

Digitální dvojče výrobní buňky VIRTUÁLNÍ
ZPROVOZNĚNÍ, výrobce a vystavovatel Vysoké
učení technické v Brně, Fakulta strojního
inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů
a robotiky

Zlatá medaile za inovaci komponenty
ve strojírenství
Asymetrické radiální soudečkové ložisko
s kazetovou klecí, výrobce ZKL Brno, a. s.,
vystavovatel ZKL Bearings CZ, a. s.

Zlatá medaile za inovaci v transportu
a logistice
Sportovní elektromobil StudentCar SCX, výrobce
StudentCar, VŠB-TUO, vystavovatel Fakulta
materiálově technologická, VŠB-TUO

Zlatá medaile MSV 2019 za celoživotní dílo
Jaroslav Kopáček
Profesor Jaroslav Kopáček patří mezi
nejvýraznější osobnosti oboru hydrauliky
a pneumatiky, kterému věnoval celý svůj
profesní život a stále ve svých úctyhodných
88 letech aktivně působí na Vysoké škole
báňské – Technické univerzitě v Ostravě.

Čestné uznání
Chytrý zásilkový box TUČŇÁK, výrobce
a vystavovatel TextilEco, a. s.

Svaz průmyslu a dopravy ČR mívá na MSV již tradičně svůj sněm a při jeho příležitosti také oceňuje
významné osobnosti české průmyslové scény. Letošní ceny patří Moravě, když byli oceněni představitelé společností Meopta – optika, Třinecké železárny
a SHM. Do Galerie osobností českého průmyslu
byl slavnostně uveden Vítězslav Moťka, generální
ředitel přerovské společnosti Meopta – optika, který
s firmou úspěšně překonal krizové období po roce
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Inovace
v cestovním ruchu
28. – 29. 11. 2019
Hotel Courtyard Brno
Keynote speaker: Doug Lansky
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NEPLEJTVÁK 2019
Součástí konference byl i druhý ročník cen
Neplejtvák 2019 pro zadavatele, kteří jsou
v oblasti veřejných zakázek transparentní,
data o zakázkách zveřejňují na profilu
zadavatele, využívají maximum hodnocení
na kvalitu a dodavatelé zakázek se u nich
neopakují. Oceněn byl Státní pozemkový
úřad, který otevřeně soutěžil přes 2 000
zakázek včetně těch nejmenších, Český
úřad zeměměřický a katastrální, Národní
divadlo a Úřad vlády České republiky.
Mezi takzvanými malými zadavateli pak
byla oceněna Agentura ochrany přírody,
Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský a Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje.

Zažili jsme vše?
Na každoroční konferenci poradenské skupiny OTIDEA se sešli odborníci a experti,
jejichž cílem bylo opět přinést praktické rady a pomoc zadavatelům i dodavatelům
ve složité oblasti veřejných zakázek. Letošní ročník byl výjimečný – jednalo se totiž
o jubilejní desáté setkání. Tentokráte s podtitulem Zažili jsme vše…?

O

současném stavu a zároveň i o budoucnosti
elektronického zadávání veřejných zakázek
posluchače seznámil Stanislav Bogdanov,
ředitel odboru elektronizace veřejných zakázek při
Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky.
Hlavními událostmi roku 2018 a 2019 v oblasti
veřejných zakázek bylo mimo jiné zavedení povinné
elektronické komunikace dle §211/Evropské

o samotnou účast v zadávání veřejných zakázek.
V současné době existuje jedenáct plně certifikovaných nástrojů dle platné vyhlášky (260/261 Sb.,
o certifikaci elektronických nástrojů). Dalších sedmnáct je částečně certifikovaných. Pokud bylo v roce
2016 zhruba 55 % certifikovaných elektronických
nástrojů, dnes je jich už zhruba 67 %.
Na přetřes přišly i otevřené body současného stavu
zadávání veřejných zakázek. „Jsou to například
problémy spojené se snižujícím se počtem podaných nabídek, roztříštěností profilů zadavatele, kde
evidujeme až dvacet tisíc profilů,“ podotýká Stanislav
Bogdanov s tím, že existují přes dvě stovky elektronických nástrojů, kde je nutná registrace. Stávajícím
problémem je též absence jednotného prostředí pro
podání nabídky.

směrnice, a to pro všechny zadavatele, počínaje
18. 10. 2018, nákup aplikace ROZZA či spuštění
ostrého provozu.

Chybí jednotné prostředí
Význam elektronických zakázek neustále roste,
jelikož klíčové úkony lze realizovat pouze skrze
ně – typicky jde o podávání nabídek a žádostí či

Foto: 2x archiv OTIDEA

Cíle budoucnosti

18

Mezi hlavní cíle budoucnosti patří ulehčení přístupu dodavatelů k trhu veřejných zakázek, rychlé
a plně elektronické zadávání VŘ i jejich kontrola
a maximální využití dat z jiných informačních
systémů eGovernment a harmonizace metodik.
Dosažení cílů by pak mělo probíhat prostřednictvím
vládou schváleného projektu NIPEZ 2.0, který je
součástí projektu Digitální Česko. ■
ADAM MAŠEK
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HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PRO VÁS
V říjnu 2019

■

Hlas českých podnikatelů bude díky Komoře v Evropě slyšet
Vladimír Dlouhý se stal náměstkem prezidenta organizace EUROCHAMBRES,
která sdružuje na 1 700 podnikatelských komor ve 44 zemích.

■

Bojujeme proti zavedení 5. týdne dovolené
Představenstvo Hospodářské komory na svém říjnovém zasedání odmítlo
poslanecký návrh, který by české podnikatele vyšel na 35 mld. Kč ročně.
Komora následně informovala o svém postoji i premiéra Andreje Babiše.

■

Hospodářská komora zprostředkovala v posledním měsíci důležitá
setkání podnikatelů s členy vlády
O stravenkovém paušálu měly firmy možnost jednat s ministryní financí
Alenou Schillerovou. O budoucnosti financování zdravotnictví pak v říjnu
v sídle Komory hovořil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. O rozvoji
Letiště Praha pak podnikatelé ve Florentinu hovořili s ministrem dopravy
Vladimírem Kremlíkem.

■

Hospodářská komora už více než měsíc pomáhá řidičům
a dopravcům při vyřizování registrací do nového mýtného systému
Vyřídili jsme 4 872 žádostí.

■

Hospodářská komora pomáhá k lepšímu ratingu České republiky
Agentura Moody’s zvýšila úvěrové hodnocení tuzemské ekonomiky. Mimo
jiné i díky inovační strategii a zákonu o investičních pobídkách, na jejichž
podobě se Komora aktivně podílela.
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Vodík začíná být

ekonomicky
atraktivní
Společnost ÚJV Řež je průkopníkem v oboru vodíkových technologií
a inovací v České republice. Nástup vodíkových technologií u nás je úzce
spojen s projektem trojitě hybridního vodíkového autobusu (TriHyBus)
a plnicí stanice v Neratovicích, se systémem ukládání přebytečné energie
ze solárních panelů do vodíku nebo s přenosným prototypem napájecího
zdroje s vodíkovým palivovým článkem (Power Box). S vedoucím oddělení
Vodíkových technologií Alešem Douckem jsme probírali aktuální situaci
v této oblasti.
odík je dnes hitem, s nadsázkou začnou
lidé rozvážku vodíkových lahví brzy
hledat v nabídce online shopů. Jaké
jsou faktické výhody zavádění vodíkových
technologií?
Nejjednodušší vysvětlení je v rovnici vodík rovná
se bezemisní technologie. Platí to pro využití
vodíku v energetice i v dopravě. V energetice má
největší potenciál akumulace energie do vodíku, kdy lze přebytky ukládat do vodíku pomocí
elektrolýzy vody a ulehčit tak obtížně regulovatelným výkyvům rozvodné sítě, například zapojením
obnovitelných zdrojů. S tím souvisí i technologie
Power-to-Gas, což je v podstatě přeměna elektrické energie na plynná paliva, vodík nebo metan,
která lze následně přidat do stávající infrastruktury
zemního plynu. V Německu se současná politika
Energiewende bez akumulace do vodíku neobejde.
A v ČR, která je z hlediska energetického trhu
17. spolkovou zemí Německa, se nás to také dotkne. V dopravě má využití vodíku formu bezemisní elektromobility, kdy se v elektromobilech místo
baterií využívá stlačený vodík a palivový článek,
který pak z vodíku elektřinu vyrábí. Vodík je totiž
dneska jednou z reálných možností, jak splnit
současné emisní cíle automobilového průmyslu.

V

Vypadá to trochu, že v Česku vodík zaspal
dobu. Váš vodíkový autobus byl hvězdou
roku 2009. Proč ta prodleva?
Paradoxně jsme s TriHyBusem dobu spíš o něco
předběhli – jak technologicky, tak ve smyslu

20

společenské poptávky. Byl to jeden z prvních
prototypů v Evropě. Některé firmy, které dnes
vyrábí komponenty pro vodíkové aplikace komerčně, si na něm produkty teprve testovaly, jako
třeba Proton Motor své palivové články. I plnicí
stanice v Neratovicích, postavená ve spolupráci
s Linde, byla jednou z prvních evropských plniček. Vodíkové technologie, to je komplexní obor,
potřebuje zcela novou infrastrukturu a technické
zázemí. Na to, abychom souběžně s autobusem
vyvíjeli i další technologie nutné pro sériovou
výrobu, jsme zkrátka neměli možnosti. A tím
nemyslím jen nás v ÚJV Řež, ale nenahrávala
tomu ani globální ekonomická situace a nebyl

pohon automobilce ušetří od roku 2021 oproti
průměrnému benzinovému cca 300 tisíc korun.
A potřeba zelené energie pro průmysl a domácnosti táhne vpřed aplikace v oblasti akumulace,
kde se vodík uplatňuje stále víc. Hlavními vodí-

VIDÍM POSUN V BYZNYSOVÉM UVAŽOVÁNÍ, DNES UŽ PO NÁS FIRMY CHTĚJÍ,
ABYCHOM JIM SPOČÍTALI, JAK MOHOU S VYUŽITÍM VODÍKOVÉ TECHNOLOGIE UŠETŘIT
V ENERGETICKY NÁROČNÝCH PROVOZECH.
na to připraven ani tehdejší systém zavádění
technologických inovací do praxe a propojení
komerčního sektoru s průmyslovým vývojem.
Aktuální podpora vodíku má také silné politicko-společenské důvody. Pařížská klimatická dohoda
a navazující legislativa EU zpřevracela komerční
plány automobilek. Dramatické sankce za nedodržení limitů CO2 vztahovaných na celé flotily
vozů nutí výrobce rychle zavádět alternativní
pohony. Jedno auto na bateriový nebo vodíkový

kovými velmocemi je dnes Německo, Japonsko
a Jižní Korea. Patří sem i Kalifornie v USA, ta ale
technologie spíše ve velkém nakupuje.

Má tedy ještě vodík šanci chytit v ČR vlak?
My v Řeži jsme optimisté. Vodíkem se zabýváme dlouho a intenzivně, jsme proto na jeho
nástup dobře připraveni. A naše know-how teď
poslouží celé republice. I díky našim expertním
podkladům byl schválen Národní akční plán
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měsíce

čisté mobility, který do roku 2025 předpokládá
výstavbu 10 až 12 veřejných vodíkových plniček.
Jeho aktualizace v letošním roce by však měla
být mnohem ambicióznější. Na čtyři stanice je již
přidělena podpora a stavba prvních dvou začne
na začátku roku 2020. To už je myslím nadějný
základ pro rozvoj vodíkové dopravy. Toyota
a Hyundai se svými vodíkovými modely doslova
stepují na našich hranicích. V regionálních vodíkových plánech je asi nejdále Moravskoslezský
kraj, který vodíkové technologie vyzdvihl jako
důležitou součást ochrany ovzduší, veřejná autobusová linka by měla brzy jezdit i v Praze.

O vodíku se nejčastěji mluví v souvislosti
s pohonem automobilů, nicméně využití
je obecně v energetice a v teplárenství
mnohem širší…
Je třeba si uvědomit, že vodík neslouží k výrobě energie, pouze k její transformaci. Ostatně,
veškerá výroba elektrické energie je vlastně
transformací. Jednou z možností je spojení
vodíku a fotovoltaiky v jednom systému. Jeho

ÚJV ŘEŽ V OBLASTI VODÍKOVÝCH
APLIKACÍ NABÍZÍ:
■

realizace systémů na klíč

■

zpracování případové studie pro začlenění
vodíkových technologií do vašeho objektu
či provozu

■

systémy pro akumulaci energie, které mohou
sloužit jako záložní zdroje energie, nebo
pro stabilizaci výkonu dodávaného do sítě
z obnovitelných zdrojů

■

systémy pro akumulaci energie, které vytvoří
energeticky soběstačné provozy/budovy

výhodou je, že fotovoltaikou získanou elektřinu lze využít buďto přímo ke spotřebě, nebo ji
elektrolýzou uložit v podobě vodíku, případně ji
prodat do sítě. Když je naopak energie zapotřebí,
můžete ji pak prostřednictvím palivového článku
z vodíku kdykoliv vyrobit. Vodík se dá i prodat,
třeba i do jiného průmyslového sektoru… Tomu
se říká sector coupling – propojování různých
průmyslových odvětví a je to téma současnosti.
Historicky neměly například energetika a doprava nic moc společného, dnes se ukazuje, že může
být výhodné, aby byly propojeny. A nejen ony.

V čem je výhoda vodíku? Běžné baterie
podobně s energií zacházet nemohou?
V případě baterie máte pevně svázaný výkon
s energií, když chcete víc energie, musíte mít víc
baterií. V případě vodíkových technologií je to
jiné – výkon je daný, ale množství energie bude
závislé na tom, kolik máte vodíku. Na trhu jsou
běžně technologie s megawattovým výkonem,
které se navíc dají řetězit. S využitím vodíku lze
mít energii pro celé továrny, sídliště i města. Jsou
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měsíce
Otázka je, jestli to podobně vidí vláda. Státní
energetická koncepce má 145 stran a slovo vodík
se v ní vyskytuje čtyřikrát. Německo investuje
do vodíku sto milionů eur ročně. Kolik Česko?
Ano, tady je to složitější. Na rozdíl od Německa, kde je
podpora cílená a koncepční, vedená transparentně přes
jeden dotační instrument, u nás to teče z mnoha stran.
Pokud jde o státní energetickou koncepci, její problém
je v tom, že když vznikala, vodíkové technologie rozhodně nebyly tak daleko.

VODÍKOVÉ TECHNOLOGIE
Vodík představuje univerzální
nosič energie, je totiž schopen
energii uložit a zároveň může
sloužit v palivovém článku jako
palivo v dopravě či při výrobě
tepla a elektřiny. Palivový článek
pracuje na opačném principu
než elektrolýza – obsahuje dvě
elektrody, na jednu se přivádí
vodík, na druhou vzduch,
z něhož se využije kyslík a vzniká
elektřina a voda, která se
v podobě vodní páry vylučuje.
Celosvětově je dnes v provozu již
více než 100 000 průmyslových
stacionárních aplikací
vodíkových technologií,
v Japonsku je dokonce v provozu
už přes 100 000 jednotek na
výrobu tepla a elektrické energie
v domácnostech. Vodíkové
aplikace pro automobily
vyvíjejí především japonské
automobilky Toyota, Honda,
Nissan a korejská Hyundai,
americký Ford či německé
značky Mercedes a BMW.
Vedle osobních vozů jsou
dnes k dispozici už i nákladní
vozy, kamiony a samozřejmě
autobusy.
Vodíkové aplikace v oblasti
akumulace jsou vhodné pro
malé, střední i velké podniky,
které potřebují záložní zdroj
elektrické energie, dále
pro jednotky bez přístupu
k elektrické síti, pro provoz
zařízení v ostrovním režimu,
tedy nezávisle na elektrizační
soustavě. Týká se to i všech,
kdo chtějí účinněji využívat
a stabilizovat energii
z obnovitelných zdrojů
energie, pro ty, kdo potřebují
ekologický zdroj vodíku
s vysokou čistotou, a také pro
domácnosti i komerční subjekty,
které chtějí vyrábět teplo
a elektrickou energii na bázi
mikro/kogeneračních jednotek
s vysokou účinností.
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Váš autobus jezdí od roku 2009. Koncepce je
z roku 2015.
To je oproti roku 2019 ohromný rozdíl. Říkám, že jsme
předběhli dobu. Před třemi lety se vodík pořád bral
trochu jako technologie budoucnosti, která možná přijde, jen se neví kdy – může to trvat deset let nebo taky
padesát. Vidím ohromný posun v byznysovém myšlení,
dnes majitelé a vrcholový management firem chtějí,
abychom jim spočítali, jak mohou s využitím vodíkové
technologie ušetřit v energeticky náročných provozech.
Vodík začíná být ekonomicky atraktivní.

SILNOU STRÁNKOU VODÍKU JE
MOŽNOST DLOUHODOBÉHO SKLADOVÁNÍ
VELKÝCH MNOŽSTVÍ ENERGIE.
představitelné velké akumulace, řádově stovky megawattů, což jiné technologie prostě nezvládnou.

A cena? Konkuruje jiným technologiím?
Dnes to možná bez dotací ještě všude nejde, ale velmi
rychle se to mění. Za výkon platíte relativně hodně,
za uskladnění energie naopak minimum. Baterie
vychází vlastně dráž, protože ona má poměr přibližně
jedna ku jedné. Baterie s výkonem jeden megawatt
dá jednu megawatthodinu. Vodíková technologie
s výkonem jeden megawatt může dát bez problémů
sto megawatthodin, klidně i víc. Takhle je potřeba se
dívat na cenu. Silnou stránkou vodíku je dlouhodobé
skladování velkých množství energie.
Co je dnes vaším největším úkolem?
Pořád je to samozřejmě výzkum a vývoj. Tématem je
například, jak snížit množství platiny, jak prodloužit
životnost palivových článků… Určitě musíme pokračovat i v popularizaci vodíku, ale jsem přesvědčený, že už
přišel čas na jeho skutečné využití, na pilotní projekty.
Vodík je silné téma a my jsme několik let vyvíjeli
a připravovali si trh, teď bychom měli začít sklízet
plody. Jsme inženýrská společnost, naše kompetence je
navrhovat řešení. Do budoucnosti bych byl rád, kdybychom uměli řešení i realizovat a případně i technologie
vyrábět.

Co u vás v Řeži tedy chystáte konkrétně?
Samozřejmě se chceme udržet na pozici lídra, navíc
ji rozšířit i o investiční spolupráci. Jaderné údolí už
jsme, teď pracujeme na vizi toho vodíkového. Chceme
zúročit dlouhodobou práci v této oblasti a přispět tím
i ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Naše další
práce v oblasti mobility se opírají o projekt mobilní
plnicí stanice pro malé dopravní prostředky, která bude
sloužit pro malá užitková vozidla, vysokozdvižné vozíky nebo přívozy. Souběžně jsme zahájili i náš vlastní
vývoj vodíkem poháněných užitkových vozidel s pracovním označením HyVan a H2ElZebra, které jsou
ve fázi přípravy prototypů. Samozřejmě jsme zapojeni
i do jednání a projektů s provozovateli autobusové
dopravy a výrobci vozidel v řadě regionů. Pokračujeme
také ve vývoji technologií pro alkalické systémy a technologie metanizace. Kromě rozvoje bezemisní dopravy
logicky pracujeme s kolegy ze Skupiny ÚJV také na aktivitách v oblasti udržitelné výroby vodíku. Z hlediska
celého cyklu je totiž vodíková mobilita právě tak ekologická, jak ekologická je výroba samotného paliva. Jako
jeden ze zakládajících členů České vodíkové platformy
(HYTEP) se velmi angažujeme v evangelizaci těchto
technologií – jak směrem k partnerům z průmyslu
a dopravy, tak i ke státním orgánům.
Jaké vodíkové aplikace by neměly chybět
ve scénáři sci-fi filmu o budoucnosti lidstva?
Já to jako sci-fi nevidím. Do roku 2030 budou vodíková auta běžně na ulici, odhadli jsme to na cca 40 tisíc
vozů v ČR. V roce 2050 budou bateriové a vodíkové
elektromobily dominovat, auta na benzin budou spíše
raritou – jako veteráni nebo pro specifické podmínky.
Akumulační vodíkové elektrárny budou stejně běžné
a rozšířené jako dnešní fotovoltaické elektrárny. Ale
možná už se stejně budeme většinou pohybovat jen
ve světech virtuální reality… ■
PETR SIMON
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energie na křižovatce

Klima versus energie:
Rozum do hrsti
Debatuje se o klimatu, debatuje se o energetice, technologie skýtají nové možnosti, vláda rozhodla o jaderném pokračování
a ustavila uhelnou komisi, EU kritizuje náš plán energetických úspor. Ve hře není nic menšího než budoucnost této země,
pro kterou je energetika, její bezpečnost, dostupnost a stabilita jedním ze základních podmínek existence.

Č

eská vládní energetická koncepce z roku 2015
je dnes, zdá se, překonaná. Příčinou je především debata o klimatu a potřeba reagovat
na svět dusící se plasty a skleníkovými plyny. Je
pravda, že evropská iniciativa nezmůže v tomto
úsilí mnoho, nebude-li následována aktivitou
americkou, asijskou a africkou. Což ale není důvod
k nečinnosti. V Evropě i v Česku.
„Je na politicích, jaký směr zvolí. Chci ale všechny
vyzvat ke zdravému rozumu, zejména při útlumu
uhelných zdrojů. Nezavrhujeme obnovitelné energie,
ale je třeba konat s ohledem na celkovou stabilitu
dodávek elektřiny v tuzemsku a na konkurenceschopnost tuzemské ekonomiky,“ řekl prezident
Hospodářské komory Vladimír Dlouhý ve čtvrtek
3. října v Poslanecké sněmovně, kde se právě z iniciativy Hospodářské komory konal seminář, jehož
cílem bylo porovnat energetické názory parlamentních stran, jak je prezentují ve svých programech. Výsledkem je v zásadě obecná shoda: jádro
ano, bude těžištěm české energetiky. Obnovitelné
zdroje ano, ale s rozumem. Na nové technologie
nezapomínat, ale nespoléhat na ně. Uhlí utlumovat
ano, vždyť tak jako tak během dvaceti let v podstatě dojde, ale brát je jako strategickou surovinu
a nestanovovat si nereálné cíle. Prioritou energetické politiky musí být energetická soběstačnost,
ekonomická dostupnost pro firmy i domácnosti
a spolehlivost i stabilita dodávek. V detailech se
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samozřejmě pohledy i rétorika jednotlivých stran
liší, ale shoda na hrubé struktuře energetického
mixu je zřejmá a pozitivní.

