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ážení podnikatelé,
zace úřadů a státní správy obecně.
naše země i celý svět čelí
Zákon o právu na digitální služby
v tomto roce nejhlubší krizi
a jeho implementace by měly
v novodobé historii. Kromě nepřinést jasný jízdní řád do dalších
sporných zdravotních hledisek
měsíců a let. Nejen občané, ale
bude mít současná pandemie koi podnikatelé si po dlouhých letech
ronaviru negativní dopad na ekokonečně zaslouží, aby mohli veškenomiky států, firem i zaměstnanců.
rou úřední agendu dělat z pohodlí
Existuje nicméně oblast, která se
domova nebo kanceláře, online
v koronakrizi rozvíjí nevídaným
a nejlépe z jednoho místa. Proto
ZDENĚK ZAJÍČEK
tempem, a tou je digitalizace.
vedle podpory rozvoje Portálu
viceprezident HK ČR
Termíny jako Microsoft Teams,
občana prosazujeme vznik Portálu
a prezident Unie ICT
Webex nebo Zoom jsou pro většipodnikatele, který by mohla sponu pracující populace již naprosto
lečně s Agrární komorou, Svazem
běžné a rozhraní, skrze které komunikují se svými průmyslu a dopravy a dalšími podnikatelskými
kolegy, organizují porady nebo semináře, se stávají sdruženími provozovat Hospodářská komora.
nedílnou součástí pracovního života. I díky tomu, Dalším projektem, v němž vidím silný motor
že je nyní home office pevnou součástí praxe větši- digitalizace, je takzvaná bankovní identita.
ny firem, se velmi zrychlil přechod řízení i firemní Od ledna nabyde účinnosti zákon, který umožní
komunikace do online prostředí. To zaručuje vel- využívat bankovní identifikaci i k jiným účelům,
kou flexibilitu a řada podniků zjišťuje, že zaměst- než je přístup k účtu v internetovém bankovnictví.
nanci pracující doma jsou často efektivnější než při Potenciálně tak až 5,5 milionu občanů, kteří mají
běžném pracovním dni v kanceláři. To je hlavní bankovní účet, získají nový a snadný způsob, jak
důvod, proč firmy, u nichž je to možné, práci z do- na internetu prokazovat svoji totožnost, což může
mova tolik využívají.
v dalších letech výrazně urychlit komunikaci
Covid-19 samozřejmě urychluje i robotizaci
se státem, dodavateli energií nebo obchodními
v průmyslových firmách, které jsou kvůli
partnery.
propadům poptávky i karanténním opatřením
Nerad bych zapomněl na digitalizaci stavebního
často nuceny pracovat s omezeným počtem lidí
řízení, kterou jsme také v minulém roce prosadili
přímo ve výrobě. Považuji proto za důležité, aby se
a která by měla plnohodnotně vstoupit v život
podniky nebály investovat do nových technologií
k 1. 7. 2023. Přesto se na některé digitální služby
i v těžkých časech. Je však nezbytné, aby jim v tom
ve stavebním řízení můžeme těšit již v příštím roce.
stát šel naproti a umožnil jim například zrychlené
Zdá se tedy, že jsme po mnoha letech chytili
odpisy inovačních investic, které na Hospodářské
druhý dech a směřujeme ke skutečné digitalizaci
komoře dlouhodobě prosazujeme.
a k pohodlnějšímu životu nás všech. Nenechme si to
Další kapitolou jsou nové projekty v oblasti státní
současnou krizí pokazit.
správy a e-governmentu. Je důležité, aby vláda –
Přeji vám všem v této nelehké době především
pochopitelně nyní zahlcená tématem koronaviru –
zdraví…
nezapomínala na klíčové projekty v oblasti digitaliFoto: archiv HK ČR
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jednotlivým kancelářím Hospodářské komory v regionech a začleněným živnostenským společenstvům

Q

VIP osobnostem českého politického, společenského a hospodářského života

Q

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

Vydavatel neručí za obsah inzerátů.
Předplatné a aktualizace členské základny:
Odbor vnitřní komunikace
Tel.: 266 721 604
E-mail: vnitrnikomunikace@komora.cz

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

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý
neodpovídá tentokrát v rozhovoru na otázky novinářů,
ale reaguje na výroky nejrůznějších osobností k aktuálním
tématům, která řeší nejen česká společnost.
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Strojírenství jsme se – především z pohledu ministerstev
a zaměstnavatelských svazů – věnovali již v minulém čísle,
v dnešním se na výstavní segment české ekonomiky
a jeho problémy díváme očima majitelů
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Výzkum a vývoj přinášejí disruptivní změny v oblasti
technologií i obchodních modelů, které někde akceleruje,
jinde brzdí nečekaná pandemická krize. A k tomu stojí
před ekonomikou zásadní environmentální výzvy.
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NECHTE SE HÝČKAT
KRÁSOU JIŽNÍ MORAVY
Hotel nabízí ubytování ve 42 designových
pokojích, restauraci, konferenční sály, vinný
sklep pro pořádání degustací, firemních
nebo společenských akcí.

Dlouhá 69, Velké Pavlovice

WWW.HOTEL-LOTRINSKY.CZ

aktuálně

Krátce z Komory

Foto: archiv HK ČR

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PROSADILA
SVÉ NÁVRHY NA KOMPENZACE
PROVOZOVATELŮM ZAŘÍZENÍ, JEŽ
VLÁDA UZAVŘELA NEBO JIM A JEJICH
ZAMĚSTNANCŮM OMEZILA MOŽNOST
PODNIKAT A PRACOVAT.