Kde je tedy problém?
V koncepci, respektive v absenci jasné koncepce.
Je tu Státní energetická koncepce, je tu Národní
energetický a klimatický plán, každý ale mluví
o něčem trochu jiném. Je výroba elektřiny, je tu
teplárenství, doprava, průmyslová výroba a domácnosti. Každá oblast má své preference a své nároky. Podnikatelská veřejnost například delší dobu
požaduje, aby český stát šel cestou centrálního
řízení energetických úspor a motivoval především
firmy. Požaduje to ovšem marně, všechny aktivity
směřující k energetickým úsporám a klimatické
šetrnosti jsou rozdrobeny do dílčích projektů
napříč několika rezorty, aniž by byla nějak hlouběji
sledována a vyhodnocována efektivita přijatých
opatření. Dokonale to ilustruje malý příklad. Nejviditelnějším počinem státu v úsporách a šetrnosti
k životnímu prostředí jsou kotlíkové dotace pro
domácnosti. Ty se na emisích podílejí přibližně
10 %, na spotřebě energií přibližně 25 %. Jednoduchou otázku, totiž kolik procent z celkových
investic do energetických úspor a snížení emisí
představují právě kotlíkové dotace, ale nedokáže nikdo na vládě ani jinde zodpovědět. A ještě
jeden příklad: Shodou okolností se jeden den před

zmíněným parlamentním seminářem Hospodářské komory konalo první zasedání uhelné komise,
která je poradním orgánem vlády. Z devatenácti
míst jich obsadili politici a státní úředníci osm,
tři místa jsou vyhrazena krajům, čtyři zástupcům
odborů a zaměstnavatelů, dvě pak patří ekologům
a dvě vědcům. Hovořit v takovém prostředí o koncepčním a centralizovaném, tedy řízeném přístupu
k této problematice založeném ne na politických
proklamacích, ale na odborných principech lze
patrně jen stěží.

Čaroděj ze země OZ?
Přijměme jako fakt, že ekonomický i environmentální svět tvoří jeden celek, epocha ekonomiky
bezohledně zaměřené na výkon je zkrátka pryč.
A energetiky stejně jako odpadového hospodářství
se to týká velmi viditelně. Uvědomit by si to měli
především šéfové energetických firem, změna
jejich myšlení totiž bude klíčová. Politici mohou
v zásadě diskutovat o čemkoliv, realita si jde svou
cestou bez ohledu na ně. Důkazem budiž aktivita
některých světových bank, které již nastoupily cestu podpory nízkoemisních technologií a odmítají
naopak financovat projekty k životnímu prostředí
nešetrné. Ekoalarmisté vzývají potenciál obnovitelných zdrojů, který vnímají takřka jako zázračný,
a nejraději by zrušili uhlí, ropu i jádro, protože
jejich řešením jsou slunce, vítr, voda, bioplyn,
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Svazu moderní energetiky: „Spíše než nedostatky
vidím příležitosti. Technologie obnovitelných zdrojů
začínají dávat ekonomický smysl. Fotovoltaické
moduly jsou v průměru levnější o 80 procent než
před 10 lety a ceny větrných turbín klesly o 30 procent. Agrivoltaické systémy jsou solární elektrárny
speciálně upravené tak, aby dál umožnily využívat
půdu pro pěstování zemědělských plodin – panely
přistiňují plodiny a pomáhají tak zachovat výnosy,
které jsou ohroženy suchem a rostoucími teplotami
v důsledku klimatické změny. Naopak plodiny pod
panely přispívají k lepšímu mikroklimatu, protože
ochlazují vzduch v okolí panelů, které se tak nepřehřívají. Otevírají se také příležitosti v rozvoji baterií.
Ty si již díky státní podpoře mohou dovolit i domácnosti a zvýšit tak v kombinaci s pořízením střešní
solární elektrárny svou energetickou soběstačnost.
To vše s sebou přináší skvělé příležitosti také pro
české firmy. Jednotlivé státy včetně České republiky
by měly být více ambiciózní v hledání řešení, která
mohou nahradit uhlí. Ano, investice, které zajistí
snížení emisí v duchu Pařížské smlouvy, předsta-

POHLED ODBORNÍKA

Dvojí česká
ekonomika

N

„Nikdo z nás si jistě nepřeje, abychom v příštích letech platili kvůli unáhlenému zavírání uhelných zdrojů a nutnosti dovážet
energii ze zahraničí za energie mnohonásobně více než nyní,“ sdělil během energetického semináře v Poslanecké sněmovně
prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

cosi, co dříve bylo nejen nemožné, ale dokonce
nepředstavitelné – energie lze dnes ve velkém,
dlouhodobě a s minimem ztrát skladovat. Jsou tu
baterie a bateriové systémy, jsou tu ještě vstřícnější
technologie power2gas a power2hydrogen.

Problémy, nebo příležitosti?
Patrně největší brzdou na cestě k moderní energetice je fakt, že v debatách – a sněmovní seminář
Hospodářské komory to jenom potvrdil – se
pozornost soustředí především na problémy.
Jistěže není možné je přehlížet, ale v zájmu věci
je, aby se stejně nahlas mluvilo o příležitostech.
Zatím se o nich mluví spíše sporadicky, a to přesto,
že v Česku jsou úspěšná vědecká pracoviště,
která rozvíjejí jaderné či vodíkové technologie,
jež mohou být budoucností českého průmyslu.
Tak to vidí i Martin Sedlák, programový ředitel

vují hodnotu 1,7 bilionu dolarů ročně. Promítnou
se však v úspoře nákladů za znečištění ovzduší,
snížení nákladů za zdravotní péči a redukce škod
na životním prostředí – podle kalkulací Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje (IRENA)
ročně ušetříme 6 bilionů dolarů. Nehledě na to, že
proměna energetiky také podpoří světovou ekonomiku a vytvoří tím další exportní příležitosti. Celkový
přinos prostřednictvím růstu HDP od roku 2018
do roku 2050 je odhadován na 52 bilionů dolarů.“
Současnost je východiskem pro budoucnost
a v energetice to platí mnohonásobně. To, že se
(z)mění k nepoznání, je fakt. Na nás je, zda toho
dokážeme využít. Byť by nám možná slušel ambicióznější přístup k nové energetice, rozum by měl
hrát hlavní roli. ■

a první pohled vypadá, že vše zůstává
při starém. Česká ekonomika navzdory
hospodářskému útlumu v západní Evropě – a zvláště pak navzdory recesi v Německu
– roste stále svižným téměř tříprocentním
tempem, jako by byla zcela imunní vůči
rozmarům zahraniční poptávky. Automobilky
dokonce za prvních devět měsíců vyrobily
více osobních vozů než ve stejném období
loňského roku a úspěšně se jim tato auta daří
prodávat na jinak upadajícím evropském
trhu. Pozitivně se vyvíjejí i nové zakázky
v řadě průmyslových oborů, nezaměstnanost
je minimální a nabídka volných pracovních
míst takřka neomezená. Firmám stále chybějí
kvalifikovaní i nekvalifikovaní zaměstnanci,
i když už jich de facto zaměstnávají nejvíc
v historii. Není proto ani divu, že ČNB může
jít proti evropskému proudu a znovu uvažuje
o zvyšování úrokových sazeb.
Jenže tento skvělý obrázek české ekonomiky
není až tak úplně bez vad. Tou první je, že
data, kterými se ekonomové, včetně mě, ohánějí, jsou vlastně už takřka historická. Vždyť
poslední HDP je za druhý kvartál, který
skončil téměř před čtyřmi měsíci. Nejnovější
údaje z průmyslu nebo ze služeb jsou zase
teprve ze srpna. A už tehdy bylo vidět, že za
jinak pěknými velkými čísly začínají být vidět
i nepříliš povzbudivé signály. Stále nižším
výkonem energetiky počínaje, přes obrat
tržeb v dopravě až po slabší zakázky ve strojírenství. Opomenout nelze ani omezování
investiční aktivity firem, které bylo dokonce
vidět od začátku roku, nebo aktuální výrazné
zpomalení výrobní inflace. Sice jde zatím jen
o dílčí údaje, které ještě nepřeválcovaly jinak
skvělý obrázek tuzemského hospodářství ani
prognózu centrální banky, nicméně minimálně potvrzují, že se naše ekonomika po čase
opět stala vícerychlostní. A než budou k ruce
zpožděná tvrdá data z firem, bude se muset
ČNB rozhodnout, kterou z oněch rychlostí
považuje sama za dominantní.

PETR DUFEK,
analytik, Finanční
Foto: Jiří Coufal

Foto: archiv HK ČR

geotermální potenciál, ba dokonce i pohyb, neb
Japonci prý dokážou získat elektřinu i z padajícího
deště. Problém je, že obnovitelné zdroje jsou výkonově těžko předvídatelné, v podstatě neregulovatelné a neposkytují energii plynule, což způsobuje
výkyvy výkonové bilance, které se pak promítají
do nestability celé sítě. Zapouzdření konzervativci
by nejraději zachovali minulost. Jednak se osvědčila a jednak minulé investice do konvenční energetiky nejsou zhodnoceny, protože to trvá desetiletí.
Problém je, že minulost nesvědčí planetě. Řešení
však existuje. Cestu k němu však skutečně musí
vést rozum, jak upozorňuje prezident Hospodářské komory. Základem pro politické rozhodnutí
musejí být odborné analýzy energetické, ekonomické a ekologické. Protože řešení leží v průsečíku těchto tří os. A všechny tři skupiny se zájmy
dnes často zcela protichůdnými musejí mít stejný
cíl – energetiku soběstačnou, stabilní, bezpečnou,
finančně dostupnou i přátelskou k životnímu prostředí. A taková už dnes není chimérou či utopií,
ale reálnou možností. Technologie totiž umožňují

trhy ČSOB

PETR KARBAN
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Řešení pro průmyslové firmy
i municipality
Česká republika řeší svou energetickou budoucnost. Výroba elektrické energie je v debatách tím hlavním tématem,
nicméně významný díl energetiky tvoří teplárenství. V posledních letech je stále více podporovaným a využívaným
modelem kombinovaná výroba elektřiny a tepla, která odpadní teplo využívá jako komoditu.

N

ejenže je to metoda efektivní, je i šetrná.
S ohledem na stále přísnější ekologická
pravidla se tak dá očekávat, že kombinovaná
výroba elektřiny a tepla s využitím kogeneračních
jednotek, která je trvale rostoucím odvětvím energetiky, poroste i nadále. Dokáže totiž využít zdroje,
které na rozdíl od uhlí přísným normám vyhovují,
ať již jde o plyn, biomasu, či komunální odpad.

Je zřejmé, že hlavní energetický podíl v Česku
připadne jádru a že je nutné zvýšit využití obnovitelných zdrojů. Kogenerační jednotky s pístovými
plynovými motory však představují technologie,
které mohou – a budou – výrobu elektřiny a tepla
bezesporu doplňovat. Prvním důvodem pro jejich
využití je efektivita: ve srovnání s oddělenou
výrobou elektřiny a tepla kogenerace ušetří až 40 %
primární energie, a tedy i stejné procento emisí
CO2, o dalších nemluvě. Významné z hlediska
úspor je i to, že jde o menší celky s výkonem často
jen desítek nebo stovek kilowat, které mohou být
blízko konečnému spotřebiteli. Tím se snižují
ztráty, zvyšuje účinnost výroby elektřiny i tepla
a posiluje nezávislost obce či výrobních podniků.
Jsou také přirozeně flexibilní a mohou tak velmi
dobře reagovat na výkyvy výroby z obnovitelných
zdrojů a posilovat tím stabilitu sítě. A v neposlední
řadě hraje v jejich prospěch i schopnost využít jako
palivo širokou škálu zdrojů – od zemního plynu
přes bioplyn, biometan a kalový plyn až po vodík či
syntetický metan, které mohou sloužit jako efektivní
a dlouhodobé sklady energie. Všechny tyto vlastnosti ve svém součtu činí z kogenerace atraktivní
řešení, protože je účinné a nízkoemisní. Vždyť
i primární palivo, zemní plyn, má oproti uhlí emise
CO2 zhruba poloviční.

Podpora stimuluje růst
Je jednoznačně správné, že kombinovaná výroba
elektřiny a tepla je i podle zákona 165/2012 Sb.
podporovaným zdrojem energie, přičemž jednotky
do 5 MW mají zaručenu i meziroční valorizaci.
Mimochodem, výše podpory činí ročně 800 až
900 milionů korun. V roce 2021 by měl v rámci
připravované novelizace zmíněného zákona začít
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Efektivní i šetrné

ENERGETICKY EFEKTIVNÍ
TECHNOLOGIE TEDOM
Špičku v oboru malých kogeneračních
jednotek představuje česká společnost
TEDOM, která dnes nabízí desítky
kogeneračních jednotek na zemní plyn
i bioplyn s výkonem od 7 kW do 10 MW.
Kromě samostatných kogeneračních jednotek
dodává TEDOM i komplexní projekty na klíč,
které zahrnují projektovou dokumentaci,
dodávku technologií a výstavbu celého
energetického zdroje. Od roku 2003 využívá
TEDOM vlastní vývoj a výrobu motorů, v roce
2010 pak založil se skupinou ČEZ společný
podnik ČEZ Energo, který provozuje více
než sto kogeneračních jednotek zapojených
do virtuální elektrárny o celkovém
elektrickém výkonu přes 100 MW. Společnost
TEDOM také provozuje energetické zdroje
na skládkách komunálního odpadu, v nichž
ročně vyrobí desítky tisíc megawatthodin
zelené elektřiny. V roce 2016 TEDOM koupil
německou firmu SCHNELL, předního
dodavatele kogeneračních jednotek pro
bioplynové stanice, a stal se tak silným hráčem
na evropském trhu s 900 zaměstnanci a více
než 8 000 instalovanými kogeneračními
jednotkami v desítkách zemí světa.

fungovat nový model podpory elektřiny z kombinované výroby. Podpora bude stanovena provozními
hodinami, a přestože přesné parametry nového
modelu ještě nebyly stanoveny, odborníci očekávají,
že nový model dovolí lépe, a především pružněji
reagovat na situaci na trhu. Pozitivně jsou vnímány
jak vážený výpočet výše podpory dle velikosti
jednotky, tedy bez dnešních skokových změn výše
podpory, tak i podpora modernizace či vyrovnání
provozních nákladů. Všechny tyto skutečnosti jsou
i důvodem, že malá kombinovaná výroba elektřiny
a tepla roste, za posledních 5 let zhruba o polovinu,
a růst se předpokládá i v budoucnu, když odhady
expertů hovoří o tom, že v příštích 10 letech se
instalovaný výkon malých plynových kogenerací
do 5 MW více než zdvojnásobí.

Malá, ale perspektivní
Že malá kogenerace má své pevné místo nejen
v současném, ale i v budoucím energetickém mixu,
potvrdila i konference Dny kogenerace, kterou
v posledním říjnovém týdnu v Čestlicích uspořádalo sdružení COGEN Czech již podvanácté. Vedle
mnoha odborníků na konferenci vystoupili i náměstek ministra průmyslu René Neděla, programový
ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák,
Rut Bízková ze Svazu měst a obcí a řada dalších
osobností z oblasti energetiky. Spolu s provozovateli
a vědci se shodli, že malá kogenerace je řešením nejen pro průmyslové podniky či komunální výtopny,
ale také pro menší uhelné elektrárny, kterým umožní přechod na nová, ekologicky vstřícnější paliva. ■
PETR SIMON
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Poličsko a Hlinecko:

Připojíme nové velkoodběratele
na 35 kV v Poličce. Na celé stavbě pracovalo až
65 kmenových zaměstnanců dodavatele. Celkem
bylo nově vztyčeno skoro 200 stožárů, které mohou mít v závislosti na terénu výšku až 40 metrů,
celková délka vedení o napětí 110 kV je 28 kilometrů. Všechny stožáry mají pevné betonové
základy – na jednu betonovou patku (základ)
padne zhruba 120 až 150 metrů krychlových
betonu. Pro představu: na stavbu základové desky
rodinného domu je potřeba zhruba 50 kubíků.
Na tuto stavbu tak v součtu dorazilo přibližně
1 500 domíchávačů betonu, které dovezly více než
9 tisíc metrů krychlových betonu.
Stavba vedení vysokého napětí 110 kV posílí kapacitu sítě v této oblasti a výrazně omezí poruchovost
a posílí spolehlivost dodávek elektrické energie.
Nové vedení umožní i další připojování nových
odběratelů a malých zdrojů, pro které již v samotné Poličce nebyla kapacita, čímž vytváří nezbytné
podmínky pro rozvoj celého regionu. ■
VALERIE SAARA

V

ýstavba vedení 110 kV Hlinsko – Polička byla
zahájena na podzim roku 2017 přípravnými
pracemi, kácením dřevin v koridoru budoucí
stavby, realizací souvisejících přeložek a technickými úpravami distribučních vedení vysokého
napětí v průmyslové zóně Polička. Celá stavba
byla rozdělena do několika etap, které se postupně
realizovaly.

V rekordním čase
Díky příznivému počasí, dobré přípravě a koordinaci stavby a také díky zkušenostem dodavatele
se podařilo zrealizovat stavbu za 18 měsíců od
„kopnutí do země“ do „zapnutí pod napětí“. Standardní časová náročnost se u podobných staveb
pohybuje kolem 36 měsíců. „Tento projekt je i pro
naši společnost ojedinělý. Cílem výstavby nového
vedení 110 kilovoltů v lokalitě Hlinsko – Polička je
odlehčení distribuční soustavě v okolí. Realizace této
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stavby umožní zajistit vyšší spolehlivost napájení nejen v samotné Poličce, ale i v celém regionu Poličsko
a Hlinecko. Díky tomuto novému vedení se uvolní
prostor pro připojování nových odběratelů a rozvoj
celého regionu,“ říká generální ředitel společnosti
ČEZ Distribuce Martin Zmelík. Samotné stavební
práce na vedení 110 kV Hlinsko – Polička byly
zahájeny na začátku jara 2018. Postupně byly po
trase vedení rozváženy první základové díly pro
jednotlivé stožáry, a jakmile to klimatické podmínky umožnily, zahájila dodavatelská firma výkopové
práce a betonáž základových dílů. Následně v jarních měsících montovala mřížové stožáry.

Desítky stožárů, tisíce kubíků betonu
Pracovalo se na všech částech trasy a postupně
docházelo ke zprovozňování jednotlivých dílčích
úseků. Byly zprovozněny i nové kabelové rozvody
vysokého napětí na území města Polička a rozvod-

Foto: 2x archiv ČEZ

Před dvěma lety společnost ČEZ Distribuce zahájila stavbu nového vedení
vysokého napětí 110 kV Hlinsko – Polička, které bylo letos v srpnu dokončeno.
Tato strategická stavba umožní do budoucnosti připojování dalších odběratelů,
především z řad velkých podniků v průmyslové zóně v Poličce. Celkové realizační
náklady této stavby se pohybují kolem 400 milionů korun.

ČEZ DISTRIBUCE, a. s.
Společnost ze Skupiny ČEZ provozuje
na území České republiky vedení v délce
163 680 km s 3,6 mil. odběrných míst.
Postupnou modernizací, plánovanou
rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy
a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje
a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky
elektřiny a plní rostoucí požadavky klientů.
Cílenými investicemi do distribučního
zařízení je umožňován další rozvoj české
ekonomiky a vytvářen prostor investorům
a tím i novým pracovním místům
v regionech.
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Co dělá vaše budova pro
příští generace?
Díky EPC projektům snížíte emise CO2 vašich budov
a spoříte energie.

nákladů na vytápění či
chlazení se uspoří díky
tepelným výměníkům.

Až 75 %

USPORNEBUDOVY.CZ

Až 95 %

Až 15 %

spotřeby energií se sníží
zavedením energetického
managementu.

Až 50 %

energií se uspoří formou
EPC – energetických služeb
s garantovaným výsledkem.

spotřeby elektřiny
se ušetří pomocí
LED technologie.
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Řízení elektrárny je někdy adrenalin
Automatizace proniká nejen do průmyslových provozů, ale také do elektráren a tepláren. Příkladem je společnost EC Kutná
Hora, s. r. o., která provozuje vlastní nově vybudovaný energetický zdroj v průmyslovém areálu ČKD Kutná Hora. Balíky
slámy přetváří na elektřinu a teplo. V provozu pracují zkušení technici a mezi nimi jsou vidět i mladé tváře – na praxi sem
totiž docházejí studenti z kutnohorského učiliště.

A

reál ČKD Kutná Hora křižují staré kolejnice i potrubí. V jednom místě se rozprostírá
fotovoltaické pole a o kus dál se do výšky
šplhá nazeleno natřený komín. Moderní ekologický zdroj spaluje fytomasu. Elektřinu a teplo
pak zužitkovávají firmy v průmyslovém areálu,
ale i kutnohorská sídliště, školy nebo školky.

Hranatá sláma
„Ročně spálíme cca 75 tisíc tun slámy. Z toho
63 tisíc tun padne na výrobu elektřiny, zbytek se
promění na teplo. Pracuje u nás asi čtyřicet lidí.
Ti se starají o výrobu energie, ale také o údržbu
technologií,“ vysvětluje vedoucí nákupu paliva
Jakub Kavalír. V kotlích mizí cíleně pěstovaná
biomasa, je to například obilná sláma, ječná
sláma, seno nebo řepka. Důležité je, že balíky,
jež denně přiveze v průměru 20 kamionů, jsou
hranaté. Vyžaduje to automatizovaná technologie. „Kamiony složí balíky do řady, odkud si je
bere plně automatizovaný jeřáb, jenž je pokládá
na dopravníky. Ty je dopravují až ke kotli,“ popisuje Jakub Kavalír.
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Devět obrazovek
Ačkoli je technologie samostatná, bez lidské obsluhy se neobejde. Vše je řízeno z velínu, tedy technologické místnosti, kde je hned devět obrazovek,
na něž dohlíží operátor energetického bloku Jonáš
Šabala. „Kontroluju, zda vše běží správně, jestli jsou
parametry v pořádku a nikde se nic nezaseklo. Mám
na starosti dohlížení nad procesy, případné zásahy
a diagnostiku,“ říká mladý muž, který pracuje
na směny. Elektrárna je v provozu 24 hodin denně.
Ve velínu se střídají čtyři operátoři po čtyřech
směnách, chodí na krátké a dlouhé týdny, na denní
a noční směny. „Na provoz elektrárny jsem byl
zvyklý ještě před nástupem na hlavní pracovní
poměr. Docházel jsem totiž do firmy na praxi a poté
i na brigádu. Noční směny byly zpočátku náročnější,
asi nejsou pro každého, ale zvykl jsem si. Člověk
prostě musí vstát z postele a jít,“ uvádí Jonáš Šabala.

Spolupráce se školami se vyplácí
Společnost EC Kutná Hora, s. r. o., patří k těm
firmám, které mají zájem o mladé lidi a spolupracují se školami v okolí. „Je to oboustranně

prospěšné. My v týmu rádi uvítáme mladé lidi,
kteří jsou ochotni se učit, školy zase potřebují pro
své učně a studenty zajistit praxi v různých provozech,“ vysvětluje Jakub Kavalír a dodává: „Zašli
jsme proto do škol s prezentací a nabídli mladým
lidem praxi.“ Prezentace tehdy oslovila i Jonáše
Šabalu, který shodou okolností krátce nato zamířil do elektrárny na exkurzi. „Vůbec jsem neměl
tušení, že tady taková firma funguje. Výroba
elektřiny a tepla mě zaujala. Musím být pořád
ve střehu. Musím se pořád učit nové věci. To mě
posouvá dopředu. Jsem rád za výzvy i za možnost
kariérního růstu,“ říká.
Podle Jakuba Kavalíra má firma zájem o mladé
lidi, kteří jsou ochotní se učit novým věcem,
mají blízko k moderním technologiím a také jim
nevadí směnný provoz. „Ustoupili jsme od toho,
abychom požadovali konkrétní vzdělání v oboru.
Jonáš například vystudoval obor elektrikář, ale
není to podmínka. Máme v týmu vystudovaného
truhláře nebo kolegu, který působil jako profesionální voják. Rozhodující je pro nás ochota učit se
a technické myšlení,“ zdůrazňuje.
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Lidi umíme ohodnotit

že je technologie automatizovaná a firmě jde spíš
o to pokrýt přirozenou fluktuaci než nabírat nové
lidi. O mladé talenty má podnik velký zájem,
proto vedle SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora spolupracuje i s kutnohorskou střední průmyslovou
školou. „Každého u nás rádi uvítáme. Nepořádáme
sice dny otevřených dveří, to při našem provozu ani
nejde, ale každého zájemce firmou rádi provedeme,“ dodává Jakub Kavalír. ■

Ostatním zaměstnavatelům v regionu firma konkuruje dobrou atmosférou v týmu i celou řadou
benefitů. Hned po uplynutí tříměsíční zkušební
doby dává smlouvu na dobu neurčitou. Mzda se
skládá z fixní a pohyblivé složky, lidé dostávají
příplatky za noční směny, práci v sobotu, neděli
a ve svátek. Proplacené mají i všechny přesčasy.
Navrch získávají stravenky a také Flexi Passy v roční hodnotě kolem 4 000 korun. Pro řadu z nich
je pak důležité, že mají hrazené všechny zkoušky
a oprávnění, které k výkonu své práce potřebují.
„Umíme ohodnotit a velmi si vážíme toho, když
si u nás lidé rozšiřují kvalifikaci a dovednosti,
například když si operátoři udělají zkoušky na vysokozdvižný vozík a mohou tak zaskočit za kolegu
ve skladu, to zohledňujeme ve mzdě,“ konstatuje
Jakub Kavalír.
Jeho kolega Jonáš Šabala přikyvuje. „Jako elektrikář
mám zkoušky podle vyhlášky padesát a pravidelně
si je obnovuju. Když se porouchají základní věci,
nemusíme hned volat elektrikáře, něco zvládnu
opravit sám.“

mladí lidé. „Pro mě byla práce tady jasnou volbou.
Provoz jsem znal z praxe a z brigády. Hodně mi
pomohlo, že jsem se do všeho zapojoval postupně,
když jsem tu pracoval ještě při studiu, kolegové mě
brali na obchůzky, vše mi ukázali. Navíc mě práce
baví. Musím se pořád zdokonalovat,“ usmívá se
Jonáš Šabala a co chvíli se zadívá na vysílačku,
jestli se v provozu nic neděje. I práce v elektrárně
s sebou přináší adrenalin.

Další tři na praxi

Zájem o talenty

Z Jonášova ročníku se nikdo do provozu elektrárny a teplárny nezapojil, ale z SOŠ a SOU řemesel
Kutná Hora dochází do firmy na praxi aktuálně tři

„Spolupráce se školami se nám vyplácí. Aktuálně
nám stačí, když k nám z každého ročníku přijde
jeden člověk,“ uvádí Jakub Kavalír. Je to i proto,

Více o firmě najdete na www.eckh.cz.
Životopisy nebo dotazy k praxi a brigádě
můžete posílat na info@eckh.cz.

JANA PONCAROVÁ, Výzkumný ústav pro podnikání a inovace
při Hospodářské komoře ČR

(Tato reportáž vznikla v rámci projektu Implementace
Krajského akčního plánu Středočeského kraje, registrační č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655, který je
spolufinancován z ESIF prostřednictvím Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.)

Úvěrové ﬁnancování

Pomáháme
českým ﬁrmám
a podnikatelům růst.

Nové příležitosti pro rozvoj vaší ﬁrmy mohou přijít v době, kdy se vám
to ﬁnančně vůbec nehodí. Naši bankéři vám pomohou v takové situaci
pružně zareagovat. Poskytneme vám investiční úvěr na růst a inovace
ﬁrmy nebo provozní úvěr k vytvoření ﬁnanční rezervy, díky které
pokryjete provozní náklady a srovnáte výkyvy příjmů a výdajů.
Více informací najdete na www.csas.cz/korporace.

Infolinka: 956 777 778
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Dodavatelé energií: Jeden proti všem
Průzkum zákaznické spokojenosti může být jedním z indikátorů, který manažerům a majitelům firem ukáže, jak si stojí trh,
jak si stojí konkurence a kde se v tom spektru nachází jeho společnost. Může být i zajímavým pohledem pro podnikatele,
kteří se chystají vstoupit na nový trh, protože vytyčuje pomyslné mantinely úspěšnosti. Proto se budeme průzkumu Brand
Comparison Index výzkumné agentury SC&C v jednotlivých segmentech věnovat dlouhodobě.
Věrnost znamená stabilitu
Chválí častěji ženy a také lidé z generace X, což
jsou ročníky 1965–1979. Přívětivější jsou také
zákazníci s nižším vzděláním a nižším příjmem
i lidé z menších měst. Naopak zákazníky, kteří
bývají kritičtí, jsou mladší lidé do 35 let, kteří mají
vzdělání a také určitou odbornou specializaci. Často jsou to lidé, kteří pocházejí z Prahy nebo okolí
a mají nadprůměrné platy. Velmi nároční jsou
zákazníci, kteří mají podnikatelskou zkušenost,
nebo jsou na volné noze.
Podíl loajálních zákazníků vždy ukazuje na stabilitu zákaznického portfolia. V případě dodavatelů
energií samozřejmě zákazníci hodnotí službu
z jiné perspektivy než například v oblasti supermarketů. Nicméně i na trhu energií vládne volný
trh a pro každou značku je zásadní, do jaké míry
se může spolehnout na věrnost stávajících klientů.
Při pohledu na jednotlivé značky v segmentu utilit
vidíme loajalitu na úrovni 28 % (viz Obr. č. 2).
Její hodnota převyšuje celkový průměr trhu, což
lze přičíst specifickému postavení trhu s energiemi,

P

rvním oborem v našem seriálu o zákaznické
zkušenosti budou utility neboli dodavatelé
energií. Zákaznickou zkušenost, spokojenost
a loajalitu měříme jedním číslem, jehož minimální
hodnota je 0 a maximální 100. Minimum vyjadřuje
naprostou zákaznickou nespokojenost, naopak
maximum ideální zákaznickou zkušenost.

s nimi pak – pro mnohé možná překvapivě – také
mediální tituly, především televize nebo některé
zpravodajské servery. Průměrná míra zákaznické
spokojenosti za rok 2019 měřená BC Indexem je
57 napříč všemi obory, utility jsou v tomto ohledu
průměrné, protože dosahují 58 bodů ze 100 (viz
Obr. č. 1). Co z toho plyne? Zákazníci tohoto oboru
hodnotí zkušenosti se svými dodavateli mírně
pozitivně, protože se nacházíme už v pozitivní
polovině celé stupnice. Dalším obecným poznatkem je skutečnost, že obor dodavatelů energií má
relativně velký potenciál, jak může svou image
u zákazníků vylepšovat. Rozpětí hodnocení v rámci
tohoto oboru je od 54 do 79 bodů. Z těchto čísel,
při vědomí hodnoty průměrné míry spokojenosti,
je zřejmé, že existuje v oboru energií jedna značka,
která dokáže uspokojit zákazníka výrazně lépe než
její konkurenti a je schopná konkurovat prozákaznicky orientovaným značkám i v jiných oborech,
jako jsou například e-shopy či cestovní kanceláře.

Utility na průměru
V roce 2019 byla minimální hodnota BC Indexu
naměřeného u jedné konkrétní značky 16 bodů,
naopak jedna značka dosáhla zatím maximálního výkonu 83 bodů. Je tedy patrné, že rozdíly
v zákaznickém hodnocení existují, a bude proto
užitečné vědět, jak si stojí průměrně jednotlivé
obory. Víme, že nejlépe jsou zákazníky hodnoceny
obory spojené s e-commerce, jako jsou e-shopy
s potravinami, módou nebo černou a bílou technikou. Na opačné straně najdeme také obchody, ale
jsou to pro změnu kamenné supermarkety, spolu

Obr. 1:

všechny obory
měřené v BC Indexu
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Obr. 2:
PODÍL LOAJÁLNÍCH ZÁKAZNÍKŮ

18 %

28 %

všechny obory
měřené v BC Indexu

pouze utility

kde změna značky je relativní novinkou a vyžaduje
určitý administrativní proces. Zmínit lze také,
že většina značek v tomto segmentu má loajální
skupinu na úrovni 22–26 %, existuje ovšem jedna
značka, která má v tomto směru nadprůměrný
výkon a podíl jejích loajálních zákazníků přesahuje
40 %. Nepřekvapí, že je to tatáž značka, která
vykazuje nejvyšší hodnotu BC Indexu. Možná ale
překvapí, že touto značkou jsou Moravské naftové
doly a nikoliv některý z velkých hráčů. Trh má svého lídra, což pro ostatní značky znamená motivaci,
prostor pro zlepšení je poměrně značný. ■

převládá pozitivní hodnocení
JANA HAMANOVÁ, ředitelka výzkumu SC&C
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inzerce

Za 19 Kč denně získáte vše,
co k přijímání karet
potřebujete.

%

www.kbsmartpay.cz
nebo 277 700 700

Berete karty?
My strháváme 0 %

Denní cena vychází z měsíční ceny 580 Kč bez DPH za balíček s objemem plateb
10 000 Kč měsíčně. Detailní popis služby najdete na www.kbsmartpay.cz.
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Nejlepší železniční catering
V loňském prestižním žebříčku The Great Train Comparison (TGTC) obsadily České dráhy první místo v kategorii Foodies.
Prvenství je velkou zásluhou společnosti JLV, která jídelní a lůžkové vozy pro národního dopravce provozuje.

Ž

elezniční doprava je na vzestupu a není
divu. Je pohodlná, rychlá, bezpečná. Jestliže
na příměstských tratích je železniční doprava
v podstatě veřejnou službou a nutností, na delších
cestách jde o zcela korektní byznys. Klimatizované
velkoprostorové vozy jsou vyhledávané i podnikateli. A catering k takovým cestám neodmyslitelně
patří, ačkoliv od dob, kdy na nádraží začínal kariéru
Hrabalův Jan Dítě, se změnil k nepoznání. „Dnes vše
určuje čas, vlaky i cestující se na nádraží zdrží oproti
minulosti jen zlomek času a atmosféra starých nádraží je už jen nostalgie, catering k cestování ovšem patří
a bude patřit, jak na nádraží, tak i na palubě vlaku.
V nějaké podobě jej proto nabízejí všichni dopravci,
točené pivo, kvalitní moravské víno a špičkové teplé
pokrmy servírované v kultivovaném prostředí však
na českých kolejích dostanete jen od nás,“ říká Bo-

34

MY UŽ JÍZDENKY V NĚKTERÝCH
STANICÍCH PRODÁVÁME A UMĚLI
BYCHOM TUTO SLUŽBU ZAJISTIT
VŠUDE, KDE JSME.
humír Bárta, který jako generální ředitel za takřka
čtvrtstoletí přeměnil někdejší socialistickou šeď
v moderní firmu, která se prosazuje na evropském
trhu.

Ať je vidět, že jsme Češi
Za zmíněným oceněním české železniční gastronomie je promyšlený přístup. Společnost JLV je mezi
evropskými jednou z mála, která kontroluje všechny
kroky, od nákupu surovin přes jejich zpracování,

receptury a přípravu pokrmů až po servis. A zrovna
receptury zaslouží jedničku, přesahují totiž obvyklou
úroveň velmi výrazně. „Spolupráci se špičkovými
českými šéfkuchaři jsme zahájili již před lety, začínali
jsme s šéfkuchařem luxusní restaurace Aureole Jiřím
Králem, pracoval pro nás legendární český šéfkuchař
Jaroslav Sapík, dnes jsou receptury a supervize v péči
Miroslava Kubce, který vede kuchyni karlovarského
Grandhotelu Pupp. Ta jména jsou zárukou kvality.
A nezřídka se stává, že se na nás obracejí cestující
s tím, že lepší jídlo toho druhu nejedli. Což beru jako
velké vyznamenání, protože naše možnosti a podmínky jsou oproti klasické restauraci přece jenom značně
limitované,“ hrdě vypočítává Bohumír Bárta. A když
už zmínil pivo a moravské víno, nezmínil je náhodou. I tyto položky na jídelním lístku jsou totiž promyšlené, české pivo zvuk vždycky mělo, moravské
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firma měsíce
Doprava a občerstvení
Kdybychom se bavili jen o vlacích, nikdy bychom
neviděli celou šíři záběru společnosti JLV. Ten se totiž
soustředí na vše, kde se potkává doprava a občerstvení.
„Možná bych to rozšířil ještě víc, zajímavé jsou třeba i nemocnice, obecně místa, kde mají lidé omezený prostor či
pohyb. Ale v zásadě platí spojení doprava a pohyb. Nejvíce
vidět jsme na nádražích, kde jsme už historicky byli, dříve
nám patřilo množství nádražních restaurací. Ty jsem
ovšem zrušil, protože konkurovat šedé ekonomice nešlo.
Dnes se podmínky mění a tam, kde by to dávalo smysl, se
můžeme se samoobslužnými restauracemi vrátit. Nicméně
tím nosným je ucelený koncept značek, v podstatě franšíz,
který spravujeme. Burger King a Minit jsou ty, které
kupujeme, Pont Market, Bio Point, Momento Restaurant
a Momento Café, Pappata, Crêperie jsme naopak vytvořili
a nabízíme je ke spolupráci. Myšlenka diverzifikace vznikla
před lety z potřeby nebýt závislí na budoucnosti Českých
drah, ta totiž nebyla dlouho vůbec jasná,“ vysvětluje Bohumír Bárta jeden z impulzů, který JLV dodal dynamiku
pro rozvoj.

Foto: Michal Šula, MAFRA

Příležitosti zítřka

víno ho získává. A tým JLV razí myšlenku, že je jedno,
po jakých kolejích jejich catering jezdí, vždycky by se
mělo na první pohled poznat, že jde o catering český.

Renesance nočních vlaků
Ocenění TGTC není první, společnost JLV je již tradičně dobře hodnocena v rámci evropského sdružení
IRCG, protože neustále přichází s novými nápady
a inovacemi, učit se k nám proto v minulosti přijeli třeba
i Norové. Výzvou i příležitostí pro firmu může být blízká
budoucnost, jíž Bohumír Bárta přisuzuje zvýšený zájem
o noční cestování: „Překvapilo mne, že německé dráhy ho
před pár lety z ekonomických důvodů opustily. Rakouské
dráhy se zachovaly přesně opačně. Tyto služby převzaly,
dnes provozují služby s lůžkovými vozy po celé Evropě.
S vysokorychlostními transevropskými trasami může
být noční železnice využívána mnohem více než dnes.
Železniční spojení evropských metropolí nočními linkami má svoji logiku. V Evropě to je diskutované téma,
protože denní kapacita přestává poptávce po železniční
přepravě stačit. K tomu všemu občerstvení neodmyslitelně
patří.“ Dlužno dodat, že JLV a jí podobné společnosti
nevlastní vozy, to je model, který fungoval kdysi dávno
v minulém tisíciletí. Dnes železniční cateringové společnosti prodávají dopravcům komplexní službu. Proto
se také služby jedné společnosti u různých dopravců
mohou lišit, každý dopravce má totiž svá pravidla a své
technologické limity.

Mohlo by se zdát, že byznys na kolejích příliš možností
k rozvoji neskýtá, ba dokonce že je ohrožen nápojovými
a prodejními automaty. Ani jednu z těch myšlenek ale
Bohumír Bárta nesdílí: „V našich podmínkách automaty
na palubě jako řešení nevidím. Mnoho železničních společností včetně Českých drah tento koncept zkoušelo, ale bez
většího úspěchu. Proti je vandalismus, omezený sortiment
a cena těch přístrojů, která je často oproti běžným až
dvojnásobná, protože musejí být dimenzovány na provoz
na železnici, tedy otřesy. V Evropě se snad s výjimkou Nor-

JLV, a. s.
Letos slaví v podstatě
60. narozeniny. Navazuje totiž
na tradici podniku Jídelní
a lůžkové vozy, který patřil
státní společnosti České dráhy
a v roce 1992 byl privatizován.
České dráhy zůstaly i nadále
jeho významným akcionářem
a využívají jeho služeb i dnes.
V roce 1996 nastoupil na pozici
generálního ředitele Bohumír
Bárta, který socialistického
pohrobka změnil v moderní
firmu, přinesl s sebou
obchodního ducha i ekonomické
myšlení a naučil podnik
existovat v konkurenčním
prostředí volného trhu v Česku
i v zahraničí. Společnost JLV je
od roku 1995 členem prestižního
mezinárodního profesního
sdružení International Rail
Catering Group (IRCG), které
jí již 3x udělilo titul MIC (Most
Innovative Caterer) za nejlepší
inovaci v oboru. Provozní
ředitel společnosti JLV v této
mezinárodní organizaci nově
zastává pozici prezidenta.

ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ EVROPSKÝCH
METROPOLÍ NOČNÍMI LINKAMI MÁ SVOJI
LOGIKU. V EVROPĚ TO JE DISKUTOVANÉ
TÉMA.
ska ve větší míře neuchytily automaty nikde. A pokud jde
o rozvoj, doposud jsme se bavili jen o cateringu, ale časy se
mění. Správa železniční dopravní cesty vypověděla Českým
drahám smlouvu na prodej jízdenek, ten totiž na menších
nádražích zajišťovala. My už jízdenky v některých stanicích prodáváme a uměli bychom tuto službu zajistit všude,
kde jsme. Ekonomický pohled na věc však vítězí a samostatná pokladna se bohužel uživí jen na velkých nádražích.
V Evropě je model prodeje jízdenek v obchodech našeho
,convenience‘ typu běžný.“ A pak jsou tu ještě příležitosti
gastronomického trhu, když EET postupně srovnává
podmínky. Velkou výzvou může být omezení současné
stravenkové praxe, respektive přímá dotace státu na skutečně poskytované jídlo v rámci zaměstnání.
Limitem rozvoje tak v současnosti jsou pouze lidé.
Přestože čitelná firemní kultura, hodnoty, s nimiž se lze
ztotožnit, jasné podmínky a promyšlený systém péče
o vlastní tým přivádějí dnes do JLV často zaměstnance
od konkurence, potřeby dlouhodobě rostoucí úspěšné
firmy jsou vyšší. ■
PETR KARBAN
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PROVOZ A SPRÁVA BUDOV
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VE SPRÁVNÝCH RUKOU
TECHNICKÁ SPRÁVA BUDOV, ÚDRŽBA
Preventivní údržba / Běžná údržba / Revize a servisní prohlídky / Opravy technologických zařízení / Havárie, pohotovostní servis / Zednické práce / Drobné opravy

ENERGETICKÉ SLUŽBY
Poradenství při optimalizaci spotřeby energií / Monitoring spotřeby energií
pomocí HW a SW / EPC projekty / Kontroly klimatizací ze zákona / Výroba
a rozvod tepelné energie

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
Pravidelné a jednorázové úklidy / Postavební úklidy / Speciální práce /
Denní servis / Zimní údržba / Zásahy při haváriích / Průmyslový úklid

SECURITY, DOZOR A BEZPEČNOST, PODPŮRNÉ SLUŽBY
Ostraha objektů / Technické zabezpečení / Pult centrální ochrany /
Recepce / Hostesky / Event Management / Catering / Carfleet /
Meeting Servis

SKUPINA ATALIAN

SKUPINA ATALIAN CZ

1944 – založeno ve Francii
95 000 pracovníků
Obrat 2018: 1,86 mld. eur
25 000 zákazníků

1990 – založeno v Česku
6 700 pracovníků
Obrat 2018: 3 mld. Kč
2 100 zákazníků
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36-37K_atalian.indd 37

info.cz.atal@atalianworld.com

+420 724 489 441

25.10.19 12:35

názory

Grilování v Bruselu:
V hlavní roli Evropský parlament a malé i střední podniky

Foto: archiv

K

„VELKÉ NADNÁRODNÍ
KORPORACE SE NEPODÍLEJÍ
SOLIDÁRNÍM ZPŮSOBEM NA
UDRŽITELNOSTI VEŘEJNÝCH
FINANCÍ V ČESKÉ REPUBLICE,“

adri Simsonová, Johannes Hahn nebo Mariya
Gabrielová. Tři namátkově vybraná jména,
o kterých budeme v příštích pěti letech slýchat
častěji. Že zatím netušíte, o koho jde? Nevadí, pravděpodobně nejste sami. Slyšení kandidátů do Evropské komise před europoslanci, které probíhalo
první říjnové týdny v Bruselu, unikalo pozornosti
širší veřejnosti po celé Evropě. A to i přesto, že
se bezpochyby jedná o událost s bezprostředním
dopadem na životy nás všech.
Evropskou unii čekají nelehké roky, během nichž se
bude rozhodovat o její budoucí podobě. Už dlouho
se vedou debaty o nutné reformě fungování celého
institucionálního systému, do které se zatím nikdo
opravdově nepustil. Klíčové sektory unijní ekonomiky, včetně energetiky, digitálního trhu či dopravy,
vyžadují modernější přístup a větší pozornost si
zaslouží i globální postavení Evropy, které neustále
ostřelují jiné světové ekonomiky.
Evropská komise, kterou lze s trochou nadsázky
označit za unijní vládu, v tomto sehraje zásadní roli,
a zmiňované „grilování“ má proto mnohem větší
význam, než mu veřejnost přikládá. Během několikahodinového slyšení, které musí absolvovat všichni kandidáti na příští eurokomisaře, padají otázky
na odborné znalosti, ale také na majetkové poměry

či možný střet zájmů. Slyšení jsou tak důležitým
filtrem, přes která projdou pouze ti, kteří prokážou,
že na to mají a že se nebojí pouštět se do změn.
Evropský parlament, který „grilování“ vede, má
i z tohoto důvodu velkou zodpovědnost. Už výběrem svých otázek, které během něj položí kandidátům, může vyslat jasný signál, co bude od budoucí
Komise očekávat. A stejně tak příští komisaři
a komisařky se ve svých vystoupeních mohou zavázat k důležitým rozhodnutím a iniciativám, které
v dalších letech představí.
Jsem proto ráda, že během slyšení stále častěji
zazníval příslib podpory malým a středním podnikům, které představují páteř evropské i české ekonomiky. Komisaři se zavazovali ke snižování byrokratické zátěže, k větší snaze zlepšit přístup malých
a středních firem k financování a také k tomu, aby
se na tyto podniky myslelo
už v počáteční fázi přípravy
evropské legislativy. Doufejme jen, že nezůstane pouze
u slov. ■
MARTINA DLABAJOVÁ,

Foto: archiv

Výrok...

poslankyně Evropského
parlamentu

Rex est nudos

UVEDLA V ROZHOVORU PRO ČESKOU TELEVIZI 1. ŘÍJNA
MINISTRYNĚ PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ JANA MALÁČOVÁ.