Komora vyjednala adresnou
podporu podnikatelům
Hospodářská komora v návaznosti na vládou přijatá mimořádná
opatření, která zakázala nebo
výrazně omezila provoz vybraných
provozoven a návazných oborů
kvůli šíření onemocnění covid-19,
iniciovala stejně jako na jaře přijetí
kompenzačních opatření pro podnikatele. HK ČR vládě předložila
celkem 15 návrhů na adresnou
pomoc živnostníkům a firmám,
které sestavila se svazy a asociacemi postižených oborů. Mimo jiné
požádala o kompenzační bonus pro
OSVČ, spuštění programu COVID
Nájemné nebo odpuštění některých
daní uzavřeným provozům. Návrhy
se staly podkladem pro jednání
Hospodářské komory s jednotlivými
rezorty. Vláda díky tomu mohla
obnovit programy podpor v řádu
dní od vyhlášení mimořádných
opatření. Jejich seznam je na webu
komora.cz.

Poslední fáze EET
až od roku 2023
Ministryně financí Alena Schillerová
vyslyšela výzvu Hospodářské komory k odkladu třetí a čtvrté vlny EET.
Evidovat tržby elektronicky měli
od ledna 2021 řemeslníci, kadeřnice,
dopravci, cestovní kanceláře nebo
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ČÍSLO MĚSÍCE

5 469 Kč

TOLIK BUDE VÝŠE PAUŠÁLNÍ
DANĚ MĚSÍČNĚ. POSLANECKÁ
SNĚMOVNA SCHVÁLILA JEJÍ
ZAVEDENÍ.

právníci s ročními tržbami přesahujícími 600 tisíc korun. Podnikatelé
s nižšími příjmy měli podávat čtvrtletní hlášení papírově. Hospodářská
komora dlouhodobě upozorňuje,
že spuštění posledních fází EET nepodporuje. Na rozdíl od prvních vln
bude totiž daleko obtížnější dohledat
efekt omezení nekalé konkurence,
protože EET mají podléhat drobné
služby poskytované třeba v domácnostech, kde jsou kontroly nemožné.

Komora bude monitorovat
přístup bank k podnikatelům
Bankovní asociace vzala na vědomí
požadavek Hospodářské komory na prodloužení splátkového
moratoria. Bankovní domy při

Komora požadovala, aby pomoc nebyla plošná,
ale směřovala výhradně jen do těch oborů, které
vláda preventivně uzavřela nebo je výrazně omezila
v podnikání. Na snímku prezident HK ČR Vladimír
Dlouhý a člen představenstva HK ČR a prezident
Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.

jednání s Hospodářskou komorou,
Svazem obchodu a cestovního ruchu,
Asociací hotelů a restaurací a Českou
komorou fitness proto deklarovaly,
že jsou připravené upravit vzájemné
vztahy se svými klienty, aby jim pomohly překlenout dočasné problémy
a udržet jejich podnikání do doby,
než se jejich situace zlepší. Hospodářská komora bude shromažďovat
od firem podněty, nakolik banky
tento příslib plní. Na základě toho
povede Komora s bankami a vládou
další diskuzi o případné legislativní
úpravě, která by podnikům pomohla.

Poslanci schválili
paušální daň pro OSVČ
Osoby samostatně výdělečně činné
s roční tržbou do jednoho milionu
korun mohou mít od roku 2021
méně administrativních a daňových
starostí, pokud si dobrovolně zvolí
měsíční platbu paušální daně ve výši
5 469 Kč. Novinku schválili poslanci.
Paušální daň navrhla Hospodářská
komora na celorepublikovém sněmu
v Olomouci před čtyřmi lety. Po několika jednáních koncept převzaly
také ODS a hnutí ANO do svých
volebních programů. Živnostníci
tak nebudou muset podávat tři
různé formuláře – daňové přiznání
a přehledy o příjmech a výdajích pro
ČSSZ a zdravotní pojišťovny. Zároveň
jim odpadne povinnost komunikovat

se třemi institucemi a posílat peníze
na tři různé účty v různých lhůtách.
Ministerstvo financí odhaduje, že
by se do paušálního režimu mohlo
přihlásit 140 tisíc lidí, kteří neuplatňují bonus na děti, slevu na manželku
a další bonusy. Přihlásit se k paušální
dani bude potřeba do 10. ledna 2021.

Dobrovolné testy na covid
jsou daňově uznatelným
nákladem
Testování zaměstnanců na koronavirus je daňově uznatelným
nákladem nejen v případě povinných
testů, ale i pokud jde o dobrovolné testování související s chodem
firmy. Ministryně financí Alena
Schillerová o tom během pracovního
jednání s HK ČR ujistila její členy.
Firmy do dobrovolného testování
zaměstnanců už investovaly statisíce
až miliony korun, které budou moci
daňově uplatnit. Daňová uznatelnost
dobrovolných testů na covid-19 se
vztahuje také na osoby samostatně
výdělečně činné, pokud prokážou,
že testování bezprostředně souvisí
s jejich podnikatelskou činností.
Nárok na daňovou uznatelnost testů
na koronavirus nevzniká v případě,
že jej firma zaměstnanci proplatí
například jako benefit. Q
MIROSLAV DIRO,
Odbor vnější komunikace HK ČR

aktuálně

Regiony a společenstva
Celá ČR
HK ČR lídrem evropského
projektu Erasmus+
Hospodářská komora České republiky se podruhé stala lídrem mezinárodního projektu, na kterém spolupracují odborníci z celkem 12 zemí
EU. Projekt Erasmus+ se zaměřuje
na oblast dronů a virtuální reality,
které jsou nejrychleji rostoucími
oblastmi mezi novými inteligentními
technologiemi Průmyslu 4.0 s obrovským potenciálem pro další rozvoj
v mnoha odvětvích a s přínosem pro
evropskou ekonomiku.

Nová možnost pojištění
pro požárníky
Profesní komora požární ochrany
představuje novou možnost pojištění
profesní odpovědnosti pro své členy,
kterou dojednala s Generali Českou
pojišťovnou. Pojištění je určeno pro
fyzické i právnické osoby, které se
zabývají v oblasti požární ochrany
projektováním, instalacemi a revizemi požárně bezpečnostních zařízení,
a kryje odpovědnostní škody v této
oblasti. Bližší informace najdete
na www.komora-po.cz.