TO BUDE TÍM, PANÍ MINISTRYNĚ,
ŽE UDRŽITELNOST VEŘEJNÝCH
FINANCÍ JE ÚKOLEM VLÁDY,
PARLAMENTU, STÁTNÍ SPRÁVY
A SAMOSPRÁVY, NIKOLIV ÚKOLEM
KORPORACÍ. TY VZNIKAJÍ
PROTO, ABY ZE SVÝCH SLUŽEB
A PRODUKTŮ MĚLY ZISK. NEBO MI
NĚKDE NĚCO UNIKLO?
PETR KARBAN, ŠÉFREDAKTOR
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O

d ledna 2014 je Ministerstvo dopravy spravováno – a obhajováno – vládním hnutím
ANO. Ministr pracuje dobře, staví se hodně,
mýto bude, dálnice budou… Někteří (snad)
dokonce i uvěřili. Jenže realita je jiná a tance
kolem mýta to potvrzují. Je zkrátka ostudou, že
tento stát, respektive jeho úředníci, nedokážou
připravit a realizovat výběrové řízení na dodavatele strategické služby tak, aby bylo transparentní
i korektní a služba funkční. Nikde však ani slovo
o tom, kolik to všechno zbytečně stálo a kdo je
za to odpovědný. Jen ministerstvo bude připravovat tendr nový. Co kdyby?
Dalo by se nad tím mávnout rukou, možná se
i pousmát, kdyby to byla výjimka potvrzující
pravidlo. Není. Dokazuje to například aféra se
zajišťovacími příkazy, které za ředitele Martina
Janečka Finanční správa používala protizákonně.
V řádu hodin dokázal stát zabavit podnikatelům,
kteří se ničím neprovinili, majetek a prostředky
v hodnotě desítek a stovek milionů korun. Mnoho firem to doslova zlikvidovalo. Měsíc po pravomocném rozhodnutí soudu státní úřednice
na dotaz jedné z přeživších firem, kdy dostane
zpět svých 123 milionů zadržovaných 6 let,

odpoví lakonicky: „Až je obdržíte, tak je obdržíte.“
Z více než 130 zatím proběhlých soudních sporů
o nezákonném postupu státu jich firmy vyhrály
64. Zatím pouze 7 firem vysoudilo náhradu škody
v celkové výši přes 600 milionů korun, 167 milionů již stát zaplatil na úrocích a je zřejmé, že
celkový účet bude výrazně vyšší. Nikde však ani
slovo o tom, kdo je za to odpovědný. Jen ministryně financí zcela nepřípadně odpovídá, že každý
případ je jiný a musí se posuzovat jednotlivě.
Čemuž přizvukuje i současná generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová, která
dokonce argumentuje tím, že dosud nenastal
případ, kdy by byla Finanční správa odsouzena
k náhradě škody ve smyslu zákona 82/1998 Sb.,
o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
veřejné moci, a že Finanční správa nepostupovala
v rozporu se zákonem. Zjevně tu něco nehraje.
Máme se, stejně jako státní úředníci, tvářit, že je
všechno v pořádku? Není. Král je nahý. Schopnost státní správy pracovat efektivně je v porovnání se soukromým sektorem minimální. Ne tak
ovšem mzdy… ■
PETR KARBAN
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Energetická závislost je reálnou hrozbou
jem OZE a také energetickými úsporami. Současný stav je však takový, že výstavba bloku v JE
Dukovany je ve skluzu oproti Státní energetické
koncepci, čímž se ČR zřejmě dostane po roce
2033 do dovozní závislosti na elektřině. Navíc
se dostává do určitého skluzu i plnění ostatních
předpokládaných přínosů ovlivňující energetickou bilanci. Pokud se jedná o energetické
úspory, jejich požadovaná realizace si dle studie
společnosti Enviros může vyžádat náklady kolem
jednoho bilionu korun. Otazníky jsou i kolem
OZE, zřejmě bude – s ohledem na předpokládané
vysychání části našeho území – nutné korigovat
ve Vnitrostátním plánu využívání biomasy pro
energetické účely. Rozvoj ostatních OZE bude
závislý zejména na zajištění potřebné akumulace
elektřiny, a to nejen na několik hodin, ale i řadů
dní až měsíců, což nezvládne žádné současné
bateriové úložiště. Nutné budou rekonstrukce
distribučních a přenosových sítí s aplikací jejich
inteligentního řízení, přičemž je třeba brát v úvahu probíhající, těžko předvídatelné změny počasí
a jejich vliv na stabilitu těchto sítí.
Velmi důležité pro zajištění energetické bilance
státu je proto stále dodržení plánovaného provozu uhelných elektráren a tepláren, jak s nimi
Vnitrostátní plán počítá. Je potřeba zdůraznit, že
pro tyto provozovatele se budou neustále zpřísňovat legislativní požadavky na emise uhlíku

v souladu s unijní politikou a zřejmě bude docházet k nárůstu cen emisních povolenek, které
budou ovlivňovat jak cenu energie, tak i vlastní
budoucnost elektráren či tepláren. Pokud by
po roce 2040 mělo dojít k razantnějšímu poklesu
využívání uhlí pro výrobu elektřiny a tepla, než
předpokládá Vnitrostátní plán, budeme nuceni
masivně navyšovat dovoz zemního plynu a tím
i zvyšovat svoji dovozní závislost na primárních zdrojích energie, což je také v rozporu se
stávající SEK. Hospodářská komora ČR si je plně
vědoma nutnosti řešit nepříznivý vývoj v oblasti
klimatu a vynakládá značné úsilí na jeho řešení.
Přitom však musí brát v úvahu udržení konkurenceschopnosti našeho hospodářství, které
se významnou měrou podílí na tvorbě HDP.
A nejde jen o ekonomiku, otázka dostupnosti
energie by měla být prioritní záležitostí nás
všech. Je potřeba k její spotřebě přistupovat
racionálně a s vědomím, že se bude jednat
o nákladnou komoditu,
která nehospodárným
užíváním může snižovat
konkurenceschopnost
firem a životní úroveň
obyvatelstva. ■
Foto: archiv

E

vropská unie přijala rozhodnutí o uhlíkové
neutralitě do roku 2050. Zajištěnost tohoto
rozhodnutí je zakotvena v celé řadě legislativních opatření, především pak v takzvaném
zimním energetickém balíčku a následně v úkolech
Vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu,
které mají za úkol zpracovat všechny členské země
EU do konce tohoto roku s účinností od roku 2020.
Hlavní pozornost je věnována snižování emisní
zátěže především CO2, dalšímu rozvoji obnovitelných zdrojů energie (OZE) a v neposlední
řadě snížení spotřeby energie cestou zvyšování
energetické účinnosti. Česká republika svůj návrh
Vnitrostátního plánu již odevzdala a v současné
době jednáme s Evropskou komisí o jeho konečné podobě, která následně bude závazná od roku
2020.
Jaká je tedy situace v zajišťování ČR energií,
především v podobě elektřiny a tepla? Základem plánu výroby energie je plán její očekávané
spotřeby. Ten předpokládá mírný nárůst spotřeby
elektřiny do roku 2050 oproti roku 2019 o cca
10 % a tomu i odpovídá skladba takzvaného
energetického mixu se zohledněním požadavku
na snižování nežádoucích emisí. Od roku 2033
se očekává razantnější pokles výroby elektřiny
z hnědého uhlí a vznikající bilanční disparita by
měla být nahrazena uvedením nového jaderného
zdroje do provozu v JE Dukovany, dalším rozvo-

VÁCLAV HRABÁK, předseda
Energetické sekce HK ČR

Samé špatné plány

J

ana Maláčová z pozice ministryně práce
a sociálních věcí prosazuje bankovní daň
a současně mluví o systémových změnách
daňové soustavy. Což jsou dvě věci, které tak úplně
nejdou dohromady. Sektorová daň deformuje
podnikatelské prostředí. To je příliš vysoká cena,
kterou bychom, Josefe Středulo, neměli chtít platit
ani my, kteří z nejrůznějších důvodů nepodnikáme.
Ve zlém se nám to totiž vrátí. Tatáž ministryně připravuje penzijní (ne)reformu. Obé spolu poměrně
úzce souvisí. Jana Maláčová totiž ví, že penzijní
systém je Otesánek, kterému roste nejen bříško,
ale i apetit. A krmit ho chce právě zdaněním zlých
prosperujících bank, které se překvapivě vůbec
nestarají o udržitelnost českých veřejných rozpočtů.
O nich jiná ministryně dlouhodobě prohlašuje, že
jsou evropským premiantem v dokonalé kondici.
Pravdu nemá ani jedna.
Ještě s tím vším souvisí Národní investiční fond,
dítko premiérovo, který se snaží otupit oranžový
tlak na sektorovou daň. Principiálně by NIF
nebyl špatný nápad, byť neznáme jiné parametry
jeho nastavení, než kdo ho má plnit a k čemu má

být využit. A že si lze představit parametry, které
i skvělý nápad dokonale zabijí. V případě zmíněného fondu potenciál zabíjí už jeho základní
nastavení, protože z něj dělá jen špatně skrytou
formu sektorové daně.
Přitom myšlenka spoluúčasti úspěšných dneška na podpoře úspěšných zítřka vůbec není
nesmyslná. Vždyť všichni naši úspěšní – bez
ohledu na segment, v němž podnikají – využívají
ke svému úspěchu nejčastěji české zdroje, ať už
jde o lidi, či infrastrukturu, do nichž v minulosti
investoval především stát. Není proto nic špatného žádat od těch úspěšných desátek z úspěchu.
Desátek, o jehož využití nebude rozhodovat
politika a volební preference, a který tudíž
neprojíme a neprojezdíme, ale investujeme a tím
podpoříme úspěch dalších let.
Mimochodem, projídáme mnohem více, než
si můžeme dovolit. Vláda nás sice utěšuje,
že investuje v absolutních číslech nejvíce
v historii, ale podívejme se na ta čísla trochu
z odstupu. Žádná firma, která chce být lídrem
trhu, nevystačí s tak nízkou mírou investic,

jakou má tahle země, která si ale cíl být lídrem
vytyčila. Investiční výdaje tvořily v roce 2018
pouhý zlomek rozpočtu, přesně 4,18 %. Z HDP
je to dokonce jen 1,1 %! To je v letech růstu
trestuhodně málo, více se investovalo i v letech
krizových. Málo by to bylo i v případě, že bychom měli vybudovanou kvalitní infrastrukturu, opravené a vybavené školy i nemocnice. Což
se říct nedá. (Pokud by někdo chtěl namítat,
že ta čísla nesedí, má pravdu – neberu v potaz
evropské zdroje, pouze národní, tedy naše
vlastní. Stará pravda říká, že na cizí zdroje není
dobré spoléhat. Což my děláme rádi a velmi,
v posledních 9 letech totiž národní zdroje kryly
investice pouze ze 40 %.) Sektorová daň není
dobrý plán z principu. Ale dobrými plány nejsou
– tak jak byly v hrubých rysech představeny – ani
digitální daň ani Národní investiční fond. Nejsou
systémové. Což je důsledek toho, že tato země
nemá vizi ani koncepci. The Country for the
Future? But what future? ■
VALERIE SAARA
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Opravdu nebezpečné okolnosti
legislativním pravidlům. Vedle ignorování MPO
jako spolugestora je to především to, že se u tak
významného zákona s dopadem na tisíce firem
Ministerstvo zemědělství vyhnulo vypracování povinného hodnocení dopadů regulace – RIA. Ta je
přitom klíčovou součástí při přípravě zákonů s tak
významným dopadem na fungování některého
z klíčových podnikatelských sektorů. Ministerstvo
zemědělství si ale vyběhalo výjimku – zřejmě proto, že se bálo toho, co by nezávislá analýza jejich
legislativního kutilství ukázala.
Již při prvním čtení návrhu novely totiž každého do očí praští jedna věc – jak je ušita na míru
českým potravinářským baronům. Přijetí novely
by tak mimo jiné znamenalo nejen deformaci trhu
ve prospěch jedné méně produktivní části výroby
potravin, ale ve výsledku by postihlo všechny
ostatní. Tedy nejen obchodní řetězce, ale i jejich
dodavatele. Návrh výrazně narušuje volnost
smluvních vztahů a řada zaběhnutých obchodních procesů by se nově ocitla mimo zákon. To
by mimo jiné znamenalo znovu uzavřít miliony
smluv, což by pro obě strany představovalo nejen
obrovský nárůst administrativy, ale rovněž dodatečné náklady v řádu minimálně stovek milionu
korun. Mnohem větší důsledky by měly sci-fi
nápady Ministerstva zemědělství zakázat množstevní slevy nebo společnou přípravu slevových
akcí. Na koncového zákazníka by pak dolehlo nevyhnutelné zvýšení cen potravin, což by se dotklo
především nízkopříjmových skupin obyvatelstva,

které častěji nakupují základní komodity, jež tvoří
páteř všech slevových akcí.
Pokud však pominu fakt, že je tento návrh sám
o sobě skutečně špatný, chtěl bych upozornit na
jiné nebezpečí a varovat před tím, co se zde rýsuje.
Účelové ignorování oprávněného požadavku
na provedení dopadové analýzy RIA Ministerstvem zemědělství zde zavádí nebezpečný precedens. Pokud by se z výjimky stalo pravidlo, mohla
by na to doplatit celá ekonomika.
Představte si, že vždy, kdy by předkladatel nějaké
normy nebyl schopen ji a její dopady obhájit,
požádal by prostě o výjimku jako v tomto případě.
V Poslanecké sněmovně zasedá 200 poslanců
a v Senátu 81 senátorů. Ne každý z nich má
ekonomické vzdělání a potřebné znalosti o projednávaném oboru, a pokud nedostanou kvalitní
podklady, nemůžeme očekávat, že vždy rozhodnou
správně.
Můžete si říct, že se jedná čistě o záležitost obchodních řetězců a jejich dodavatelů a vás se to netýká.
Pokud s tím ale dnes nic neuděláme, může se stát,
že příště se do hledáčku jiných navrhovaných
norem dostanou jiná
úspěšná odvětví ekonomiky. Možná, že to
bude právě to vaše. ■
TOMÁŠ PROUZA, prezident
Svazu obchodu a cestovního

Foto: archiv

Z

ákon o významné tržní síle je tu s námi už
deset let a po celou tu dobu hlásá, že významnou sílu na trhu s výrobou a distribucí potravin může mít jen obchod. Opomíjí fakt, že řada
zemědělců a výrobců potravin má na našem trhu
významnější podíl než největší obchodní řetězec,
a zcela ignoruje to, na čem se shoduje zbytek Evropy – že chránit se mají zejména malí zemědělci.
Také proto jsme přivítali snahu rezortů zemědělství a průmyslu a obchodu o společnou přípravu jeho novely, která měla za cíl transponovat
do českého práva evropskou směrnici o nekalých
praktikách v zemědělském a potravinovém řetězci.
Do její přípravy se vedle ministerstev zapojil
i ÚOHS, svými připomínkami přispěli všichni
účastníci trhu, včetně Svazu obchodu a cestovního
ruchu ČR a Hospodářské komory ČR. Debaty byly
časově náročné a občas vášnivé, ale tak nějak si
civilizovanou přípravu zákona představuji.
O to větším šokem pro mě bylo, že Ministerstvo
zemědělství tento konsenzuální návrh zahodilo
a potají ho nahradilo svým vlastním, ze kterého
zmizelo prakticky vše, na čem se všechny strany
dohodly. Ministerstvo zemědělství dokonce
odmítlo tento nový návrh projednat s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které je spolugestorem
směrnice. Takové pohrdání jednoho ministerstva
druhým jsem za téměř dvacet let praxe ve státní
správě ještě neviděl.
Mnohem závažnější je však bezprecedentní způsob, jakým se Ministerstvo zemědělství vysmálo

ruchu ČR

Státní rozpočet musí jít proti všem
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Ve špatných časech se přece my všichni snažíme
bránit poklesu příjmů; a pokud přesto klesají,
snažíme se snížit i výdaje. V úvahu přichází
čerpání dluhu, ale to je řešení v takové situaci
většinou drahé a riskantní. U jednotlivých firem
nebo domácností dává takovéto opatrné šetření
ve špatných časech jistě smysl. Ale na úrovni
ekonomiky jako celku, tedy sečteme-li všechny
firmy a domácnosti dohromady, tento postup
bohužel prohlubuje makroekonomické cykly:
v horších časech všichni omezíme svou poptávku
po produkci těch ostatních, čímž si všichni
navzájem špatné časy ještě zhoršíme.
Proto je – v naprostém rozporu s představami
NKÚ a dalších – vrcholně žádoucí, aby státní
rozpočet šel „proti všem“, tedy aby ve špatných
časech s klidem připustil dva efekty. Zaprvé, měl
by se smířit s poklesem svých příjmů a nebránit
mu zvyšováním daňových sazeb. Zvyšování daní
by totiž firmám a domácnostem stlačovalo ještě

níž jejich v tu dobu už tak dost hubené čisté
příjmy. Zadruhé, ve špatných časech by měly
růst, nebo aspoň neklesat vládní výdaje (samozřejmě výdaje na rozumné věci), takže příspěvek
státu do celkové poptávky se zvýší, nebo aspoň
nesníží.
Vláda by zkrátka měla ekonomiku stabilizovat,
nikoli naopak – cena v podobě vyšších výdajů
na veřejný dluh za to stojí. Na závěr je ovšem
namístě zásadní douška: v dobách konjunktury
by vláda měla ve stabilizaci ekonomiky pokračovat – tím, že bude zvyšovat příjmy, případně
i snižovat výdaje
a celkově snižovat svůj
dluh. ■
MICHAL SKOŘEPA, ekonom
České spořitelny a člen Výboru
pro rozpočtové prognózy

Foto: archiv

N

ejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) je důležitou institucí a produkuje mimo jiné řadu
užitečných analýz. Občas ale i on může
ve svých úvahách udělat pořádnou „botu“. Jeden
kolosální omyl, který pro svůj význam a rozšířenost v české kotlině nesmí zůstat bez odezvy,
jsme mohli zachytit při čtení nedávno vydaného
komentáře NKÚ k „návrhu státního závěrečného
účtu České republiky za rok 2018“, tedy k materiálu Ministerstva financí, který zpětně shrnuje
hospodaření státu v loňském roce.
NKÚ běduje, že na straně příjmů českých
státních rozpočtů dominují výnosy z daní (které
v recesi klesají) a že na straně nákladů dominují
mandatorní, tedy zákonem stanovené výdaje
(které je těžké v recesi snížit). V recesi tak, slovy
NKÚ, vzniká „silný tlak na státní rozpočet“,
protože „nižší příjmy musejí pokrývat vysoké
‚povinné‘ výdaje“. A to je zřejmě problém.
Možná se vám postoj NKÚ zdá v pořádku.

www.komora.cz
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ŠKOLA ČEPOVÁNÍ
PIVA PILSNER URQUELL
Staňte se mistrem čepování piva!
Přijeďte přímo do pivovaru, kde se zrodila legenda
piv Pilsner Urquell a osvojte si styly čepování piva.
Mistr výčepní vám představí zásady
tohoto krásného řemesla a na vlastní kůži
si vyzkoušíte, jak správně načepovat
„hladinku“, „šnyt“ či „mlíko“.
Pro skupiny od 15 osob je možné rezervovat
soukromý zážitek. Pro menší skupinky přátel
nabízíme otevřené kurzy školy čepování.
Program si rezervujte předem e-mailem:
reservations@asahibeer.cz
nebo na tel. čísle +420 377 062 888.
Sledujte www.prazdrojvisit.cz
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vzdělávání & personalistika

Praktická výuka u zaměstnavatele:

Čím déle, tím lépe
Žáci středních škol, kteří se připravují na profesní dráhu, ať už je jejich vzdělání zakončené výučním listem,
nebo maturitou, by měli už během studia získat praktickou zkušenost s reálným pracovním prostředím – na tom se
shodnou zástupci škol i zaměstnavatelů. Podívejme se tam, kde dokážou zajistit odborný výcvik či praxi v náležité kvalitě
pro maximum žáků už dnes.

K

ombinace vhodné organizace vzdělávání
a úzká spolupráce s klíčovými zaměstnavateli,
to jsou hlavní ingredience školního receptu
na kvalitní a pokud možno dlouhodobou odbornou
výuku žáků na pracovištích. Daří se například
v SOŠ a SOU podnikání a služeb v Jablunkově, kde
se už v roce 2010 rozhodli opustit zažitý model
„nejschopnější žáci do firmy, ostatní do školních dílen“. Vedení školy se podařilo pro tento záměr získat
i spolupracující zaměstnavatele. Žáci v oborech s výučním listem Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů a Kuchař-číšník
nejprve absolvují školení BOZP ve škole, poté se jim
teoretická výuka střídá po týdnu s praktickou. „Při
přidělení žáka do konkrétního podniku zohledňujeme
mj. i jeho bydliště, protože žáci dojíždějí i ze vzdálenějších oblastí,“ říká zástupce pro odborný výcvik
Radomír Rojčík, který má organizaci odborného
výcviku na starosti a věnuje jí každoročně nemalé
úsilí – praktická výuka je smluvně podchycena
řádově se 40 partnery.

Pište si deník
Desetileté zkušenosti jablunkovské školy potvrdily
význam dvou nástrojů ke sledování odborného růstu
žáků. Prvním je Deník odborného výcviku, v němž
si žák zaznamenává, co který den dělal, a koncem
každého týdne proběhne neformální zhodnocení
s instruktorem či učitelem, jak se mu v práci dařilo
a co se naučil. Druhým nástrojem je portfolio odborných kompetencí. Ty vycházejí ze školního vzdělávacího programu, žák i učitel svými podpisy stvrzují,
že dané znalosti a vědomosti žák zvládl a dovede
je používat. Součástí portfolia jsou i pracovní listy,
které žák zpracoval. Zajímavým motivačním prvkem
je jednotný model odměny za produktivní práci
žáků, kterou má škola se zaměstnavateli smluvně
nastavenou a jež se odvíjí od žákova prospěchu.
Páteří spolupráce v technických oborech je 4 až
5 větších zavedených firem, které berou žáky stabilně
a mají silnou firemní kulturu. V menších podnicích a u živnostníků je naproti tomu výhodou větší
pestrost a variabilita činností, ke kterým se žák dostane. V gastrooborech plní roli páteřních partnerů
větší hotely, kde se žáci zpravidla zaměří na jednu
z profesí kuchař-číšník, druhou si doplní ve škole.
„V reálném pracovním prostředí často zažijí úspěch
a ocenění i manuálně zruční žáci, kterým se ve škole
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po ukončení studia odnáší s sebou jako doklad
o získané a hodnocené praxi.
Přestože je průběh praxe průběžně monitorován
školním koordinátorem odborných praxí včetně pravidelných schůzek se zástupci zaměstnavatele, důležitým nástrojem je i dotazník zpětné vazby. „Přináší
cenné informace o dovednostech a znalostech, které
žáci pro praxe v zahraničí i v tuzemsku potřebují.
Tato data jsou cennými údaji pro úpravu organizace
praxí, pro úpravy ve školních vzdělávacích programech, ale i pro další práci se zaměstnavateli,“ dodává
zástupkyně ředitele. Díky těmto informacím byla
například zavedena do výuky odborná angličtina,
došlo k úpravám hodinových dotací ekonomických
předmětů a k posílení výuky informatiky u oboru
bankovnictví.

nedařilo,“ potvrzuje Radomír Rojčík. V jablunkovské
škole dostanou šanci všichni. Schopnější žáci absolvují ve firmě větší podíl odborného výcviku. K zajištění kontinuity a dohledu školy nad odbornými
dovednostmi žáků slouží jeden den v týdnu, který
povinně tráví ve školních dílnách. „Nejraději volíme
pondělí,“ říká pragmaticky zástupce ředitele Rojčík:
„Je totiž lepší, aby žák byl u zaměstnavatele čtyři dny
v kuse, a kdybychom den ve škole zařadili na pátek,
měli bychom větší potíže s docházkou.“

Portfolio žáka
Pražská SOŠ pro administrativu EU považuje dlouhodobou praxi na reálných pracovištích za efektivní
jak ve vztahu k žákům, tak směrem k zaměstnavatelům – základem úspěchu je kvalitní příprava
jejího obsahu, na němž se zaměstnavatelé podílejí.
Standardem jsou 6týdenní odborné praxe na pracovištích v Praze nebo v zahraničí. Pro jejich přípravu
i hodnocení ve škole zavedli žákovská portfolia
a dotazníky zpětné vazby.
V portfoliu jsou shromážděny veškeré dokumenty
související s praxí. „Žák si do něj ukládá například
motivační dopisy, životopisy ve formátu Europass
a pracovní deník, ve kterém popisuje pracovní
činnosti, hodnotící dotazníky od zaměstnavatele a své
hodnocení praxe. Ve třetím ročníku jsou motivační
dopis a životopis vypracovávány v anglickém jazyce,
což žáky připravuje na zahraniční stáže,“ vysvětluje zástupkyně ředitele Petra Bílá. Portfolio si žák

Dlouhá, atraktivní praxe, klidně
v zahraničí
I přes nesporný efekt kvalitních dlouhodobých praxí
pro odborný růst žáků mívají některé školy obavy
z několikatýdenního výpadku teoretické výuky,
zejména s ohledem na přípravu žáků k maturitním
zkouškám. Moderní technologie, vhodná motivace
žáků i podpůrný pedagogický servis tyto obavy
významně snižují, jak ukazuje příklad soukromé
hotelové školy Bokaschool v Mostě. Ta realizuje
praxe v rozsahu čtyř měsíců na kvalitních prověřených pracovištích v zahraničí, když v tuzemsku při
hledání vhodných poskytovatelů praktického vyučování nezřídka naráželi na neochotu zaměstnavatelů
v regionu. Nepřítomnost ve škole však automaticky
neznamená dlouhodobou absenci teoretické výuky –
pedagogové všeobecně vzdělávacích předmětů
připravují studijní materiály v elektronické podobě
ve školním prostředí moodle, součástí je i sada otázek k ověření znalostí. Navíc jsou učitelé k dispozici
také online na skypu, e-mailu či na sociálních sítích.
Zkušenosti úspěšných škol ukazují, že kvalitě
praktické výuky na pracovištích prospívá dobré
plánování v součinnosti s jednotlivými zaměstnavateli, konkretizace obsahu, dostatečná délka i zajištění
zpětné vazby a práce s ní. Jako pozitivní se ukazuje
i zapojení žáka už v procesu přípravy odborného
výcviku či praxe. ■
DANIELA KRAMULOVÁ, publicistka projektu Podpora krajského
akčního plánování, NÚV
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Foto: archiv ČSOB

Finanční
trhy:

Lakmusový papírek ekonomiky
My jako první vidíme, jak firmy řeší své aktuální podnikatelské problémy i jaká mají očekávání či obavy z budoucího vývoje,
říká Jan Poulík, obchodní ředitel útvaru Finanční trhy ČSOB. Obavy vzbuzují především současné reálné hrozby: neřízený
brexit, obchodní válka Spojených států s Čínou a Evropou, německá recese. Pokud dojde k jejich naplnění, promítne se to
dříve nebo později i do české ekonomiky. Potvrdil to panel finančních a ekonomických expertů na setkání s novináři, které
proběhlo 14. října na půdě Česko-německé obchodní komory.
akroekonomické údaje a analýzy ČNB
i dalších institucí začínají varovat
před německou nákazou. Vaše údaje
z finančních trhů to potvrzují?
Finanční trhy jsou reálným obrazem ekonomiky.
Kdybych si všímal jen obchodů na finančních
trzích s našimi klienty, žádné zásadní náznaky problémů bych zatím neviděl. Objemy obchodů mají
stále rostoucí tendenci, byť nárůst není tak velký,
jako byl. Pohybuje se kolem pěti procent.

M

Takže vyšší než růst HDP…
Ano, finanční trhy obvykle rostou vyšším tempem
než HDP, protože ten je obecným indikátorem,
který zahrnuje celou ekonomiku. Růst v České
republice zůstává zatím mimořádný, u našich
sousedů už podobná čísla nenajdeme. K dobrému

44

PŘED JEDENÁCTI LETY PŘIŠEL
PRUDKÝ NÁRAZ DO ZDI, DNES
PODOBNÝ NEČEKÁME.

výsledku přispěla patrně i naše konkurenceschopnost, na řadě trhů máme pověst výrobců
s „německou kvalitou, ale za české ceny“. Dosavadní vývoj by tak mohl svádět k domněnce, že
jsme nějakým ostrůvkem se zvýšenou imunitou,
kterému se krize vyhne. Tak tomu ale bezpochyby
není, protože jsme otevřenou ekonomikou, do níž
se promítnou globální vlivy, a musíme se připravit
na ochlazení. Letos vláda do ekonomiky nalila
nějaké vitaminy, v příštím roce jich ale bude méně.

Není to, co pozorujete, projevem jisté
setrvačnosti finančních trhů?
Nemyslím si, protože na rozdíl od makroekonomických parametrů zobrazují finanční trhy reálné
potřeby podniků. Zjednodušeně řečeno: kdyby
firmy nepotřebovaly vyvážet nebo dovážet, neměly
by ani potřebu obchodovat na finančních trzích.
My tyto obchody vidíme a máme tak bezprostřední náhled na ekonomickou aktivitu v podnicích,
která je zatím velmi dobrá.
Především měnové trhy jsou velmi přesným
a citlivým ukazatelem, který věrně kopíruje skutečnou hospodářskou situaci. Spotové i zajišťovací
obchody jsou součástí měnových trhů. Přičemž
lakmusovým papírkem, který ukazuje okamžitý stav, jsou krátkodobé, tzv. spotové obchody
s okamžitým vypořádáním. Ty nyní nevykazují
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žádný propad nebo výraznější zpomalení. Pak
jsou zde zajišťovací obchody, které vyjadřují spíše
pohled do budoucnosti – jsou odhadem toho, jak
se budou vyvíjet tržby v horizontu půl roku, roku,
někdy až tří let. Ani ty, z toho, co vidíme, nesignalizují nic dramatického.

Jak si stojí na finančních trzích česká koruna?
To je jedna z velkých otázek, kterou jsme řešili
v nedávné minulosti a řešíme ji i dnes. Jak dnes
říkal Tomáš Holub, člen bankovní rady ČNB,
mnozí sice čekali korunu silnější, mnozí by ji
rádi silnější i viděli. Hodnota v pásmu 25,60 až
25,90 koruny za euro je ale zřejmě adekvátním
vyjádřením její současné síly. To však neznamená,
že zítra to nemůže být jinak: stojíme na rozcestí
a je otázkou, kam se kurz pohne. Dobrý výkon
ekonomiky i vyšší úrokové sazby, než má Evropská
centrální banka, by měly nahrávat posilování
koruny. K tomu ale nyní nedochází – opačným
směrem totiž působí zejména geopolitické hrozby.
Stejný efekt má i spekulativní kapitál, který se
u nás nahromadil v období kurzového závazku
ČNB. Oslabování koruny by sice vyhovovalo
exportérům, ale není žádoucí, aby bylo příliš silné
nebo příliš rychlé. Ostatně i ČNB je na příliš rychlé
změny připravena reagovat, například pohybem
úrokových sazeb. Fakt, že zatím k žádné korekci
těchto sazeb nedošlo, je možno vnímat i jako zprávu o důvěře ve stabilitu koruny, která má vysokou
míru rezistence vůči vnějším vlivům. Pokud se
zmírní nebo pominou vnější hrozby, věřím spíše
v opatrné posilování koruny.
A když se podíváme na dolar?
Dolarových obchodů je řádově méně, takže kurz
koruny vůči dolaru není pro tuzemskou ekonomiku zásadní. Pominout jej ale nelze, protože
na dolar jsou vázány některé asijské měny. Pozice
eura i koruny k dolaru má tak význam v širším
kontextu mezinárodního obchodu.
Které faktory dnes hodnotíte jako obecně
nejrizikovější?
Jsou to jednoznačně geopolitické otázky. České
hospodářství je z velké části závislé na segmentu
automotive. Pokud by se vyhrotily vztahy mezi
Spojenými státy a Evropou a na evropské vozy
byla uvalena americká cla, naše ekonomika by to
významně pocítila. Obchodní války jsou nebezpečné, protože do globálního světa, kde můžete
obchodovat kdekoliv a s kýmkoliv, vnášejí překážky a protekcionismus, který to znemožňuje. Pro
nás bude hrát dominantní roli vývoj v Německu.
A na seznamu rizik stále zůstávají i rizika úroková
a kurzová.
Jak se díváte na budoucí vývoj?
Jsme součástí světové ekonomiky, co se děje venku,
přijde dříve nebo později i k nám. Sledujeme údaje
napříč segmenty i zeměmi a vidíme, že třeba sektor
průmyslového odpadu vykazuje značný globální

propad. To je jeden z evidentních příznaků poklesu ekonomiky. Jsem ale optimista, sázel bych na to,
že dnešní hrozby nebudou mít dramatický vývoj.
U brexitu očekáváme, že se neuskuteční v té nejhorší variantě a že dojde k nějaké dohodě; přes to
všechno, čeho jsme byli svědky, věřím ve vítězství
racionálního uvažování. Stejně tak očekávám, že
tvrdá trumpovská rétorika v předvolebním období
nakonec změkne a dojde k nějakým dohodám
USA jak s Čínou, tak s Evropou.
V našem kontextu se do značné míry dá spoléhat
i na centrální banky. Podívejte se jen na chování
Evropské centrální banky, která dělá všechno pro

říkáme z pozitivních forwardových bodů. Obratem
vysvětlím: Dnes je spotový kurz 25,80 koruny
za euro, vy si ale můžete zafixovat, že za rok budete
využívat kurz až o padesát haléřů lepší, za dva roky
až o korunu lepší. To je velmi atraktivní a je škoda
takovou příležitost alespoň na část budoucích
tržeb nevyužít. Kurz koruny se totiž může vydat
oběma směry – nejen nahoru, ale i dolů. Fixace
budoucích kurzů tak exportérům zajistí, že se
nedostanou do situace, kdy je případný pokles cen
koruny připraví o marži nebo posune do ztráty.
Druhá příležitost je úroková. Trhy nyní očekávají
snížení základních úrokových sazeb ze strany

FIRMY SE POUČILY A JSOU OPATRNĚJŠÍ: BUDUJÍ SI POLŠTÁŘE, NESÁZEJÍ
VŠECHNO NA JEDNU KARTU, DIVERZIFIKUJÍ. TO DO ZNAČNÉ MÍRY ZMÍRŇUJE HROZBU
KRIZE ČI DRAMATIČTĚJŠÍ RECESE. MOŽNÁ K NÍ VŮBEC NEDOJDE.
to, aby krize nenastala. Program monetárního
uvolňování, záporné kurzy – to jsou jednoznačné
vzkazy, že je rozhodnuta zabránit kolapsu ekonomiky.

Jsou na recesi připraveny i firmy?
Vidím zde obrovský posun ve srovnání s rokem
2008. Předtím jsme byli v úplně nové situaci, v naší
novodobé historii jsme nic podobného nezažili.
Nebyli jsme na to připraveni ani ekonomicky, ani
mentálně. Nikdo tu neměl zkušenost s tím, že
když vyschne likvidita, může to znamenat konec
podnikání – bez ohledu na to, jak bylo předtím
úspěšné. Firmy se poučily a jsou opatrnější: budují
si polštáře, nesázejí všechno na jednu kartu, diverzifikují. To do značné míry zmírňuje hrozbu krize
či dramatičtější recese. Možná k ní vůbec nedojde,
protože drtivá většina firem se aktivně připravuje
na to, aby obstály i v horších časech.
Před jedenácti lety přišel prudký náraz do zdi,
dnes takový nečekáme. Mimochodem také proto,
že se ekonomika výrazně změnila, mnohem méně
se vyrábí na sklad, základním modelem je výroba
na objednávku a dodávky just-in-time. O zdraví
české ekonomiky svědčí i to, že odolává klesajícím
maržím a rostoucím mzdám, přičemž nezaměstnanost neroste. Výrobní firmy sice výrazně omezily
zaměstnávání agenturních pracovníků, ale ty
absorboval segment služeb. Další dobrou zprávou
je i to, že obezřetnost a příprava na horší ekonomické vyhlídky se týká nejen korporací, ale ve stále
rostoucí míře i malých a středních firem.
Abychom nezmiňovali jen rizika – přinášejí
dnes operace na finančních trzích také nějaké
příležitosti?
Na první pohled to vypadá, že se koruna dlouho
nikam nepohybuje a mnoho možností pro operace
na finančních trzích tedy nenabízí. Ještě před rokem bych asi těžko nějaké podstatnější příležitosti
hledal, ale dnes vidím dvě velké. Ta první plyne
z rostoucí takzvané forwardové křivky nebo také

centrální banky. Je to svým způsobem anomální
situace, které říkáme invertovaná křivka a která
často signalizuje přicházející prudší ochlazení
ekonomiky. Díky ní jsou krátké úrokové sazby pro úvěry do dvou let nad dvěma procenty,
zatímco dlouhé úrokové sazby jsou výrazně
nižší. Například desetileté sazby, které byly ještě
před rokem na 2,60 procenta, spadly v září téměř
na 0,90 procenta! Nyní sice mírně stouply, jsou ale
stále nadohled nad jedním procentem. Podniky
si tak mohou své dlouhodobé úrokové náklady
zafixovat výrazně pod základní sazbou ČNB.
Fixace budoucího kurzu koruny i fixace nákladů
na dlouhodobé úvěry, to jsou vhodné nástroje,
kterými podniky mohou zvýšit svou odolnost proti
nepříznivému budoucímu vývoji. Jedná se o příležitost, jak přenést rizika na nás jako na banku.
Zvládání tržních rizik je totiž pro nás na rozdíl
od firem základem naší práce. ■
ALEXANDER LICHÝ a PETR KARBAN

JAN POULÍK
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou
v Praze se zaměřením na finance. Kariéru
začal u společnosti Arthur Andersen a 5 let
pracoval ve společnosti Patria Finance, kde
se věnoval obchodování s dluhopisy. Od
roku 2001 pracuje v ČSOB, kde byl nejprve
zodpovědný za útvar Kapitálové trhy a od
roku 2008 byl obchodním ředitelem pro
útvar Finanční trhy. V letech 2013–2014
zastával funkci CEO v Patria Finance, od roku
2014 je opět obchodním ředitelem útvaru
Finanční trhy v ČSOB.
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Pojištění odpovědnosti
podnikatelů
Zájem firem či drobných podnikatelů o pojištění stále roste. Samo pojištění sice pojistné události nezabrání, ale zajistí, že
podnik bude schopen dál existovat a plnit své závazky. Na významu nabývá nejen pojištění majetku, ale zejména pojištění
odpovědnosti, kdy s novým občanským zákoníkem došlo k významné změně úpravy týkající se povinnosti nahradit škodu
a újmu. Nový občanský zákoník je v platnosti již pět let, řada podnikatelů však oblast pojištění odpovědnosti stále nedoceňuje.

V

Foto: Jakub Hněvkovský

souvislosti se stále častějšími přírodními
kalamitami si podnikatelé více uvědomují,
že právě nevyzpytatelné živelní události,
jako jsou třeba záplavy, krupobití nebo vichřice,
mohou ohrozit, nebo dokonce zcela zničit jejich
podnikatelskou činnost. Pojištění odpovědnosti s celou jeho širokou působností ale pro
řadu podnikatelů mnohdy zůstává opomíjenou
oblastí. Přitom jeho význam určitě není moudré
podceňovat.

Ručení za subdodavatele
Pokud subdodavatel způsobil škodu před
1. lednem 2014, byl primárně povinen nahradit
škodu generální dodavatel, který následně mohl
po subdodavateli žádat úhradu toho, co sám
zaplatil. Toto dosud zavedené pravidlo se zcela
mění, jestliže se subdodavatel zaváže vykonat
činnost pro objednatele (investora, zadavatele) samostatně. Z textu ustanovení vyplývá,
že v tomto případě nemá generální dodavatel
(zhotovitel) povinnost nahradit případnou škodu či újmu způsobenou porušením povinnosti
subdodavatele. Existuje pouze možnost ručení
za povinnost k náhradě škody či újmy podmíněná nepečlivým výběrem či nedostatečným
dohledem generálního dodavatele. Právě toto
riziko nemusí být ve všech pojistných smlouvách
nabízených na českém pojistném trhu zahrnuto.

Újma způsobená radou
Poskytne-li podnikatel jako odborník v oblasti
svého podnikání za odměnu neúplnou nebo
nesprávnou informaci a klientovi tím vznikne
škoda, je povinen tuto škodu nahradit. Toto hrozí nejen v případě takzvané profesní odpovědnosti, například u advokátů, daňových poradců
a jiných, ale i v případě takových profesí, jakými
jsou automechanik nebo opravář elektrického
kotle.

Změny v odškodňování
Dle znění zákona by náhrada měla „plně vyvažovat vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy
včetně překážky lepší budoucnosti poškozeného“. Jednoduché ustanovení, ale jeho aplikace je
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složitější. V novém občanském zákoníku najdeme řadu zcela nových práv na náhradu škody či
újmy. Na druhou stranu tam již nejsou tabulky,
podle kterých se určuje výše odškodnění bolesti
či trvalých následků úrazu. Současně je od ledna
2014 zrušeno i výslovné určení výše odškodnění
za smrt. V minulosti měl například pozůstalý
manžel nárok na přesně stanovenou částku
240 tisíc korun. S novým občanským zákoníkem
je určení konkrétní částky odškodného ponecháno na dohodě mezi viníkem a pozůstalým nebo
na soudním rozhodnutí.

Přehodnoťte limity
Ing. PAVEL SCHWEINER
Absolvent Vysoké školy strojní
a elektrotechnické v Plzni (dnes Západočeská
univerzita) je odborníkem na řízení a rozvoj
obchodu v bankovnictví a pojišťovnictví.
Působil na pozicích obchodního ředitele
a člena představenstva ČSOB Factoring,
ředitele exportu OEZ Letohrad, regional
CEE managera pro factoring u HSBC Bank,
obchodního ředitele a později country
manažera COFACE Insurance v České
republice. V České pojišťovně působí
od června 2018 na pozici krajského ředitele
pro kraj Praha I. Mluví anglicky, německy,
rusky a italsky.

NECHTE SI VYPRACOVAT PŘEHLED
RIZIK!
Ponechte analýzu rizik vyplývajících
z podnikání a následné řešení jejich
eliminace na odbornících. Česká pojišťovna
poskytuje své služby nejen občanům,
ale i firmám již od doku 1827. Disponuje
4 500 poradci a nejširší pobočkovou sítí.

Správně stanovená a přiměřená výše odškodnění
vzhledem k fakticky vzniklé škodě či újmě je
alfou a omegou úspěšného vyřízení škodné události. Dnes už je patrné, že se úroveň odškodnění
zvyšuje. To má samozřejmě dopad na limit
plnění sjednaný v pojistné smlouvě. Pokud jste
tak ještě neučinili, je potřeba přehodnotit stávající rozsahy pojištění odpovědnosti a upravit
pojistné smlouvy tak, aby odpovídaly novým
podmínkám. Doby, kdy byl pojistný limit ve výši
1 milionu korun, jsou nenávratně pryč.

Co pojišťovna hradí
Z pojištění vzniká pojištěnému klientovi
právo na to, aby za něj v případě vzniku škody
pojišťovna s poškozeným náhradu projednala
a jeho oprávněné nároky uhradila. V souvislosti
s oprávněnými nároky poškozeného uhradí
pojišťovna v mezích stanovených konkrétními
pojistnými podmínkami i další náklady –
náklady soudního řízení, právního zastoupení
ve sporech, v nichž se klient uplatňovaným nárokům brání, náklady léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči, náklady
zachraňovací a podobně. Pojišťovna tak kromě
náhrady vzniklé škody plní i další významnou
funkci právní ochrany proti neoprávněným nebo
nepřiměřeným požadavkům na náhradu škody
uplatňovaným třetím subjektem proti pojištěnému. ■
PAVEL SCHWEINER, krajský ředitel České pojišťovny
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Jak se navrací krása
českým památkám

S

rdeční záležitostí je pro toto rodinné kamenosochařství práce na katedrále svatého Víta
a na dalších památkově chráněných objektech
v areálu Pražského hradu, o které pečuje už 300 let.
Převážnou část práce sice tvoří státní zakázky, firma
se ale věnuje i moderní kameničině. Původně sídlila
v Praze na Starém Městě, od roku 1849 je v Říčanech.
Bohumil Pánek, současný šéf firmy, je už desátou generací kameníků a kamenosochařů v rodině. Stejně
jako tři generace Pánků před ním vystudoval kamenickou a sochařskou školu v Hořicích v Podkrkonoší, která je nejstarší a dodnes nejprestižnější institucí
tohoto typu u nás. „Od patnácti let jsem chodil s tátou
na brigády tam, kde právě pracoval, včetně svatovítské
katedrály. Naučil jsem se od něj vlastně všechno, co
se týká našeho oboru práce s kamenem,“ popisuje
Bohumil Pánek, jak postupně pronikal do tajů kamenického řemesla.

jen tak od oka. Kameníci v jeho firmě však nemají
problém pracovat stejně tradičním způsobem: když
je potřeba udělat kopii 600 let staré ozdoby, vysekají
ji stejně jako jejich předchůdci na základě odhadu.
Šéfovi kamenosochařství se na jeho nevšední profesi
líbí především to, že je vysoce specializovaná: „Naší
specializací je gotická architektura, kašny a různé
masivní prvky, které jsme schopni demontovat, odvézt,
opravit a dát zpátky. Leckdy manipulujeme s objekty,
které váží třeba jednu tunu,“ popisuje náročnost své
práce.
Mezi časté zakázky říčanského kamenosochařství
patří i zmíněné restaurování historických kašen. Dokonce i kašnu, která je na první pohled v dezolátním
stavu, je leckdy ještě možné zachránit. Restaurátoři
ji vyčistí, vymění čepy a napustí minerálním roztokem. „Pokud kašna teče, zalijí se spáry olovem, které
se na rozdíl od malty nevydrolí, případně se do ní
vyrobí olověná vana. Památku to může zachránit
na stovky let,“ říká Bohumil Pánek.