Novela zákoníku práce, která je částečně účinná už od konce července tohoto roku, přinese v lednu 2021 mnohé změny. Mezi ty nejzásadnější
patří způsob výpočtu dovolené nebo náhrady škody a ztráty z výdělku. Kurzy Jihočeské komory přinesou podnikatelům z regionu ucelený pohled
na největší úskalí nové normy.

průmyslu v letošním roce naopak
vzroste a přesáhne 18 %.

Středočeský kraj
Jarmark produktů a živností

Sdružení SOVAK ČR připravilo další
Vodárenskou burzu. Na základě
pozitivní odezvy od zapojených firem
na předchozí akce se SOVAK rozhodl
zpřístupnit burzu i pro přidružené
členy. Velmi jednoduchým a administrativně nenáročným způsobem lze
například nabídnout nepotřebné, či
přebytkové produkty, zadat nabídku
zaměstnání nebo sehnat zboží či služby od ostatních firem. Vložit nabídku
či poptávku mohou firmy přes uživatelský účet společnosti. Více na
www.sovak.cz/cs/vodarenska-burza.

Zdravé fitness pro Česko
Zdraví a pohyb budou tématy
konference Zdravé fitness pro zdravé
Česko, která by se měla uskutečnit
13. listopadu (samozřejmě s ohledem na aktuální epidemiologickou
situaci). Zájemci z řad odborné i laic-
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Foto: 3x archiv HK ČR

Vodárenská burza

Mělnický řemeslný jarmark přilákal na mělnické náměstí desítky návštěvníků, kteří si mohli
vystavené výrobky regionálních podnikatelů zakoupit a podpořit tak místní podnikání.

ké veřejnosti se mohou těšit na přednášky z oboru fitness a zdravého
životního stylu. Program akce bude
zároveň reagovat i na aktuální dění
kolem pandemie koronaviru. „Právě
pohyb je tou nejlepší prevencí i lékem
proti celé řadě onemocnění, a proto je
nejvyšší čas se jím začít zabývat v národním měřítku,“ říká Jana Havrdová,
prezidentka České komory fitness,
která akci pořádá. Podrobnosti
na www.komorafitness.cz.

Nábytkářům se daří i v krizi
Asociace českých nábytkářů očekává
letos jen velmi mírný pokles objemu
výroby nábytku. Podle svého odhadu
poklesne ze 47,98 miliardy Kč
v roce 2019 na 47,90 miliardy Kč
v roce 2020. „Pozitivní zprávou
je, že předpokládaný pokles nejde
pod hodnotu roku 2018, kdy dosáhl
hodnoty 46,34 miliardy korun,“ sdělil
tajemník AČN Tomáš Lukeš. Exportní výkonnost českého nábytkářského

Jarmark středočeských produktů
a živností, kde zástupci různých
řemesel a profesí prezentovali a prodávali svou tvorbu nebo produkty,
uspořádala KHK střední Čechy. Mezi
účastníky byli živnostníci z několika oborů včetně kovářů, výrobců
keramiky, zpracovatelů dřeva nebo
producentů šperků.

Jihočeský kraj
Poradíme se zákoníkem práce
Jihočeská hospodářská komora
během podzimu pro personalisty, ale i majitele firem organizuje
speciální školení, která se zaměřují
na problematiku změn v pracovním
právu, které přinesla a přinese novela
zákoníku práce plně účinná od ledna
2021. Kvůli současným vládním
opatřením proti koronaviru budou
školení probíhat online, a to s různými lektory v několika podzimních

aktuálně

Součástí programu vyškovských Dnů učňovských oborů byl i doprovodný program pro žáky v podobě minigolfu nebo automobilového simulátoru (fotografováno v září 2020).

termínech. Více informací naleznete
také na www.jhk.cz/udalosti.

konkrétních technických oborů
jako např. využití 3D tiskáren.

Jihomoravský
kraj

Zlínský kraj

Brněnská komora podporuje
export i v době krize
Jako náhrada zrušeného Mezinárodního strojírenského veletrhu proběhl
tradiční projekt RHK Brno s názvem
Kontakt–Kontrakt ve virtuální podobě za účasti 344 přihlášených firem
z 19 zemí světa. Komora v dalších
týdnech a měsících plánuje akci zopakovat, firmy se mohou zapojit do konce června 2021 zdarma. Navštivte
www.rhkbrno.cz/kont-r-akt.

Den učňovských oborů
ve Vyškově
Prezentace škol, jejichž absolventi
technických a řemeslných oborů
mají dobré uplatnění na trhu práce,
byla hlavní náplní Dne učňovských
oborů, který za podpory města
Vyškov a Jihomoravského kraje
organizovala OHK Vyškov. Akce se
zúčastnili zástupci místních škol,
kteří připravili pro žáky i jejich rodiče bohatý program včetně ukázek

Komora pomohla k vyšší
kvalifikaci zaměstnanců
České zbrojovky
Díky dotační podpoře zajistila KHK
Zlínského kraje pro 24 zaměstnanců České zbrojovky získání vyšší
kvalifikace a potřebných zbrojních
průkazů s výraznou slevou. Všichni
účastníci podstoupili několikadenní školení, které se zaměřilo
nejen na nutnou právní teorii, ale
i na praktické dovednosti.

Karlovarský kraj
Bezplatné poradenství pro
firmy
Začínajícím podnikatelům i během
pandemie koronaviru pomáhá projekt s názvem Rozjeď byznys, který
už před třemi lety spustila Krajská
hospodářská komora Karlovarského
kraje. V rámci tohoto programu mají
lidé možnost využít až 20 hodin poradenství, během nichž spolu s mentorem sestaví podnikatelský plán

včetně finanční rozvahy a proberou
důležité aspekty podnikání. Díky
podpoře Karlovarského kraje je pro
podnikatele projekt zcela zdarma.
Podrobnosti na www.khkkk.cz.