600 let staré postupy
Když Bohumil Pánek projíždí Prahou, vidí leckde
výsledky své práce. Jeho nejoblíbenějším historickým obdobím je gotika, kdy došlo v českých zemích
za vlády Karla IV. k nevídanému rozkvětu. Obdivuje
Petra Parléře a středověké kameníky, kteří vysekávali
ozdobné vrcholové části opěrných pilířů katedrály

Rodinná tradice v nové dílně
I kamenosochařství však musí jít s dobou. Letos
v září zprovoznilo v Říčanech novou dílnu. Dvoupatrová hala má moderně řešený vstup s pojízdnými
vraty a jeřábem pro snadnější přemisťování těžkého
materiálu. S financováním stavby pomohla firmě

PETR SIMON

Foto: 2x archiv České spořitelny

Kamenosochařství a restaurátorství Bohumil Pánek je jedním z nejstarších
rodinných podniků v zemi: doložená historie kamenosochařské dílny rodu
Pánků sahá až do roku 1673. Dnes stejně jako kdysi patří mezi špičku v oboru.
V současnosti provádí restaurátorské práce například na hradě Rožmberk,
zámku v Lánech, ale i na řadě drobných objektů, jako jsou poutní místa či různé
památníky.

Česká spořitelna. Bohumil Pánek jí tím vyjádřil
velkou důvěru, protože výjimečně porušil pravidlo
svého otce, které jinak vždy dodržuje: Pořizuj si jen
to, na co máš. Stavba nové dílny však byla finančně
příliš náročná. Nyní je zde vše, co moderní kamenosochařství potřebuje, přičemž se počítalo i s reprezentativními prostory.
V současnosti pracují v kamenosochařství tři generace Pánků: matka Bohumila Pánka má na starosti
účetnictví a syn, který nedávno dokončil hořickou
kamenosochařskou školu, se postupně zaučuje
do všech prací v dílně i na zakázkách v exteriérech.
„Cením si toho, že syn si tuhle profesi vybral sám
od sebe a rodinná tradice nebude přerušena,“ říká
k tomu jeho otec. Sám by nic jiného dělat nechtěl.
„Když to vyjde a na jaře můžeme zase začít s opravami svatovítské katedrály, je to čest. Vyjdu nahoru
a poděkuju za to, že jsem zase tam. Je to úžasný pocit,“ popisuje radost z práce svého kamenosochařství
Bohumil Pánek. ■

POHLED BANKÉŘKY
S Kamenosochařstvím a restaurátorstvím
Pánek (od roku 2008 s. r. o.) spolupracuje
Česká spořitelna už téměř 30 let. V minulém
roce poskytla firmě hypoteční úvěr na
výstavbu nové kamenosochařské dílny.
„V ostatních případech jde především
o bankovní záruky, které kamenosochařství
potřebuje, když se hlásí do výběrových
řízení. Stalo se, že jsme vystavovali i tři
záruky za měsíc,“ říká firemní bankéřka Alena
Hnízdilová. S klientem ji shodou okolností
spojuje i zájem o historii – v minulosti se
například s úspěchem zúčastnila populární
televizní soutěže O poklad Anežky České.
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Program Expanze
pomohl při rozsáhlé investici
Společnost DSL food se vydala cestou vývoje a výroby kvalitních doplňků stravy a sportovní výživy. Jen v loňském roce
vyrobila na 900 tisíc litrů produktů a 130 tun tablet, které dodala na 42 trhů světa. Z důvodu blížícího se naplnění výrobních
i skladovacích kapacit se před několika měsíci pustila – za využití programu Expanze od Českomoravské záruční a rozvojové
banky (ČMZRB) – do rozsáhlé investice, kterou je rozšíření celého areálu.

M

ichal Dokoupil je vystudovaným chemikem. Přestože si přál pracovat ve vývoji,
jeho první kroky ještě coby studenta směřovaly k distribuci léčiv. Díky této práci ale dostal
příležitost podílet se při Univerzitě Palackého
v Olomouci na několika projektech souvisejících s vývojem léčiv, například potenciálních
cytostatik, a postupně začít podnikat. „Jako jedni
z prvních jsme na konci devadesátých let mohli
využít výhod tehdy vznikajícího podnikatelského
inkubátoru, dnes science parku, a vybudovat
vlastní laboratoř, postupně postavit první výrobní
zařízení, rozjet poloprovoz a pak i plnohodnotnou
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výrobu,“ popisuje své profesní začátky Michal
Dokoupil, majitel zmíněné společnosti.

Od léčiv k doplňkům stravy
Své podnikání ale nezaměřil na vývoj a výrobu
léčiv, jak se zprvu nabízelo, ale na vývoj a výrobu
doplňků stravy. Hlavním důvodem byla změna
evropské legislativy související s chemickou výrobou a masový nástup nízkonákladových produktů
z Číny. Cesta do farmaceutického průmyslu tak
přestala dávat smysl. Naopak se začaly objevovat
příležitosti v oblasti vývoje a výroby doplňků
stravy. Směr podnikání byl tedy jasný, konkrétní

současnou podobu mu dalo rozhodnutí zaměřit
se hlavně na vývoj a výrobu hotových produktů.
„Znamenalo to sice rozloučit se s některými zákazníky a klesnout zpátky na cca 30 procent obratu,
ale důraz na kvalitu a tato zvolená cesta se vyplatily,“ vypráví Michal Dokoupil.
Stejně důležité bylo také následující rozhodnutí
k pořízení nové technologie, která by firmě vedle
vývoje a výroby produktů v kapalné podobě
umožnila vyrábět a vyvíjet výrobky také v jiných
formách. „Dnes jsme díky této investici a dalším, které následovaly, schopni vyrobit produkt
v jakékoliv formě od kapalin, roztoků, sirupů,
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advertorial
koncentrátů, kapslí až po práškové směsi a tablety,“
říká majitel firmy DSL food a doplňuje: „Klientovi
vše dodáváme na klíč, počínaje vývojem a výrobou,
konče u speciálních balení a expedice. Vývoj je dělaný
každému zákazníkovi na míru, garantujeme originalitu a kvalitu. Produkty musí být kvalitativně co nejlepší
a být v souladu s metabolickými procesy v těle. Proto
třeba u sportovní výživy nové výrobky vyvíjíme přímo
s českými reprezentanty a využíváme data, která v souvislosti s měřením jejich výkonu mají k dispozici.“

O SPOLEČNOSTI DSL FOOD

Z inkubátoru do vlastního s ČMZRB
Společnost DSL food do konce první dekády 21. století sídlila v science parku Univerzity Palackého
v Olomouci. „Postupem času nám začaly být prostory
malé a s růstem firmy jsme také přestali splňovat podmínky podnikatelského inkubátoru, proto jsme se začali
poohlížet po novém místě, kde bychom mohli vybudovat vlastní provoz,“ říká Michal Dokoupil: „V té době
se nám naskytla možnost koupit pozemek v průmyslové
zóně u Litovle, kde jsme v průběhu roku 2011 postavili
výrobní areál včetně skladu a administrativní budovy.“
Tehdy přišla společnost DSL food poprvé do styku
s ČMZRB. „Potřebovali jsme větší halu, než na kterou
jsme měli peníze. Půjčit si od banky ale nebylo vůbec
jednoduché, protože ručit samotnou stavbou, jež byla
navrhována na míru našim potřebám, nestačilo. Toto
nám pokrylo jen minimum částky, kterou jsme si potřebovali půjčit. Tehdy se nám ale podařilo až do výše
80 procent jistiny úvěru získat záruku od ČMZRB.
Byla to pro nás obrovská pomoc, bez ní bychom tady
dnes nebyli,“ pokračuje ve vyprávění Michal Dokoupil
a doplňuje, že dnes je společnost vůči bankám v úplně
jiné pozici. Přesunout se do vlastního jí pomohlo dále
rozšířit výrobu a tím pádem i navýšit obrat a vyrůst
ve středně velkou firmu.

Rozšíření výrobních prostor i skladu
Dnes společnost finalizuje projekt přístavby svého
areálu, tedy nejen výrobní haly, ale také skladu
a administrativní budovy tak, aby mohlo dojít k zefektivnění výroby a aby jednotlivé procesy na sebe
navazovaly. „Naše výrobní prostory budou čtyřikrát
tak velké. V poslední době nám už výrobní i skladovací
kapacity nedostačují, navíc chceme rozšířit sortiment

i náročnost vyráběných produktů, instalovat nové stroje, takže rozšíření našeho areálu bylo nevyhnutelné,“
vysvětluje důvody realizace další rozsáhlé investice
Michal Dokoupil.
Projekt se společnost rozhodla zafinancovat programem Expanze od ČMZRB. „V okamžiku, kdy stavíte
a investujete nemalé prostředky do svého rozvoje, firmu
to na trhu oslabí. ČMZRB poskytuje až 45 procent
financování bezúročně, u zbývající části, kterou financujeme úvěrem od České spořitelny, proplácí úroky,
což je velká pomoc, firmu to pomůže stabilizovat,“ vysvětluje důvody volby této formy financování majitel
společnosti DSL food a doplňuje: „Z minulosti máme
zkušenost i s dotacemi, ale dnes už bych o ně nežádal.
Jednak je to administrativně hodně náročný proces
a jednak je s nimi spojena řada nesmyslných termínů
a podmínek. Program Expanze je ale o něčem jiném.
Pomáhá podnikateli eliminovat riziko a překlenout
období, kdy investuje a jeho pozice na trhu je oslabena.
Navíc míra zneužitelnosti této formy podpory, tedy
možnost, že by vznikl nějaký špatný projekt, je minimální. Takže program vnímám velmi pozitivně, protože
podnikateli pomáhá tím správným způsobem.“

Budoucností je automatizace výroby
Po dokončení tohoto projektu bude ještě následovat
rekonstrukce původní části areálu a investice do pořízení nových technologií. „Rád bych se nyní zaměřil
na speciální typy granulátorů, které v ČR nikdo nedělá
a jež nám nahradí nedostupnost některých materiálů
na trhu. Samozřejmě se chceme vydat také cestou
automatizace a investic do co nejmodernějších strojů.
Průmysl 4.0 pomalu přichází i do našeho oboru, a protože dané technologie jsou cenově dostupné, vidím to
jako způsob, jak zvýšit efektivitu výroby, zajistit vyšší
bezpečnost a držet krok s dobou. Z tohoto důvodu také
neustále sledujeme nové trendy, které se snažíme okamžitě aplikovat. Člověk nikdy neví, co se bude dít příští
rok, a proto musíme být předem připraveni, pokud
chceme být dobří a udržet se na vrcholu. A to my chceme,“ uzavírá Michal Dokoupil, který se nejen stará
o své klienty, ale také stále podstatnou část svého času
tráví ve vývoji a při zavádění nových technologií. ■

Společnost DSL food založil
Michal Dokoupil v roce 2006.
Navázal tak na své podnikání
jako fyzické osoby, kterému se
věnoval od konce 90. let. Jeho
firma se od začátku věnuje
vývoji a výrobě doplňků stravy
hlavně pro potravinářský,
farmaceutický a kosmetický
průmysl a také výživě pro
sportovce. Za celou dobu své
existence už vyvinula přes
800 produktů, úzce spolupracuje
a vyrábí pro významné
společnosti, jako jsou firmy
Walmark, Merck, Nutrend
a další. Zakládá si na kvalitě
a individuálním přístupu, vývoj
a výrobu realizuje pro své
odběratele na klíč. Její produkty
se vyváží do 42 zemí světa.
Společnost dlouhodobě roste
a se 60 zaměstnanci se řadí
ke středně velkým.

O programu
EXPANZE – úvěry
Program EXPANZE – úvěry
nabízí malým a středním
podnikatelům bezúročné
úvěry na projekty investičního
charakteru realizované kdekoliv
na území ČR vyjma hlavního
města Prahy. ČMZRB poskytuje
toto zvýhodněné financování
na max. 45 % způsobilých
výdajů projektu, přičemž ze
zbývajících 55 % minimálně
20 % musí být financováno
úvěrem od spolupracující
finanční instituce. Na tuto část
úvěru ale ČMZRB poskytuje
finanční příspěvek na úhradu
úroků až do výše 4 mil. Kč. Další
výhodou je možnost odkladu
splátek jistiny až na 4 roky, což
má pozitivní vliv na cash flow
firmy. Program je financován
ze strukturálních fondů EU
v rámci Operačního programu
Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost.

PETR SIMON
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Regulace podnikatelů
musí mít své meze
Nedávno proběhla médii kauza obvinění z neoprávněného podnikání muže z Prostějova. Ve zkratce: živnostník přehlédl
formalitu a mimo údržby i montoval, za což jej stíhá kriminálka. Bylo by jistě nepatřičné se bez detailních znalostí
skutkového stavu k celé kauze konkrétně vyjadřovat. Nicméně i tento případ může ukazovat na problémy byrokracie
v naší zemi.

POSLANCE INSPIROVAL PES
HOSPODÁŘSKÉ KOMORY
Sněmovna schválila, že součástí každého
návrhu nového zákona bude seznam
povinností, které přináší. Seznam ve formě
tabulky má obsahovat i přehled sankcí
hrozících při jejich neplnění a přehled
rušených povinností. Cílem je, aby se lidé
včetně podnikatelů snadněji orientovali
v právních předpisech. Tabulka bude
přílohou zákona podobně jako třeba
důvodová zpráva.

R

egulace v oblasti podnikání je jistě nezbytná.
Přesto by míra regulace neměla být na škodu
podnikání samotnému. Hospodářská komora
České republiky se dlouhodobě vymezuje proti
nepřiměřenému a svévolnému uplatňování diskrece
orgánů moci výkonné a soustavně hájí zájmy podnikatelů – a to bez rozdílu, ať již se jedná o velkopodnikatele, či drobné živnostníky. Současně si je Komora
plně vědoma významu optimálního nastavení regulace podnikání a této oblasti se intenzivně věnuje.

Na vlastní účet
Přece jen jsou to právě podnikatelé, kteří vytvářejí
hodnoty. Malí a střední podnikatelé jsou všeobecně
považováni za hnací motor ekonomiky. Podnikají
na vlastní účet a odpovědnost. Sami se starají o své
záležitosti. Jen namátkou: pronájem prostorů k podnikání, koupě vybavení, licence softwaru, energie,
školení, vzdělávání, kurzy. Připočtěme nespočet
dalších povinností a administrace, mají-li zaměstnance. Sami si shánějí práci a jednají s klientelou.
S klientelou, o kterou se musejí pečlivě starat, jinak
o ni přijdou.

Hlídací PES
Jistě, činnost podnikatelů je nutné regulovat.
Ovšem současně jim nelze házet klacky pod
nohy, šikanovat je hrozbou drakonických pokut
za malichernosti nebo excesivní byrokracií. Byrokracií z nepřehledného a zapleveleného právního
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řádu, ve kterém se většinou nelze bez vynaložení
značných prostředků časových a finančních vyznat. A kdy má poté takový podnikatel dělat svou
práci? Je v zájmu celé společnosti, aby se tito lidé
věnovali převážně své vlastní činnosti.
Právě proto Hospodářská komora České republiky vyvinula unikátní Právní elektronický systém
(PES), který je službou podnikatelům, protože
může být jejich účinným nástrojem v boji proti
přebujelé administrativě. PES umožňuje podnikatelům vyznat se ve složitém systému povinností,
které jsou jim ukládány a následně kontrolovány,
vymáhány a sankcionovány orgány veřejné moci.
Tato služba zprostředkovává přehled povinností,
které tak mohou podnikatelé řádně a včas splnit.
To vše na jednom místě, přehledně, online a bez
zbytečného papírování. ■
ZDENĚK NEUŽIL, Odbor legislativy, práva a analýz HK ČR

TRÁPÍ VÁS PŘEBUJELÁ
ADMINISTRATIVA?
Právní elektronický systém pro podnikatele je
nástroj, který vám pomůže. Více informací na
https://pespropodnikatele.cz/.

CO HÝBE PARLAMENTEM
Z připravovaných zákonů se podnikání
zcela jistě dotkne návrh zákona, kterým
ministr dopravy mění zákon o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla. Ministryně
financí by měla předložit věcný záměr
návrhu zákona o účetnictví, ministr průmyslu
a obchodu zase věcný záměr energetického
zákona. Ministryně práce a sociálních věcí
plánuje návrh novely zákona o sociálních
službách, ministr zdravotnictví má přijít
se změnami zákona o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování. A to
zdaleka není všechno, ministryně pro
místní rozvoj připravuje změny finančních
limitů a částek pro účely zákona o zadávání
veřejných zakázek, ministr zemědělství
předloží návrh o ekologickém zemědělství.
Nejdiskutovanější ale samozřejmě budou
normy, o nichž se již nahlas mluví – změny
zákona o státním zastupitelství, vládní
daňový balíček a komunistický návrh pěti
týdnů zákonné dovolené na zotavenou.
(Tomuto tématu se věnuje hlavní analytička
HK ČR Karina Kubelková na straně 52.)
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Občan má před státem přednost
Od roku 2014 preferuje Evropská směrnice EIA zjednodušení, zpřehlednění a zvýšení ekonomické efektivity povolovacích
procesů. Jakkoli jsou běžné tendence v České republice vše z Evropské unie, někdy až nekriticky, přejímat, v tomto ohledu
si musíme přiznat absolutní pasivitu. Jak za posledních pět let v tomto smyslu reagovala na požadavky legislativa?
Jen dalším zhoršením.

S

měrnice Evropské unie konkrétně říká, že
za účelem zvýšení účinnosti posuzování,
snížení složitosti správních postupů a zlepšení
ekonomické účinnosti by měly členské státy
zajistit, aby byly v případě potřeby stanoveny
koordinované nebo společné postupy, které splňují
požadavky uvedených směrnic, přičemž by se
mělo přihlížet k jejich specifickým organizačním
rysům a určit orgán odpovědný za vykonávání
souvisejících povinností. Členské státy by měly mít
možnost zohlednit institucionální strukturu a určit
více než jeden orgán, považují-li to za nezbytné.
Směrnice tedy zcela jednoznačně potvrzuje nejen
nutnost rekodifikace stavebního práva v České
republice, ale také její jednotlivé teze. Škoda že
se nikdo nezabývá dlouhodobým neplněním
této konkrétní směrnice (a to nejen u stavebního
řízení) a že nejsme strašeni tím, že nám hrozí infridgement, pokud by si někdo oficiálně stěžoval.

V duchu ústavy
Rekodifikace stavebního práva si vzala za cíl sjednotit, zjednodušit a zefektivnit celý proces stavebního povolení. Je to věc, která plně odpovídá nejen
skutečným potřebám obyvatel České republiky, ale
fakticky se shoduje také s politickými proklamacemi parlamentních politických stran. A nejen to.
Celý princip má ukotvení v hlavním zákonu České
republiky, v Ústavě. V ní je jednoznačně uvedeno,
že občan je nad stát. Úřady mají poskytovat službu,
nikoliv požadovat služby občanů. Předseda Ústav-

ního soudu Pavel Rychetský nedávno jednoznačně
proklamoval: „Princip právního státu vychází
z priority občana před státem.“ To vše je základní
princip komplexní změny ve stavební legislativě.
Každému aktérovi stavebního řízení dá jasnou
pozici, práva a povinnosti v předem předvídatelném rozsahu a čase. Umožňuje nahradit desítky
razítek jediným, dosáhne snížení počtu přezkumů,
zavedení apelačního principu zamezí neustálému
vracení věcí na začátek, oddělením samosprávy
dostanou jasnou roli úřad i obec, které budou
konečně moci vyváženě a bez trestněprávních rizik
řídit svůj rozvoj. Úřad bude naplněn kompetentními odborníky na veškeré souvislosti staveb a bude
tak schopen odborně a efektivně rozhodovat.
Takovou změnu podporujeme. ■
HANA LANDOVÁ, předsedkyně Sekce územního a regionálního
rozvoje HK ČR
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Od 1. 9. 2019 výrazně rozšiřujeme daňový tým
a portfolio daňových služeb
1HMYČWãtþHVNRVORYHQVNiDGYRNiWQtNDQFHOiĜVPH]LQiURGQtPGRVDKHP
| HAVEL & PARTNERS s 6 kancelářemi v Praze, Brně,
Bratislavě, Plzni, Olomouci a Ostravě je s týmem
30 partnerů, cca 150 advokátů a 220 právníků největší nezávislou právnickou ﬁrmou ve střední Evropě
|

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

| 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.
|

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

www.havelpartners.cz
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Pátý týden: Ztráta 35 miliard ročně
Komunisté přišli do sněmovny s návrhem povinného 5. týdne dovolené, který může omezit soutěž zaměstnavatelů na trhu
práce a významně negativně zasáhnout i české HDP. Poškozeny mají být zejména menší podniky. Hospodářská komora
proto tlačí na vládu i poslance, aby návrh odmítli.

V

Česku má podle zákoníku práce zaměstnanec pracující na hlavní pracovní poměr
nárok na minimálně 4 týdny dovolené za rok.
Výjimkou jsou pedagogičtí pracovníci, akademičtí
zaměstnanci vysokých škol a státní správa, kteří
mají ze zákona nárok na delší dovolenou. V rámci
EU je taková úprava běžná, některé státy mají více,
některé stejně. Některé zvyšují nárok na dovolenou
s počtem odpracovaných let nebo jej spojují s určitým druhem práce, tedy obdobně jako u nás. V ČR
se ale rozpoutala debata o tom, zda je existující
úprava spravedlivá.

Nebezpečný komunistický návrh
V loňském roce přišla skupina poslanců KSČM
s návrhem novely zákoníku práce, který má za cíl
plošně všem zaměstnavatelům v zemi nařídit
vyplácet zaměstnancům náhradu mzdy za další
týden navíc nad rámec dnešní zákonné úpravy. Komunisté, odboráři a ministryně práce a sociálních
věcí přitom argumentují nerovností zaměstnanců
v nároku na délku placené dovolené. Dále tvrdí, že
povinný pátý týden dovolené nebude mít výrazné
dopady na podnikatelské prostředí, protože již dnes
mnoho podnikatelů prodlužuje dovolenou nad
rámec zákona svým zaměstnancům o jeden týden
formou zaměstnaneckého benefitu nebo přímo
pracovní smlouvou.
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Takové rovnostářské tlaky ale Hospodářská komora
odmítá. Čtyři týdny dovolené dnes poskytuje přes
150 tisíc zaměstnavatelů v soukromém sektoru.
Především se to týká živnostníků a malých podniků,
které jsou páteří naší ekonomiky. Neznamená to ale,
že by tito zaměstnavatelé neposkytovali benefity navíc. Mnozí z nich totiž namísto doplňkové dovolené
poskytují jiné, zaměstnanci často více ceněné výhody, například mimořádné odměny nebo sick days.
Zaměstnavatelé potřebují pro získání a udržení
zaměstnanců nástroje (benefity), které mohou použít v závislosti na svých hospodářských výsledcích
a poptávce zaměstnanců. Pokud stát z těchto benefitů udělá nároky všech zaměstnanců, omezí soutěž
zaměstnavatelů na trhu práce.