Moravskoslezský
kraj
Seminář k DPH u vývozu
a dovozu zboží
Online seminář k problematice
uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží ve vazbě na celní předpisy
po změnách pro rok 2020 připravila
na 16. listopad KHK Moravskoslezského kraje, partner poradenské
sítě pro podnikatele ENTERPRISE
EUROPE NETWORK. Webinář
s názvem DPH u vývozu a dovozu
zboží je určen zejména pracovníkům
pověřeným uplatňováním DPH
ve firmách, které dováží nebo exportují zboží. Více na www.khkmsk.cz.

Vyzýváme vládu k řešení
regionálních problémů
Výzva KHK Moravskoslezského kraje
vládě, aby zajistila finanční spoluúčast zdravotních pojišťoven a státu
na povinných testech pro zahraniční

pracovníky, byla stěžejním výsledkem jednání českých a polských
firem, komor a cechů během setkání,
které organizovala OHK v Karviné.
Podnikatelé zároveň vyzvali dopisem
premiéra Andreje Babiše, aby se
kabinet zaměřil na restrukturalizaci
průmyslu po plánovaném útlumu
těžby v dolech OKD.

Liberecký kraj
Česko-polsko-německé
kooperační fórum
OHK v Jablonci nad Nisou připravuje
společně s KARR S. A. Jelenia Góra
a IHK Žitava 27. Česko-polsko-německé podnikatelské kooperační
fórum, které se uskuteční 25. listopadu v Platinum Mountain Hotel & Spa,
Szklarska Poręba. Jedná se o největší
kooperační burzu v příhraničí, která
je určena drobným, malým a středním podnikatelům k prezentaci nabídky a navázání přímých obchodních
kontaktů. Konání akce bude záviset
na konkrétní pandemické situaci
v ČR. Pro aktuální informace navštivte www.ohkjablonec.cz. Q
MIROSLAV BENEŠ,
Odbor vnější komunikace HK ČR

www.komora.cz
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Představujeme…
nově zvolené představenstvo HK ČR, dnes členy Sněmovny společenstev
Podobně jako v minulém čísle představujeme členy Hospodářské komory, kteří byli na letošním sněmu zvoleni
do představenstva na další tříleté období. Tentokrát přinášíme medailonky zástupců Sněmovny společenstev.

Je spoluzakladatelem a předsedou
Asociace českých herních vývojářů, která reprezentuje a pomáhá
lokálním firmám zaměřeným
na vývoj počítačových, konzolových a mobilních
her. V herním průmyslu se pohybuje více než
patnáct let, z nichž v posledních deseti letech je
ředitelem největší tuzemské konference o vývoji
her Game Developers Session. Je členem Sekce
kulturního a kreativního průmyslu HK ČR.

Pavel Březina
Je předsedou Svazu českých a moravských spotřebních družstev
a zároveň předsedou Asociace
českého tradičního obchodu.
Na úrovni ČR i EU aktivně podporuje sektor
obchodu. V Hospodářské komoře vedle členství
v představenstvu zastává také funkci předsedy
odborné Sekce pro obchod a služby. Dlouhodobě
se věnuje problematice podpory podnikání a obchodu na venkově, využití moderních technologií
a centralizace služeb.

Jana Havrdová
Je jednou ze zakládajících členek
České komory fitness. Již od roku
2011 tak aktivně pracuje na propagaci pravidelné fyzické aktivity
v každodenním životě a český fitness sektor prezentuje jako odvětví národního hospodářství, které
má obrovský potenciál v dlouhodobých projektech
zdravotně-preventivní péče státu. Pravidelná fyzická aktivita společně s úpravou jídelníčku může
výrazně zlepšit fyzickou i psychickou kondici
obyvatel České republiky a ušetřit tak podle jejích
slov až třetinu nákladů na zdravotní péči.

Zuzana Krejčiříková
Podniká v oblasti překladatelské činnosti pro instituce EU,
zejména pro Evropský soudní
dvůr v Lucemburku a současně
je ředitelkou útvaru Public Affairs Skupiny ČEZ.
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Je v představenstvu Czech Business Council for
Sustainable Development v ČR a v představenstvu evropského sdružení Eurelectric v Bruselu.
Specializuje se na energetiku a životní prostředí.
„Zejména nedávno schválené cíle snížení emisí CO2
či podílu obnovitelných zdrojů bude pro ekonomiky,
jako je ta česká založená na energeticky náročném
průmyslu a ne zrovna ,výstavním‘ mixu, znamenat
masivní náklady,“ popisuje jednu z výzev pro HK
ČR v dalších letech.

Martin Mikl
Začátkem 90. let se stal ředitelem
nově vzniklého závodu ČSAD Veselí nad Moravou a místopředsedou představenstva nově vzniklé
akciové společnosti ČSAD Hodonín, a. s. Od roku
2003 v této akciové společnosti vykonává funkci
obchodního ředitele a místopředsedu představenstva. V roce 1996 se aktivně zapojil do vzniku
asociace Společenství čerpacích stanic ČR, které je
oborovým sdružením nezávislých petrolejářů (provozovatelů čerpacích stanic, distributorů ropných
produktů, výrobců biopaliv apod.) působících
na českém trhu a je autorizovaným společenstvem
HK ČR, dle nového občanského zákoníku r. 2014
nazvané SČS – Unie nezávislých petrolejářů ČR.
V něm vykonává funkci místopředsedy představenstva. Zaměřuje se na rozvoj trhu čerpacích stanic a výrazně se angažuje při získávání kvalifikace
pro pracovníky v tomto odvětví.

Václav Nepraš
V oboru komerční bezpečnosti
pracuje od roku 1991. Od roku
1999 je členem Prezidia Asociace
technických bezpečnostních služeb
Grémium Alarm (AGA), která sdružuje více než sto
podnikatelských subjektů a od roku 2011 je jejím
prezidentem. V představenstvu má v gesci soukromé
bezpečnostní služby a je také předsedou Bezpečnostní sekce HK ČR.Působí jako předseda Sektorové
rady pro bezpečnost a ochranu osob a majetku
a bezpečnost práce. Je členem poradního sboru
ministerstva vnitra pro situační prevenci kriminality.

Zdeněk Petzl
Od roku 2016 působí jako
výkonný ředitel Sdružení
automobilového průmyslu.
Sdružení reprezentuje oborové
požadavky jak vůči stávající legislativě,
tak i vůči nastupujícím trendům oboru jako
elektromobilita, autonomní řízení nebo
digitalizace. „Aby ČR zůstala i nadále moderní
průmyslovou zemí, jsou klíčové investice. Pro stát
je jasným úkolem investovat do infrastruktury,
ať již fyzické, či digitální. Firmy bychom pak
měli podpořit směrem k inovacím. Geografická
poloha i schopnosti našich lidí nám dávají
příležitost budovat ČR jako atraktivní základnu
pro podniky všech velikostí,“ představuje vizi pro
budoucí roky.

Radek Roušar
Od roku 2003 je jednatelem
a společníkem společnosti ELKO
CZ, která se věnuje zejména revizím elektrických zařízení. V roce
2014 se stal prezidentem Elektrotechnického svazu
českého, autorizovaného živnostenského společenstva Hospodářské komory. V letech 2014–2017
zastával pozici člena dozorčí rady Hospodářské komory. V současnosti je také předsedou Sekce pro
vyhrazení technická zařízení HK ČR a předsedou
dozorčí rady Výzkumného ústavu pro podnikání
a inovace, z. ú.

Tereza Rychtaříková
V posledních 14 letech působila
jako právní a regulatorní specialistka a manažerka na různých
pozicích v českých i mezinárodních telekomunikačních
společnostech (UPC, České Radiokomunikace).
V současné době zastává pozici Head of Legal
ve společnosti Vodafone Czech Republic. Již
několik let aktivně spolupracuje v rámci Sekci IT
a telekomunikace HK ČR, kterou od ledna 2020
vede. Je zároveň viceprezidentkou Výboru pro
nezávislý ICT průmysl.

Foto: 14x archiv HK ČR

Pavel Barák

aktuálně
Stanislav Sedláček
Kromě postu v představenstvu
zastává také funkci vedoucího
pracovní skupiny pro
pracovněprávní vztahy HK ČR
a Česko-ruského výboru při Zahraniční sekci, je
členem Průmyslové sekce HK ČR. V představenstvu
zastupuje odvětví průmyslu a dopravy, působí
ve Správním výboru, sociální komisi a sektorové
radě asociace ATOK, je jednatelem textilní
společnosti INTERES21. Jeho hlavní vizí pro další
volební období je spolupráce podnikatelských
a zaměstnavatelských organizací, naslouchání
názorů z komorové struktury, odolávání extrémním
tlakům EU ve všech oblastech, především
energetice, hájení svobody podnikání a bránění
prosazování politických zájmů v zahraničním
obchodě a protekcionismu v ekonomice.

společenstev začleněných v HK ČR. Komoru zastupuje v České agentuře pro standardizaci, kde se
významnou měrou podílí na zavedení takzvaného
Sponzorovaného přístupu k technickým normám.

Václav Stárek
Od roku 2010 je prezidentem
Asociace hotelů a restaurací,
na jejímž založení se sám podílel.
Zároveň působí jako viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Ve své činnosti se zaměřuje zejména
na podporu ubytovacích zařízení a provozovatelů
restaurací, za něž s vládou i dalšími politiky aktivně vyjednává lepší byznysové podmínky. V době
koronaviru se navíc zasazuje o kompenzace pro
tento obor, kdy jsou zejména restaurace z nařízení
státu zavřené. V roce 2008 získal ocenění Osobnost
cestovního ruchu.

Jaroslav Schön
Zakládající člen Společenstva
kominíků ČR, kde od roku 2015
působí jako jeho prezident. Je
místopředsedou Sekce kvality
a členem Autorizační komise HK ČR. Je mimo
jiné autorem Metodiky pro tvorbu a schvalování
pravidel praxe a Metodiky pro tvorbu pravidel pro
oceňování kvality podnikání členů Autorizovaných

Alexander Šafařík-Pštrosz
Je ředitelem Technického
a zkušebního ústavu stavebního
Praha, s. p. Má bohaté znalosti a zkušenosti v oblastech
technické harmonizace, tvorby technických
předpisů a norem, odstraňování technických

INFORMACE PRO
VAŠE PODNIKÁNÍ

překážek obchodu, zkušebnictví, certifikace,
metrologie a akreditace. Je prezidentem sdružení
EUROLAB-CZ, viceprezidentem Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací a předsedou Sekce kvality HK ČR. V rámci HK ČR též
zastřešuje problematiku usnadňování procedur
obchodu a elektronické fakturace. V komorovém
dění se angažuje od roku 1981. „Mým trvalým
zájmem je přispět k silné a respektované pozici
Komory“, říká.

Pavel Žatečka
Zakladatel a současný výkonný
ředitel Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR. Jeho hlavní
snahou je zvyšování prestiže
řemesel. Součástí jeho působení v cechu je také
oblast školství, kde podporuje osvětu zejména
malířského oboru, aby nezanikla jeho výuka. Podílí se proto i na obnově účasti ČR v mezinárodní
řemeslné soutěži EuroSkills a WordSkills. „Z mého
pohledu je důležité, aby se Komora více soustředila
na řemesla a drobné podnikatele stejně jako na propojení řemesel s praxí. Považuji za klíčové dotažení
mistrovské zkoušky, která technické obory ještě více
zatraktivní,“ říká. Q
MIROSLAV BENEŠ, Odbor vnější komunikace HK ČR
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k věci

Výčet záchranných programů je zpracován
k uzávěrce tohoto vydání.
Aktuální informace o podpoře podnikání
v době pandemie naleznete na

www.komora.cz/koronavirus
nebo na webových stránkách příslušných
ministerstev.