35 000 000 000 Kč ročně
Na rozdíl od předkladatelů novely zákona provedli
analytici Hospodářské komory vyčíslení dopadů
povinného 5. týdne dovolené. Při výpočtu vycházeli
z čísel ČSÚ, ministerstva financí a z průzkumů firmy
Trexima. Dle výsledků této analýzy povinný 5. týden
dovolené, obzvlášť v době nedostatku kvalifikované
pracovní síly, zvýší roční náklady firem o 35 miliard
korun, a sníží tak výkonnost českého hospodářství.
Celkový výpadek v tvorbě zboží a služeb se může
projevit snížením ročního nominálního HDP České
republiky až o 1 %.

Ve srovnání s dalšími protipodnikatelskými změnami
z dílny především ministerstva práce a sociálních
věcí by toto opatření dopadlo nejtvrději na nejmenší
podniky. Zatímco se stále hovoří o vnějších ekonomických rizicích spojených s brexitem, ochlazováním
německého hospodářství nebo obchodními válkami,
domácí rizika jsou značně opomíjena. Návrh na zavedení povinného 5. týdne dovolené má přitom skutečný potenciál srazit českou ekonomiku na kolena.

Komora bojuje za podnikatele
Již v připomínkovém řízení se Hospodářská
komora postavila ostře proti vznikající novele.
Poté co vláda novelu neodmítla, a ta se dostala do prvního čtení v Poslanecké sněmovně,
informoval oficiálním dopisem prezident Komory
Vladimír Dlouhý předsedu vlády a hnutí ANO
Andreje Babiše o možném tvrdém dopadu novely
na podnikatele, a tedy i na českou ekonomiku.
Požádal jej přitom o ujištění, že jeho vláda a hnutí
návrh KSČM nepodpoří. Prezident Dlouhý
postupně seznámí s analýzou dopadů návrhu
všechny poslanecké kluby. A setrvalý boj za české
podnikatele – nejen co se týká povinného 5. týdne
dovolené – vedou zástupci Hospodářské komory
samozřejmě i v médiích a na sociálních sítích. ■
KARINA KUBELKOVÁ, hlavní analytička HK ČR
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Když je

Foto: archiv Ekvivalent

firma
ve válce

Přijde Ekvivalent. I tak by se daly se špetkou nadsázky charakterizovat služby
společnosti, kterou založili Jan Hevessy s Ondřejem Karhanem. Ekvivalent se
specializuje na takzvaný patový management – pomáhá rodinným firmám řešit
spory mezi majiteli či konflikty spojené s nutností generační výměny.

strany zcela usmířily a dokázaly spojit přerušené
nitky bývalých vztahů. Bohužel se nesnesou, takže
my jsme jakýmsi mostem mezi oběma subjekty,
který překlene propast nedůvěry a neochoty,“ dodává
Ondřej Karhan.

Zachovat chladnou hlavu

N

ejčastěji konflikty vznikají ve chvíli, kdy dochází k takzvaným neplánovaným předáním
firem. „Všechny rodinné firmy u nás začínaly
ve stejném období – po revoluci před třiceti lety. První generace nyní předává žezlo a nastává generační
výměna. Původní zakladatel jde do důchodu a chce
předat firmu svým potomkům. Ti ovšem kromě akcií
ve firmě zdědí také společníka svého otce. Nebo z firmy odejdou oba zakladatelé a narazí na sebe dvě
druhé generace – tedy dědicové,“ popisují možné
scénáře jednatelé společnosti Jan Hevessy a Ondřej
Karhan, kteří v rodinných podnicích současně
sami působí.
Sporů může existovat celá řada. „Jeden z původních
majitelů, který ve firmě zůstává a drží v ní často
majoritní podíl, může mít například zcela odlišnou
představu o vedení firmy než mladí potomci
druhého původního majitele, nebo na sebe narazí
představy dvou skupin dědiců. Jedni chtějí firmu
prodat, druzí v ní naopak dále působit. Složité
bývají generační spory – zakladatelská generace má
pocit, že firma funguje, jak má, nastupující generace
chce podnik posouvat na zahraniční trhy, měnit
systém práce či procesy uvnitř firmy. A přesně v tu
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chvíli vzniká konflikt,“ doplňuje druhý z dvojice
jednatelů Ondřej Karhan.

Snaha nacházet rovnováhu
Boj se pak přenese na úroveň právníků obou stran.
Po několika letech ani samotní akcionáři nevědí,
v jaké fázi se konflikt nachází. „Nastane jakýsi pat –
proto patový management. To znamená, že ani jedna
strana není schopna spor definitivně vyhrát a zároveň
neexistuje šance se domluvit. Nastává nejistota
a klesá důvěra ve firmu, a to jí škodí. Zpomalují se
jednotlivé procesy a výroba, což má dopad na zaměstnance, efektivitu a produktivitu celého podniku.
Vzniká nebezpečný začarovaný kruh,“ vysvětluje
Jan Hevessy.
V tu chvíli do hry vstupuje společnost Ekvivalent.
„Typicky nás osloví ti, kteří jsou ve sporu aktivnější
a chtějí patovou situaci řešit. My se snažíme našemu
klientovi pomoci zorientovat se v dané situaci
a načrtnout plán, jak z problému ven. Většina našich
klientů preferuje férové vypořádání mezi spolumajiteli, chtějí se totiž věnovat svým vlastním aktivitám.
Může dojít i k dohodě, že se podnik prodá do úplně
jiných rukou. Nikdy to ovšem není tak, že by se obě

Klíčové v nastavování strategie je odhlédnutí
od emocionální stránky věci, což většinou ani
jedna ze stran nedokáže, protože nejhůře se lidem
vyjednává za sebe. „My k celé kauze přistupujeme
racionálně, s empatií. Chápeme motivy, pohnutky
i úmysly zainteresovaných. Díky tomu nastavíme
správnou cestu, která vede k úspěchu a spokojenosti
klienta. Naší výhodou je, že oba současně působíme
v rodinných firmách a podobnými spory jsme si už
prošli. Přesně víme, jak se člověk v takových situacích
cítí a jak přemýšlí. Pro nás je pomoc klientovi závazek, protože si uvědomujeme důležitost transakce,
kterou náš klient realizuje jednou za život.“ doplňuje
svého kolegu Jan Hevessy.
Důležitým faktem ale zůstává, že v ideálním případě
odchází ze sporu spokojené obě strany. „To je pravou
podstatou našeho poradenství. Chceme nacházet
jakýsi balanc, ekvivalent v konfliktech rodinných
firem, který vede k rovnocennosti všech spolumajitelů.
Pracujeme tak, aby výhra jednoho byla současně
výhrou druhého. Naším posláním je řešit spory racionálním způsobem založeným striktně na profesních
znalostech,“ uzavírá Ondřej Karhan. ■
ADAM MAŠEK
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IMA: Lídr inovativní identifikace
Společnost IMA se od svého založení v roce 1992 zaměřuje na vývoj, výrobu a implementaci identifikačních a platebních
systémů, včetně vývoje speciální elektroniky pro oblast automotive, zdravotnictví a další.
ovládání zařízení v automobilech a v domácnosti. IMA v projektu vyvíjí a integruje senzory detekující gesta do přístupového systému IMAporter. Takto inovovaný přístupový systém nabídne
uživatelům nové služby poskytující monitorování
pohybu osob či věcí, případně zvýšený komfort
při užívání přístupového systému.

Foto: 2x archiv IMA

Čtečka nové generace

T

ým 70 expertů tvoří jádro předního dodavatele identifikačních systémů pro českou
firemní, veřejnou i státní sféru. Přístupové a mobilní evidenční systémy, stejně jako
speciální elektroniku, dodává však IMA úspěšně
do celého světa.

Stovky tisíc uživatelů
Za 27 let existence na trhu společnost dodala
a instalovala systémy v hodnotě 1,7 mld. Kč.
Přístupové systémy IMA využívají širokou škálu
identifikátorů od klasického čipu přes kartu až
po mobilní telefon podporující technologii NFC,
případně Bluetooth Low Energy (BLE). Systémy
IMA zahrnují i nové technologie založené
na biometrii krevního řečiště či obličeje, identifikaci lze provádět také podle registračních značek
vozidla. Systémy IMA jsou navrženy tak, aby se
plně přizpůsobily měnícím se potřebám zákazníků a díky škálovatelnosti jsou vhodné pro menší
i velké subjekty. Robustní struktura nabízených
systémů je prioritou – právě ona je základem pro
jejich bezchybné fungování a tím i pro dlouhodobou spolupráci se zákazníky.
A mezi těmi jsou i firmy velmi významné, případně strategické, například ČEZ nebo ŠKODA
AUTO. Systém IMAporter Pro pracuje ve všech
typech elektráren společnosti ČEZ, první byla
vybavena již v roce 1994. Přístupový systém
IMAporter Pro využívají vedle ČVUT Praha
a VFU Brno i další české univerzity, přičemž
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na každé jsou v provozu stovky přístupových čteček, které
čtou desetitisíce
studentských karet.
Mezi další zákazníky
využívající předností
systému IMAporter
Pro patří tak různorodí zástupci jako
Severočeské doly,
Masarykova nemocnice v Rakovníku
nebo Tipsport. Další
varianty přístupového systému IMAporter Basic
nebo Mobile Access využívají obyvatelé bytových
domů nejen u nás, ale i ve Švédsku či Polsku.

Výsledkem inovačního výzkumu je i absolutní
novinka na trhu, jíž je univerzální čtecí zařízení
RSW.05, které díky podpoře technologií NFC
a Bluetooth umožňuje identifikaci širokou škálou
médií. Čtečka je využitelná jak pro rozšíření
možností stávajících přístupových, docházkových a jiných identifikačních systémů, tak pro
ovládání jednotlivých vstupů. Zajišťuje bezpečné
řízení přístupu do objektů kritické infrastruktury
s využitím kryptografických protokolů. Díky
vyměnitelnému designovému krytu moderního
vzhledu s důrazem na ergonomii je dokonalá v každém detailu. Nejen architekti ocení
precizní zpracování a možnost využití klasických materiálů od dřeva přes plast až po beton.
Přehledná mobilní aplikace umožňuje snadno
a rychle změnit potřebná nastavení bez nutnosti
demontáže čtečky, to vše při zajištění maximální
bezpečnosti. Zabudovaná podpora technologií
NFC a Bluetooth dovolí uživatelům pohodlně
a bezpečně se identifikovat i mobilním telefonem. Vlastní platforma MobileAccess pak zajistí
správu a distribuci mobilních klíčů s návazností
na přístupový systém. ■
PETR SIMON

Základem je aplikovaný výzkum
Jedním z pilířů společnosti IMA je aplikovaný
výzkum, díky kterému je v technologiích vždy
o krok před konkurencí. Jednoznačnou předností
IMA je její schopnost vzájemné úzké spolupráce
s partnery napříč Evropou při vývoji a aplikaci nových technologií. K nim patří i projekt
SILENSE. Jeho cílem je vyvinout a demonstrovat
nové možnosti akustických technologií a vytvořit
nové koncepty pro ovládání zařízení pomocí
gest. Předpokládanými doménami, kde by se
nové ultrazvukové technologie mohly uplatnit,
jsou nositelná zařízení snímající pohyb končetin,

IMA služby
■

Přístupové systémy

■

Cloudová řešení (SaaS)

■

Řízení prodejních automatů

■

Platební kiosky

■

Lokalizační systémy

■

Mikro a nanoelektronické demonstrace

■

Internet věcí (IoT) a LPWAN
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56K_institut.indd 56

25.10.19 11:55

57K_mytoINZ.indd 57

25.10.19 11:58

trendy & inovace

Krize jako příležitost
Nejen makroekonomická čísla, ale také aktuální informace z trhu a současná situace u výrobců obráběcích strojů
ukazují, že ještě nedávno pouze naznačovaná hrozba nástupu hospodářské recese se stává tvrdou realitou. Chuť
investovat do nových strojů se u zákazníků vytrácí napříč celým světem, což souvisí s brexitem, děním na Blízkém
východě, přetrvávajícími sankcemi vůči některým zemím a obchodní válkou USA se zbytkem světa, která se
neustále stupňuje.
automatizace pak vytváří základ pro zapojení
strojů řady WHT do automatizovaného výrobního
systému, který odpovídá koncepci Industry 4.0,“
upřesňuje Ladislav Plaňanský.

Lídr i v Evropě
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průmyslu, energetice, ropném průmyslu, ale především díky jeho univerzalitě v obecném strojírenském
průmyslu.“

Základ pro Průmysl 4.0

ERIK BÁRTEK

Při vývoji strojů WHT 110/130 (C) byl kladen
velký důraz na design, ergonomii, bezpečnost
i servisní a uživatelskou přívětivost, neboť všechny
tyto aspekty usnadňují uživateli stroje jeho obsluhu
a údržbu. „Samozřejmostí je šetrnost k životnímu
prostředí, neboť stroj díky své konstrukci a dalšímu
vybavení umožňuje likvidaci třísek, emulzí a také
aerosolu bez negativního dopadu na okolní prostředí výrobní haly, ve které je stroj umístěn. Další
rozšiřující možnosti využití stroje nabízí systém
správy stroje TOS Control. Tento systém umožňuje
například aplikovat na stroji inprocesní měření, díky
kterému lze na stroji plně automaticky měřit dílce
bez zanesení geometrické chyby stroje a následně,
taktéž plně automaticky, vytvářet korekční NC
programy.“
Díky tomu lze pak dosáhnout výrazně vyšší
přesnosti obráběného dílce. „Dále je možné přímo
na obrazovce stroje pracovat s PDF dokumenty (výkresy, návody apod.), zobrazovat výstupy IP kamer,
monitorovat a diagnostikovat stav stroje a mnoho
dalších funkcí, které zvyšují užitnou hodnotu stroje.
Aplikace systému TOS Control spolu s dalšími prvky

Foto: 2x archiv TOS Varnsdorf

A

ni tyto vyhlídky by ale neměly české výrobce
obráběcích strojů odrazovat od dalšího
vývoje. Ne nadarmo se říká, že každá recese,
nebo dokonce krize je ideální dobou pro přípravu
na následující vzestup. „Naše společnost se tohoto
pravidla drží a téměř každým rokem přichází
na trh s novinkou ve svém výrobním programu
nebo nabídce služeb. Na letošním veletrhu obráběcích strojů EMO v Hannoveru předvedla žhavou
novinku – stroj WHT 130 v konfiguraci vodorovná
vyvrtávačka, vybavený robotickou výměnou nástrojů,“ popisuje pracovník marketingu a propagace
společnosti TOS Varnsdorf Ladislav Plaňanský.
Představený stroj je dalším krokem v rozšíření výrobkového portfolia firmy, doplňuje produktovou
řadu strojů WHT 110/130 (C) o stroj s průměrem
pracovního vřetena 130 mm. Stroj reflektuje nejnovější trendy v oblasti obráběcích strojů a je určen
pro produktivní obrábění, zajišťující velmi rychlou
rentabilitu investovaných finančních prostředků.
Široká variabilita konfigurace stroje umožňuje
nabízet stroj od základního provedení čtyřosé
horizontální vyvrtávačky s výsuvným vřetenem až
po plně vybavené pětiosé multifunkční obráběcí
centrum, umožňující sdružovat soustružnické,
frézovací a vyvrtávací operace. „Díky technologické
variabilitě se přímo nabízí využití stroje i v nejnáročnějších aplikacích leteckého a automobilového

Dalším exponátem na veletrhu EMO byl varnsdorfský model portálového stolového stroje WVM
2600 T. Stroj byl na jaře představen odborné veřejnosti, přičemž tyto portálové stroje mají obdobné
výkonové parametry jako v současnosti vyráběné
frézovací a vyvrtávací stroje. Portálový stroj je určen pro přesné a vysoce produktivní souřadnicové
frézování, vrtání, vyvrtávání a řezání závitů zejména obrobků velkých rozměrů a hmotností nebo
prostorově členitých obrobků z litiny, ocelolitiny
a oceli, ale i materiálů používaných v oblastech
automotive a aerospace. „Zpětná vazba z trhu nám
říká, že jdeme správnou cestou, jelikož se soustavně
držíme na pozici předního evropského výrobce obráběcích strojů. Naší firemní devízou jsou inovace,
vlastní vývoj a aplikace nejmodernějších technologií.
Na prvním místě však vždy zůstává poctivá lidská
práce,“ dodává Ladislav Plaňanský. ■
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JAK SPRÁVNĚ VYBRAT MATERIÁL PRO STŮL?
Stoly a stolové desky ze slinuté keramiky se v posledních letech staly designovým prvkem interiérů, ale i exteriérů. Odolnost slinuté keramiky vůči
mechanickému poškození, možnosti jejího technického užití a designové
a barevné provedení ji řadí do popředí při výběru a rozhodování.
Naše materiály splňují nejpřísnější hygienické, ale i technické požadavky.
Limitovat Vás tedy bude pouze design ve Vašem vysněném prostoru.
Pro stůl doporučujeme tyto materiály:
Velkoformátová keramika – až 160x320 cm, je nejtvrdším materiálem
a vysoce tepelně odolná
Rozměr materiálu umožňuje vyrobit stůl v jednom kuse
Široký rozsah barev a povrchových úprav. Designově nejste limitováni
– beton, mramor, uni barvy, dekor dřeva, kovu, aj.

TechnoArt Vám stůl nejen vyrobí dle Vašich přání a požadavků, ale
nabízí Vám i servis. Je možné Vám stůl přivézt a namontovat na Vámi
vybrané podnože, či dovézt hotový stůl a usadit jej přímo na Vámi zvolené místo. Pokud byste chtěli vytvořit jedinečný a neotřelý design,
jsme schopni Vám zhotovit architektonický návrh.
Výhody:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Povrch je nenasákavý a odolný vůči mechanickému poškození
Extrémně tvrdý a odolný vůči vysokým teplotám
Možnost výběru různých typů hran stolů
Antibakteriální a hygienický povrch
Odolný vůči chemikáliím
Snadná a jednoduchá údržba
Barevně stálý

www.proceram.cz
info@proceram.cz

+420 734 570 262
New Living Center, Šafránkova 1238/1, Praha 5
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Karlovarský a Ústecký kraj:

Břemeno dědictví
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naše regiony
Dva kraje, které ne vlastní vinou zůstávají po léta na spodních příčkách ekonomických žebříčků. Postiženy strukturálními
změnami, konfrontovány s blízkou konkurencí vyspělejšího Německa, s dědictvím Sudet a devastované přírody to ve svém
rozvoji rozhodně nemají snadné.

V

obou krajích se vedení snaží držet cílů
a strategií definovaných před rokem 2010.
Oba chtějí ekonomickou prosperitu, otevřenost vůči přeshraniční spolupráci a evropským
příležitostem, kvalitní život ve zdravém prostředí.
V Karlovarském kraji tuto vizi budují na průsečíku
primárně tří cílů, jimiž jsou růst ekonomické konkurenceschopnosti kraje, růst atraktivity kraje pro
jeho obyvatele a intenzivnější přeshraniční vztahy,
znamenající lepší spolupráci lidí, organizací a podniků, nicméně strategické rozvojové dokumenty
konstatují, že první dva cíle jsou natolik provázané,
že tvoří ve skutečnosti cíl jediný. Ústecký kraj vystačí rovněž se dvěma osami – vize rozvoje kraje je
totiž rozpracována ve dvou pilířích, když prvním je
hospodářský rozvoj provázaný s nezbytnou sociální
soudržností a posílením lidského kapitálu regionu,
což směřuje ke zvýšení hospodářské výkonnosti
kraje, druhým pak je infrastruktura, vybavenost
a životní prostředí coby nezbytné předpoklady
pro sociálně-ekonomický rozvoj regionu. Možná
nejviditelnější rozdíl mezi oběma kraji skrývá
motto Ústeckého kraje, které je vyjádřeno sloganem
Bohatství v rozmanitosti.

Viník z minulosti
Zhuštění dvou karlovarských cílů do jediného je
principiálním základem pohledu na rozvoj regionu
– jedině růst konkurenceschopnosti a produktivity
soukromého sektoru zajistí růst kraje, jedině ekonomická přitažlivost dá vyrůst přitažlivosti občanské.
Dva cíle vytyčují šest os, z nichž pozornost zaslouží
především první dvě, totiž Konkurenceschopnost
a Cestovní ruch a lázeňství, když zbývající čtyři

tvoří oblast sociální a zdravotní péče, environmentální témata, doprava a veřejná správa. Důležité,
ale z pohledu rozvoje spíše měkké cíle. Zásadním
problémem lázeňského regionu je dlouhodobě
nízká míra hospodářského růstu, což se v důsledku
projevuje prohlubujícím se zaostáváním. Že příčiny
si region nezavinil, ale zdědil v podobě velmi specificky zaměřené ekonomiky, problémy růstu příliš
neumenší. Vysoká specializace na obory, které se
v nových podmínkách rozpadly a zanikly, je prvotní
příčinou, druhou pak neschopnost, respektive
nemožnost vypořádat se vlastními krajskými silami
se vzniklou situací, které si dlouho nikdo nevšímal.
Když všude v zemi hledali – a nacházeli – své cíle
zahraniční investoři, na Karlovarsku neměli v podstatě co najít, silné firmy s potenciálem pro silné
investory tu nebyly. Zůstal tak prostor pro drobnější
aktivity menších firem na druhé straně hranice, které využily výrazně nižší cenovou hladinu a přinesly
výrobu se zanedbatelnou přidanou hodnotou, malou technologickou náročností a využíváním málo
kvalifikované pracovní síly. Což samo o sobě ještě
v prvních letech nemuselo být negativní, nicméně
následkem zaplnění trhu se regionu vyhnula druhá
investorská aktivita na začátku milénia. Vezměme tuto základnu, absenci koncepčních vládních
intervencí, přičtěme nedostatek vysokých škol,
a tedy slabší vzdělanostní úroveň a výsledkem je
pomalé tempo rozvoje a nízká míra inovací. Cestu
vidí krajské vedení zcela logicky v těsné spolupráci
mezi různými zařízeními inovační infrastruktury
a v dostupnosti adekvátně kvalifikovaných a motivovaných lidských zdrojů pro inovačně orientované
firmy. Druhý bod je obzvláště palčivý, přes snahy

GRAF: POSTAVENÍ KRAJŮ V ČESKÉ REPUBLICE VE VYBRANÝCH UKAZATELÍCH
(rok 2014 = 100 %)
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o optimalizaci školské sítě i oborové struktury středních škol. Zvýšení intenzity zakládání nových firem,
vytváření příznivých podmínek pro jejich dynamický růst stejně tak jako podmínek pro další expanzi
již existujících firem a podpora strategických zahraničních investic jsou tak jádrem intervencí, s nimiž
kraj počítá. Mezi konkrétními aktivitami se objevuje
například webová databáze inovačních firem v kraji,
databáze služeb a produktů pro inovující firmy, regionální periodikum o inovacích a technologickém
transferu, přednášky a semináře pro manažery či
majitele firem, soutěž Inovační firma roku, kampaň
Karlovarský inovační svět i přímá podpora nových
inkubátorů. Že jedna věc jsou strategie a druhá
realita, však v negativním vyznění dokazuje osud
několikrát odloženého projektu Vědeckotechnický
park Karlovarského kraje, o němž se mluví více než
deset let. Nyní by se k němu kraj v rámci projektu
restart rád vrátil. Samostatnou kapitolou je lázeňství
a turistický ruch, který je v regionu velmi významný
a podporovaný, nicméně ani ten není imunní vůči
změnám a musí se složitě přizpůsobovat novým
preferencím.