Dopad pandemie covidu-19 na tuzemské firmy

O jakou pomoc lze žádat?
12
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k věci
Koronavirová pandemie podobně jako na jaře zasáhla řadu odvětví české ekonomiky, která musí kvůli vládním nařízením
proti šíření nemoci zavřít nebo výrazně omezit svůj provoz. Přinášíme proto základní přehled státní pomoci, kterou mohou
podnikatelé využít.

H

ospodářská komora v návaznosti na vládou
přijatá mimořádná opatření, která zakázala
nebo výrazně omezila provoz vybraných
provozoven a návazných oborů, vyzvala vládu
ke kompenzaci ztrát zasažených podnikatelů.
„Na rozdíl od jarních měsíců je však nyní důležité,
aby stát podporoval jen ty sektory, které jsou nejvíce
omezené ve svém podnikání. Jakákoliv plošná opatření by v tuto chvíli byla neefektivní a pro stát také
výrazně nákladná,“ uvádí prezident Hospodářské
komory Vladimír Dlouhý.

PŘEHLED VYBRANÝCH OPATŘENÍ
NA PODPORU ZASAŽENÝCH
SEKTORŮ EKONOMIKY
Program Antivirus A prodloužen
do konce roku jako Antivirus Plus
Pokračovat bude program Antivirus A nově jako
Antivirus Plus. Stát jím hradí zaměstnavatelům
100 % mzdových nákladů na zaměstnance, kteří
se ocitli v karanténě, izolaci či na překážce v práci,
pokud zaměstnavatel musel v důsledku vládních
nařízení zavřít či významně omezit svůj provoz.
A to zpětně od 1. října s tím, že se zvýší maximální
měsíční hranice na osobu na 50 tisíc Kč.

Prodloužení záruk COVID III
Stát prodlužuje záruční program COVID III. Ten
umožní rychlé úvěrování provozních a nově také
investičních nákladů firem komerčními bankami.
Poskytovatelem ručení je Českomoravská záruční
a rozvojová banka, za její dluhy plynoucí z tohoto
ručení pak poskytuje záruku stát. Konkrétní parametry a možnosti podpory jsou dostupné na
www.cmzrb.cz nebo www.komora.cz/koronavirus.

Odklad EET
Vláda na návrh Ministerstva financí schválila
odklad všech čtyř fází elektronické evidence tržeb
na 1. ledna 2023. Povinnost online evidovat tržby se
pak posouvá pro drobné podnikatele, advokáty nebo
lékaře. Podnikatelé z prvních dvou vln EET, kteří budou chtít své tržby elektronicky evidovat dobrovolně
(obchod, restaurace), tak budou moci činit i nadále.

PERIODICKÉ LÉKAŘSKÉ
PROHLÍDKY DOČASNĚ POZASTAVENY
Vláda i díky iniciativě Hospodářské
komory svým usnesením dočasně zrušila
povinnost periodických lékařských prohlídek
a nahrazení vstupní lékařské prohlídky
nových zaměstnanců čestným prohlášením,
Toto čestné prohlášení bude platné nejdéle
do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího
po dni ukončení nouzového stavu.
Do ukončení nouzového stavu tedy nebude
nutné provádět vstupní prohlídky pro práce
zařazené do první nebo druhé kategorie
a zajišťovat a provádět periodické prohlídky.

a pro osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Podpora
nebude na žádost Hospodářské komory plošná,
drobní živnostníci z nejvíce postižených oborů budou moci získat 500 Kč za den od 5. října
do 4. listopadu.

Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské
činnosti počítá s obnovením kompenzačního bonusu pro OSVČ, pro společníky vybraných s. r. o.

Zcela nový dotační program Covid – Bus podpoří
podnikatele v nepravidelné autobusové dopravě.
Dopravci, kteří zajišťují např. zájezdy či dopravu
dětí na tábory a školy v přírodě, přišli v první
polovině roku vinou pandemie a vládou nařízeného zákazu akcí a dalších omezení o značnou
část svých zakázek. Výše podpory se bude odvíjet
od ekologičnosti vozidla a počtu sedadel. Na program bude vyčleněna 1 mld. Kč.

Nový program pro sport: Covid – Sport II
Vláda se rozhodla podpořit i profesionální sport
a pořadatele sportovních akcí. O dotaci budou
moci žádat jak sportovní kluby z hlavních profesionálních soutěží v ČR, tak i pořadatelé sportovních akcí. Na dotační program Covid – Sport II
půjde 500 milionů Kč, výše konkrétní dotace se
bude odvíjet od sportovního odvětví, velikosti klubu a nákladů na provoz. Pořadatelům sportovních
akcí bude proplaceno maximálně 50 % uznatelných nákladů do výše nanejvýš 10 milionů Kč.

„Generální pardon“ ministryně financí
Covid – Nájemné: nová výzva
Ve druhé výzvě bude k dispozici 1,2 mld. Kč a nárok na příspěvek na uhrazení nájemného budou
mít podnikatelé provozující maloobchod a služby
zákazníkům v provozovně, kteří jsou v nájmu
a kterým byla na základě přijatých krizových
opatření zakázána nebo výrazně omezena činnost.
Výše podpory bude činit polovinu z celkového nájemného za období červenec až září 2020 a nebude
už podmíněna slevou ze strany pronajímatele.

Covid – Kultura
Vláda rozhodla o druhé dotační výzvě programu
Covid – Kultura pro podnikatele a umělecké
a odborné technické profese v kultuře. Na program bude vyčleněno 750 milionů Kč. Pořadatelé akcí mohou o finanční podporu požádat
za rozhodné období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020. Jeden subjekt může dostat nanejvýš
10 milionů Kč, živnostník 60 tisíc Kč.

Covid – Cestovní ruch
Kompenzační bonus OSVČ

„Sedačkovné“ v programu Covid – Bus

Cestovním kancelářím, agenturám a průvodcům,
kteří v důsledku opatření proti koronaviru přišli
o klienty a tržby, bude v programu COVID –
cestovní ruch k dispozici 500 milionů Kč. Částka
pro toto odvětví ekonomiky půjde z rozpočtu
ministerstva pro místní rozvoj.

Kabinet schválil návrh Ministerstva financí,
kterým promine úrok z prodlení u DPH splatné v období říjen až prosinec 2020, bude-li daň
uhrazena do konce roku 2020, a zálohy splatné
v prosinci 2020 na dani z příjmů fyzických osob,
dani z příjmů právnických osob a dani silniční.

Ošetřovné pro OSVČ
Osoby samostatně výdělečně činné, na něž dopadla pandemie koronaviru a přijatá nařízení, budou
mít nárok na „ošetřovné“ ve výši 400 Kč za den.
Podpora je určena podnikatelům, kteří kvůli
uzavření školy, nebo jiného zařízení nemohou
plnohodnotně podnikat a zároveň pečují o dítě
do 10 let či handicapovaného blízkého. K žádosti
bude stačit pouze čestné prohlášení.

Program AgroCovid Potravinářství
Vláda odsouhlasila dotační program pro oblast
potravinářství. Program AgroCovid Potravinářství
bude určen na podporu producentů potravin,
jejichž produkce směřuje do oblasti veřejného
stravování, které bylo zásadně omezeno krizovým
opatřením vlády proti covidu-19. Konkrétní pravidla pro poskytování dotací z tohoto programu
by měla vláda ještě schvalovat po uzávěrce tohoto
vydání časopisu Komora. Q
MIROSLAV BENEŠ, Odbor vnější komunikace HK ČR
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Výsledky celoevropského šetření o náladě malých a středních podniků

ČR versus Evropa: Jak zvládáme krizi?
Podle posledního Komorového barometru nálada malých a středních podniků (MSP) v České republice vykázala druhý
největší pokles v historii, který byl navíc výrazně hlubší než v EU. Přesto české hodnoty zůstávají nad evropským průměrem
i nad dosud nejhorším výsledkem v 1. polovině roku 2009 během tzv. velké recese.
INDEX PODNIKATELSKÉ NÁLADY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ (SME BUSINESS CLIMATE INDEX)
95
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T

ento negativní výsledek prezentovaný Indexem
podnikatelské nálady MSP (SME Business
Climate Index) je zjevně způsoben dopady
koronavirové krize na evropskou ekonomiku.
Důvodem poklesu Indexu jsou především velmi
negativní výsledky za letošní první pololetí a vysoká
nejistota dalšího vývoje v druhé polovině roku.
Zatímco na začátku letošního roku byla hodnota
Indexu v ČR 82,2, tedy výrazně lepší než v Evropě
(73,5), pro 2. pololetí činí jen 56,6 (v EU 54,6).
Výsledek za EU dosáhl dokonce nejnižší úrovně
za posledních 12 let, kdy byl s přispěním HK ČR
pravidelně dvakrát ročně tento Index sestavován.
Dílčí sledované parametry pro následující období
ale ukazují na mírné zlepšování situace, a to
nejen u nás.

Nejvíce a nejméně postižená odvětví
Výsledky v celé Evropě ukazují, že koronavirovou krizí byly zasaženy především MSP působící
v sektoru služeb. Osobní služby, včetně cestovního
ruchu, pohostinství a malých prodejen potravin
a zboží, trpěly krizí silně a vykazovaly nejhorší
čísla. Naopak stavebnictví v České republice i v Evropě zaznamenalo v posledním období mírnější
pokles ve srovnání s ostatními sektory ekonomiky.
Toto odvětví nebylo přímo zasaženo uzávěrami,
navíc v průběhu jara a léta se stavebnictví obvykle
daří z celého roku nejvíce.
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O INDEXU PODNIKATELSKÉ NÁLADY MSP
Index podnikatelské nálady malých a středních
podniků (SME Business Climate Index) publikuje
dvakrát ročně organizace SMEunited na základě
dat z šetření v rámci členských a partnerských
zemí. Metodika šetření i výpočtu je pro všechny
země shodná. Index je počítán jako průměr
malých a středních firem, které nahlásily pozitivní
nebo stabilní situaci a očekávají pozitivní nebo
stabilní vývoj pro další období. Proto se Index
může pohybovat od 100 (vše pozitivní nebo
neutrální) do 0 (vše negativní). V celé Evropě
zastupuje SMEunited přes 24 milionů podniků
s téměř 95 miliony zaměstnanců.

O ŠETŘENÍ
Aktuální Komorový barometr byl realizován
v srpnu 2020 a reagovalo na něj 743 členů
HK ČR všech velikostí a oborů podnikání.
Šetření proběhlo ještě před zpřísněním vládních
restriktivních opatření proti šíření covidu-19. Pro
účely mezinárodního srovnání se tradičně vybírají
jen ti respondenti, kteří spadají do kategorie MSP,
tj. mají méně než 250 zaměstnanců. Takových
firem bylo celkem 687.

Zlepšení se nedotklo investic
Dílčí ukazatele pro 2. polovinu roku vykazovaly
zlepšení ve všech sledovaných oblastech (celková
situace, obrat, stav zakázek a objednávek, počet
zaměstnanců, ceny zboží či služeb, rozsah investic). Pomalu vracející se optimismus firem se ale
nejméně výrazně odrazil v investicích. Jen 15 %
českých MSP plánuje ve 2. pololetí navýšit své
investice oproti prvním 6 měsícům. Vliv na tento
výsledek má vysoká nejistota, vyčerpané rezervy
z jara, problémy s likviditou a někdy i s platební
schopností. V každém případě z dat zatím není
patrný restart ekonomiky.