O krůček napřed
Ve srovnání s karlovarským regionem má Ústecký
kraj velmi podobné výsledky, nicméně přece jen má
lepší výchozí podmínky. Jsou tu investorsky zajímavé silné podniky, jsou tu dlouhodobě aktivní obory,
které se sice nevyhnuly změnám, ale nemusely se
vypořádávat s totálním rozpadem trhů. I Ústecký
kraj si prošel etapou, kdy byl především zdrojem
levné pracovní síly. Tuto situaci se ale snaží výrazně
změnit a cestou je úzká specializace a podpora

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
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naše regiony
výzkumných kapacit v tradičních oborech – typickým příkladem takové aktivity je snaha o vytvoření
budoucího centra excelence, které by mělo dosah
a význam v kontextu střední Evropy. Problémem je,
že v kraji v podstatě nemají zastoupení nové obory
výroby, stále převažují rutinní obory s nízkou přidanou hodnotou, zastoupení VaV podnikových center
je v kraji velmi slabé. Nicméně pozitivní signály se
objevují, například v podobě vznikajících center
excelence pro nanotechnologie a biotechnologie,
obory bezesporu perspektivní, s vysokou přidanou hodnotou. Kraj sám chce do tohoto prostředí
vstoupit ještě aktivněji a nabídnout expertům, i těm
zahraničním, excelentní a komplexní podmínky pro
život, a to i formou stipendií, poskytnutí kvalitního
bydlení, služeb typu škol pro jejich děti a podobně.
V kraji se zvyšuje kapacita, kvalita i prestiž přírodovědných a technických oborů i díky kontaktům škol

s firmami a užitek z toho mají všichni. Což potvrzují
i slova Zdeňka Matouše, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, který má v gesci rozvoj regionu: „Velkou
prioritou je skutečně školství a jeho rozvoj, protože
právě školství je živnou půdou pro nové moderní
firmy, které mohou do regionu přinést nové a ambiciózní obory. S tím souvisí i podpora všech inovačních
trendů a projektů vědy a výzkumu. Současně ale
podporujeme i turistický ruch, důkazem je v podstatě
dokončená evropská cyklotrasa, péče o hornickou
minulost regionu i plán na několik přístavišť, která by
měla pomoci dalšímu zvyšování atraktivity Ústecka
a rozvoji regionu. Jsem přesvědčen, že i vzhledem
k poloze má náš kraj šanci hrát ve střední Evropě
významnější roli než dnes.“ Ústecký kraj získal v poslední dekádě na atraktivitě také znatelným zlepšením životního prostředí a investicemi, které mu
v nedávné době vynesly třeba i významné ocenění

zápisem hornických oblastí Krušnohoří na seznam
památek UNESCO. Zvýšené úsilí chce dnes vedení
kraje věnovat i optimální podpoře okrajových oblastí
a vyhnout se disproporčnímu rozvoji, což by mělo
pomoci i turistickému ruchu, který sice vykazuje
značný růst, v absolutních číslech návštěvnosti však
stále – a nezaslouženě – patří k těm slabším.
Že úsilí obou krajů potřebuje i podporu infrastruktury budované státem, je zřejmé. Stejně jako potřebuje kvalitní zázemí pro stále složitější demografickou a sídelní strukturu, což se projevuje v nárocích
především na organizaci sociálních a zdravotních
služeb. To jsou oblasti, kde krajské síly bez podpory
a nástrojů státu samy mnoho nezmohou. Což ovšem
platí pro všechny tuzemské regiony s výjimkou
Prahy. ■
PETR KARBAN

JAK VNÍMÁTE ROZVOJ KRAJE V POSLEDNÍCH PĚTI LETECH?

OTÁZKA PRO...

Ústecký kraj se vyznačuje permanentním
zaostáváním v porovnání s ostatními kraji ČR
a okolními regiony v sousedních zemích. Tento
vývoj objektivně, na základě údajů Eurostatu,
hodnotí ve zprávě o České republice Evropská
komise ve svém sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Evropské
centrální bance. Ve zprávě Evropský semestr 2019: Posouzení pokroku
ve strukturálních reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické
nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem podle
nařízení (EU) č. 1176/201 zaostávání kraje několikrát přímo zmiňuje. Příčina
je v částečně v historickém vývoji daného území a v současnosti především
nespravedlivém rozdělování finančních prostředků státu, kdy do Ústeckého
kraje směřovalo nejméně financí v rámci rozdělování daňových výnosů,
prostředků na regionální rozvoj a dotací EU měřeno na obyvatele. Program
Restart, který by měl tento úpadek řešit, vinou nepochopení na centrální
úrovni a vzhledem k objemu poskytnutých prostředků, se jeví spíše jako
almužna než snaha o vyrovnání úrovně s ostatními kraji ČR a regiony
ve střední Evropě.
Skutečností našeho kraje tak je druhá největší nezaměstnanost v ČR, nejvíce
vyloučených lokalit, nejvíce osobních konkurzů, nejvyšší počet exekucí
občanů starších 15 let, největší počet exekucí důchodců, největší zadluženost
obyvatel, největší podíl bankrotů obchodních společností vzhledem k počtu
obyvatel (období 2013–8/2017), největší vnitřní migrace obyvatel (mimo
výměnu mezi Prahou a Středočeským krajem), největší podíl romského
obyvatelstva, jedny z nejvyšších úbytků obyvatel v ČR, zejména na Mostecku
a Děčínsku, nejnižší průměrný věk dožití, Největší produkce tuhých
emisí, síry a dusíku do ovzduší na obyvatele (v CO2 je Ústecký kraj druhý
za Moravskoslezským), suverénně nejnižší ceny bytů v ČR, nejnižší disponibilní
důchod domácností na 1 obyvatele (ČSÚ 2016), nejnižší kupní síla v ČR (Děčín,
Teplice, Chomutov), nejvíce potratů v ČR (Most, Chomutov, Teplice), nejdelší
trvání soudních procesů v ČR, ve vědě a výzkumu pracuje v ÚK jen desetina
pracovníků oproti průměru ČR a podobně. K tomu v budoucnu přistupuje
Damoklův meč v podobě očekávaného útlumu těžby hnědého uhlí jako
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jedné z hlavních ekonomických aktivit regionu. Existuje reálná obava, že
vláda a příslušné orgány nejsou schopny tuto situaci objektivně vyhodnotit
a přijmout taková opatření, která by vedla k obratu negativního vývoje
Ústeckého kraje.

... Josefa Ciglanského, předsedu
představenstva Krajské hospodářské
komory Karlovarského kraje
Foto: archiv

Foto: archiv

... Jiřího Astera, předsedu
představenstva Krajské hospodářské
komory Ústeckého kraje

V podnikatelském životě je někdy doba pěti let
příliš krátká a někdy příliš dlouhá. Záleží, zdali se
zabýváme módními trendy v oděvním průmyslu,
nebo řešíme výstavbu elektrárny. V našem kraji
se podařilo úspěšně rozvinout průmyslovou zónu
v Ostrově a také v Chebu. Usídlili se zde významní investoři. Zvýšilo se tím
napětí na trhu pracovních sil a také na trhu s byty. Zároveň se tím v regionu
zvýšila kupní síla obyvatelstva, která se pozitivně projevuje ve spotřebě.
V nedávné době došlo k dohodě zúčastněných stran ohledně projektu
vybudování zkušebního polygonu pro BMW na Sokolovsku. Věřím, že by
tato skutečnost mohla do regionu přilákat mladé kvalifikované pracovníky.
Je totiž stále těžší mladé lidi v kraji udržet. Mnozí se nechají zlákat hlavním
městem či blízkým zahraničím. Souvisí to i s možností či nemožností
vysokoškolského vzdělání v Karlovarském kraji.
Příliš se nepodařilo zlepšit dopravní spojení do regionu. O dálničním
napojení na Prahu stále jen sníme. Opačným směrem na západ zase chybí
několik kilometrů k napojení na německou dálniční síť. Stejně tak chybí
několik kilometrů elektrifikace železniční trati přes hranice, tím se brzdí
rozvoj osobní, ale zejména nákladní dopravy. Hospodářské sankce vůči
Rusku negativně dopadly na rozvoj mezinárodního letiště v Karlových
Varech. Došlo k prudkému poklesu cestujících z rusky hovořících trhů.
V kraji, kde cestovní ruch tvoří značný podíl na podnikatelských aktivitách,
to je významný faktor. Pozitivní je rostoucí trend poptávky tuzemců
po návštěvě zajímavostí našeho kraje. Patříme ke strukturálně postiženým
regionům. Věřím, že projekty, které budou realizovány v rámci projektu
Restart, přinesou do Karlovarského kraje nový impulz oživení. Spolupráce
Krajské hospodářské komory s vedením kraje je na dobré úrovni, což jistě
některé věci do budoucna urychlí.
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Foto: 2x archiv Ústeckého kraje
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Hornická krajina Krušnohoří
je nováčkem v UNESCO
Hornické památky v saském a českém Krušnohoří byly zapsány na Seznam
světového dědictví jako třináctá památka v České republice.

H

ornický region Erzgebirge/Krušnohoří,
jak zní oficiální název společné česko-německé nominace, tvoří 22 součástí, z nichž
17 se nachází na území Saska a 5 v českém
Krušnohoří. Českou část reprezentují Hornická
krajina Jáchymov, Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, Rudá věž smrti,
Hornická krajina Krupka a Hornická krajina
Mědník. Společně tyto komponenty dokumentují obrovský vliv, který měla těžba a zpracování
rud na obou stranách pohoří na rozvoj hornictví
a hutnictví po celém světě.
Na území Ústeckého kraje mohou návštěvníci
obdivovat především Hornickou krajinu Krupka
a Hornickou krajinu Mědník.
Středověké horní město Krupka a okolí tvoří
nejstarší cínovou hornickou oblast v Krušných
horách, která přispěla k rozvoji a transferu technik dobývání cínových rud v Krušných horách
a ve střední Evropě.
Nejvýznamnější je štola Starý Martin, která
dokládá důlní techniky používané při dobývání
cínových a wolframových rud ve druhé polovině
19. a ve 20. století. Dominantou horního města je
hrad Krupka ze 14. století, význačnou uměleckou
a památkovou hodnotu mají rovněž gotický městský kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlou
hornickou zvonicí, gotický kostel sv. Ducha,
renesanční kostel sv. Anny a historické měšťanské
domy.
Krupka je nedaleko proslulých lázní Teplice, jehož
termální prameny jsou využívány od 11. století.

Díky léčebným účinkům především na pohybový
aparát, kterých zde využíval i Petr I. Veliký, objevilo Rusko lázeňství. Ludwig van Beethoven zde

z tvrdých skarnových hornin po dobu více než
čtyř století. Část podzemí Mědníku je přístupné
prostřednictvím štoly Panny Marie Pomocné
s velmi dobře zachovanými doklady ruční ražby
a rozšiřování podzemních prostor pomocí metody
sázení ohněm.
Vrch Mědník se nachází poblíž známého horského
střediska Klínovec, který svou polohou na severních svazích a nadmořskou výškou nad 1 200 metrů nad mořem zaručuje ideální podmínky pro
zimní sporty. V létě je Klínovecko cyklistickým
rájem, kde lze v rámci česko-německého Cykloregionu Krušnohoří s označením 23 najezdit
až 600 kilometrů nebo si lze dosyta užít adrenalinu
v Trail parku Klínovec. ■
ÚSTECKÝ KRAJ

začal psát nejslavnější devátou symfonii a došlo
zde k jedinému setkání s dalším velikánem té doby
s Johannem Wolfgangem Goethem, zalíbení v lázních Teplice našli i manželé císař František Josef
a císařovna Alžběta, zvaná Sissi.
Za návštěvu stojí i Hornická krajina na vrchu
Mědník.
Morfologicky nápadný vrch Mědník s barokní
kaplí Neposkvrněného početí Panny Marie z roku
1674 na svém vrcholu je mimořádný výjimečnou
koncentrací autentických důlních děl dokládajících
různé způsoby těžby železných a měděných rud

www.branadocech.cz
www.montanregion.cz
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Diamanty českého byznysu:
Plzeň
Předposlední díl regionálních setkání Diamanty českého byznysu hostila
ve čtvrtek 19. září Plzeň, respektive tamní hotel Courtyard by Marriott, v němž
se sešli zástupci firem z Plzeňského a Karlovarského kraje.

DIAMANTY ČESKÉHO BYZNYSU

T

ři hodiny živých diskuzí a debat dokazovaly, že sdílení zkušeností a vzájemná
inspirace mají v pracovním životě své
pevné místo bez ohledu na obor podnikání.
A jejich složení bylo tentokrát opravdu pestré –
mezi účastníky byli zástupci firem stavebních,
strojírenských, zemědělských i zdravotnických.
Potěšující, vedle značného zájmu, byla účast
firem z prvních příček regionálních žebříčků.

A především fakt, že řada firem má historii
delší než čtvrtstoletí a mezi lídry svých regionů
a přední výrobce ve svém oboru se vypracovala
často z malých, spíše servisních či obchodních
společností. Což je skutečnost, která je motivací firmám mladším, které vznikly třeba teprve
nedávno. ■

PLZEŇSKÝ KRAJ

PETR KARBAN

1. místo

Ekonomické stavby, s. r. o.

2. místo

BAUMRUK & BAUMRUK, s. r. o.

3. místo

EUROSOFT – Control, s. r. o.

4. místo

Quikset, s. r. o.

5. místo

LT trade, s. r. o.

6. místo

ASTRO KOVO PLZEŇ, s. r. o.

7. místo

ASP GROUP, s. r. o.

8. místo

INTERSOFT – Automation, s. r. o.

9. místo

PRIVAMED, a. s.

10. místo AIMTEC, a. s.

KARLOVARSKÝ KRAJ

Foto: 4x Patrik Bauer

1. místo

Pořadatel

Cyklosport RIK, s. r. o.

2. místo

K M K GRANIT, a. s.

3. místo

GALA HOTELS, s. r. o.

4. místo

OnStyle, s. r. o.

5. místo

AUTOSLUŽBY Zimmel, s. r. o.

6. místo

PAPE – kancelářské potřeby, s. r. o.

7. místo

OZT – OBCHODNÍ ZAŘÍZENÍ
TOUŽIM, a. s.

8. místo

Abydos, s. r. o.

9. místo

DOSTA, s. r. o.

10. místo DT TRADING, s. r. o.

Titulární partner

Generální partner

Hlavní partneři

Analytický partner

Odborní garanti

Partneři

64

www.komora.cz

64K_diamanty.indd 64

25.10.19 16:43

ocenění & networking

Diamanty českého byznysu:

DIAMANTY ČESKÉHO BYZNYSU
STŘEDOČESKÝ KRAJ

Máchovo jezero
Hotel Port na břehu Máchova jezera hostil ve středu 2. října poslední letošní
regionální setkání seriálu Diamanty českého byznysu, na němž se tentokrát sešli
zástupci firem Středočeského, Ústeckého a Libereckého kraje.

V

inou počasí a také vinou náhlého odchodu
Karla Gotta byla účast poněkud nižší, než
byla ještě v předvečer setkání potvrzena,
ale komornější ráz setkání se ukázal příhodnější
pro otevřenou diskuzi nad tématy, která v byznysovém prostředí rezonují. Tím nejčastějším se
stalo tentokrát zpomalování ekonomiky a jevy
s ním související, ať již je to podpora českých
firem, pracovní trh, export a nové trhy, či spolupráce s akademickou sférou. Spontánně tak tato
témata naplnila poslání celého seriálu, totiž napomoci vzájemným kontaktům podnikatelské,
akademické expertní i státní sféry. Zajímavostí
z byznysového pohledu byla pozvánka Františka
Hály k obchodní spolupráci se Sýrií, z toho
společenského pak již ryze podzimní plavba
lodí po jezeře. ■

1. místo

BERAN 2, s. r. o.

2. místo

AAS Automotive, s. r. o.

3. místo

Spektra, spol. s r. o.

4. místo

Almeco, s. r. o.

5. místo

VCHD Cargo, a. s.

6. místo

Louda Auto, a. s.

7. místo

GZ Production, s. r. o.

8. místo

ARIETE automotive, s. r. o.

9. místo

FORTE Beroun, spol. s r. o.

10. místo Froněk, spol. s r. o.

ÚSTECKÝ KRAJ
1. místo

POSMAYSPOL, s. r. o.

2. místo

Delta Chem, s. r. o.

3. místo

ADLER Czech, a. s.

4. místo

DYRŠMÍD, s. r. o.

5. místo

FRIGOEXIM, spol. s r. o.

6. místo

DAR Corporation, s. r. o.

7. místo

SUTOR Global, s. r. o.

8. místo

TECHNOLINE, s.r.o.

9. místo

VARNSDORFSKÉ UZENINY, s. r. o.

10. místo CWS, s. r. o.

LIBERECKÝ KRAJ

Foto: 3x Patrik Bauer

PETR KARBAN

Pořadatel

1. místo

CRYTUR, spol. s r. o.

2. místo

HOKAMI CZ, s. r. o.

3. místo

INOX Technology, a. s.

4. místo

AKTIVIT, spol. s r. o.

5. místo

JINOVA, s. r. o.

6. místo

TITAN – Multiplast, s. r. o.

7. místo

FOXON, s. r. o.

8. místo

ECOGLASS, a. s.

9. místo

Sigmaplast, a. s.

10. místo TRAFICON INVEST, s. r. o.

Titulární partner

Hlavní partneři

Generální partner

Analytický partner

Odborní garanti

Partneři
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pohled

Čtvrstoletí Altreva

Foto: 2x archiv Altreva

Těžko si kdo v Třebíči v roce 1992 mohl představit, že tamní výrobní družstvo Oděva bude jednou evropským lídrem
ve svém oboru. Situace byla neradostná, výroba se utlumovala, když nemohla konkurovat zavedeným evropským firmám.
Zůstal vlastně jediný stálý zákazník, belgická rodinná firma Alsico, která v Třebíči nechávala vyrábět část své produkce.
modely, řada Industry, pokrývající široké
průmyslové spektrum, dostala do vínku lepší
technologické vlastnosti a nové vzory. „Nabídku
rozšiřujeme neustále, největší novinkou jsou letos
hlavně oděvy ušité z nových strečových materiálů,
což si vyžádalo nové střihy, aby oděv plně využil
možnosti, které strečové materiály nabízejí, tedy
padnoucí střih, který zároveň umožňuje dostatek
pohybu. Zase přicházíme s něčím novým,“
říká produktová manažerka Jitka Toufarová.
A novinky už budou moci od 5. do 8. listopadu
zhodnotit návštěvníci Mezinárodního veletrhu
osobní ochrany, podnikové bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, který se s dvouletou
periodicitou koná v Düsseldorfu a na němž
Altreva už tradičně nesmí chybět. Hlavní náplní
düsseldorfského veletrhu A+A jsou totiž témata,
ke kterým má Altreva spolu s mateřskou firmou
Alsico vždy co říci. ■
PETR KARBAN

J

edenačtyřicet krejčovských mistrů, kteří
nedlouho po skončení druhé světové války
v Třebíči výrobní družstvo Oděva zakládali,
by mohli být přesto hrdí. Belgičané totiž poměrně
rychle pochopili, že Oděva sice není v záplavě
asijských výrobků konkurenceschopná, ale skrývá
značný potenciál poctivého řemesla. Někdy je
cesta od myšlenky k činům krátká – v roce 1994
spatřila světlo světa Altreva, nová značka, která
dostala do vínku belgickou zkušenost s volným trhem a českou tradici kvalitní krejčoviny. Své věno
Altreva zužitkovala nad očekávání a dnes společný
podnik někdejšího třebíčského družstva a belgické
společnosti slaví čtvrtstoletí své existence jako
evropský lídr na trhu pracovních a ochranných
oděvů, kterého zdobí ty nejlepší reference.

Čas oslav…
Pětadvacet let své úspěšné existence tak Altreva,
největší výrobce pracovních a ochranných oděvů
v Česku, oslavila 27. září na zámku ve Valči
u Hrotovic s hrdostí. Oslav se zúčastnilo více než
dvě stě hostí, mezi nimiž byli nejen zaměstnanci
a spolupracovníci firmy Altreva, ale také
zástupci někdejšího výrobního družstva Oděva
a početná byla i skupina zástupců z Belgie, vedená
spolumajitelem Gauthierem Siau. Čestným hostem
byl starosta města Třebíče pan Pavel Pacal, jehož
připomínka loňského roku ostře kontrastovala
s historií před pětadvaceti lety. V loňském roce se
totiž Altreva potýkala s nedostatkem výrobních

66

a skladovacích prostorů a řešením se stalo až
odkoupení stavebního pozemku v třebíčské
Průmyslové zóně Rafaelova I o celkové výměře
15 000 m2. Růst je důkazem úspěchu. Atmosféru
oslavám dodala dívčí taneční skupina Motus,
která vedle tance předvedla i oděvy ušité studenty
Střední uměleckoprůmyslové školy v JihlavěHeleníně. A když slaví výrobce pracovních
a ochranných oděvů, byly právě pracovní oděvy
tématem přehlídky. Že Altreva vyrábí oděvy
designové a dobře nositelné, dokazuje i jeden
detail – část přehlídky patřila i kolekci HiVis
Altreva, v niž není problém ani tančit.

… i čas práce
Oslavy byly ale jen drobným zpestřením roku,
a hlavně poděkováním všem, kteří se na úspěchu
třebíčské firmy podílejí. Čas totiž patří práci,
jen tak může Altreva držet kroky s požadavky
moderní doby. Letošní rok náleží především
inovaci dvou řad. Řada oděvů Care, určená
pro zdravotnictví, doznala rozšíření o strečové

FUNKČNOST, KVALITA I DESIGN
V nabídce společnosti Altreva,
renomovaného evropského výrobce
pracovních a ochranných oděvů, najdete
oděvy téměř pro všechny profese,
od standardního pracovního oblečení
do různých sektorů průmyslu, zdravotnictví
a služeb až po ochranné certifikované oděvy
a oděvy vyráběné a certifikované na přání
podle specifických požadavků zákazníka.
Všechny oděvy Altreva zdobí vysoká
funkčnost, moderní design, kvalitní materiály.
Výsledkem je maximální možná ochrana,
snadná údržba a velmi dobrá nositelnost.
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