Rozdíly se znovu prohlubují
Na vývoji má podíl především rozsah a délka
mimořádných opatření (tzv. lockdown), připravenost zdravotního systému a prostor pro fiskální
opatření vlád. V případě jižních zemí hraje
významnou roli i propad v cestovním ruchu.
Pro Českou republiku je ale důležité, že očekávání německých firem se během letních měsíců
zlepšovalo rychleji, než byl evropský průměr.
Další vývoj české ekonomiky je nicméně i nadále
ohrožen epidemickou situací a mimořádnými
opatřeními nejen v České republice, ale i v evropských zemích. Q
KARINA KUBELKOVÁ, hlavní analytička HK ČR

Zdroj: SMEunited
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Q

Poslanci dali zelenou zavedení paušální daně pro živnostníky.
OSVČ s roční tržbou do 1 milionu korun tak budou mít od roku 2021
méně administrativních a daňových povinností. Novinku navrhla
Hospodářská komora. Přihlásit se do paušálního režimu bude potřeba
do 10. ledna 2021.

Q

Komora vyjednala adresnou podporu podnikatelům.
V návaznosti na vládou přijatá mimořádná opatření, která zakázala
nebo výrazně omezila provoz vybraných provozoven a návazných
oborů, Komora iniciovala přijetí kompenzačních opatření pro
podnikatele. Vládě předložila 15 návrhů pomoci.

Q

Poslední fáze EET bude až od roku 2023.
Ministryně financí Alena Schillerová vyslyšela výzvu Hospodářské
komory k odkladu třetí a čtvrté vlny EET. Evidovat tržby elektronicky
měli od ledna 2021 řemeslníci, kadeřnice, dopravci, cestovní kanceláře
nebo právníci s ročními tržbami nad 600 tisíc korun.

Q

Banky budou vůči podnikatelům vstřícnější při řešení
jejich úvěrových závazků.
Vyplynulo to z dohody Hospodářské komory s Českou bankovní
asociací. Komora proto nyní monitoruje, nakolik banky tento příslib
plní. Na základě podnětů povede s bankovními domy a vládou další
jednání o pomoci podnikatelům.

Q

Stavební zákon dozná změn.
Expertní tým prezidenta republiky podpořil výhrady Hospodářské
komory k novému stavebnímu zákonu. Podle ministryně pro místní
rozvoj Kláry Dostálové budou změny zaneseny do komplexního
pozměňovacího návrhu v Poslanecké sněmovně. Zákon by mohl vejít
v platnost už na jaře 2021. Jeho účinnost bude nabývat postupně
do poloviny roku 2023.

k věci

Chytré náramky C-19 PROTECTOR
chrání zaměstnance i práci
České firmy v důsledku koronavirové pandemie zavádějí přísná hygienická opatření s cílem ochránit zdraví zaměstnanců
i výkon samotné práce. Komplexní řešení, které snižuje negativní dopad karanténních opatření a zároveň vytváří prostředí
pro dodržování bezpečné sociální vzdálenosti, poskytuje společnost Care Plus Service, člen skupiny Moore Czech Republic.

S

počívá v chytrých náramcích C-19 PROTECTOR s technologií Bluetooth, které hlídají dodržování sociálního odstupu a v případě nákazy
rychle identifikují rizikové kontakty.
Lidé jsou i přes výraznou digitalizaci a automatizaci
napříč všemi odvětvími stále základem každého
podnikatelského záměru a subjektu. Vlivem šíření
koronaviru se proto firmy snaží zavádět účinná preventivní opatření, která do maximální možné míry
ochrání pracovníky před nákazou.
Do realizace řešení se pustila i společnost Care
Plus Service ve spolupráci se společností Servodata
a představila chytrou nositelnou elektroniku C-19
PROTECTOR. „Nová doba přinesla nové výzvy,
kterým musíme čelit. Ve spolupráci s odbornou veřejností, IT specialisty a s naším zahraničním partnerem
jsme proto vyvinuli řešení, které pomůže situaci bezpečně zvládnout. Zároveň zamezí plošným ekonomickým ztrátám a pomůže tak ochránit podnikání,“ říká
Marcela Hrdá, jednatelka Care Plus Service.

Hlídání odstupu i dodržování opatření

PROTECTOR VÁS OCHRÁNÍ

Řešení C-19 PROTECTOR je založeno na nositelné
elektronice, tedy náramku, s využitím technologie
Bluetooth s dosahem zhruba dvaceti metrů. Využití
nalezne v uzavřených komunitách, jako jsou právě
podniky, výrobní haly nebo různé uzavřené provozy. Aby řešení vhodně plnilo svou funkci, musí jím
být vybaveny všechny osoby v komunitě. Náramky
totiž zaznamenávají vzájemnou přítomnost a sílu
signálu mezi jednotlivými zařízeními. Při nedodržování nastaveného sociálního odstupu okamžitě
upozorní uživatele vibracemi.
Náramky vyhodnocují i dobu trvání a vzdálenost
osob ve vzájemném kontaktu. „Data se následně
bezdrátově přenášejí do Gateway jednotek, které jsou
strategicky rozmístěné po pracovišti. Může se jednat
o recepci, odpočinkovou místnost nebo třeba jídelnu.
Řešení je plně v souladu s GDPR, jelikož nesbírá žádná data o nositelích náramků ani data o jejich poloze.
Klient může identifikovat zaměstnance vystavené
riziku nákazy na základě sériových čísel náramků,“
vysvětluje Ivan Konečný, ředitel pro rozvoj a obchod
Care Plus Service. Klient si totiž identifikaci osob
k sériovým číslům náramků řeší interně ve vlastním
podniku plně v souladu s GDPR.

Hospodářská komora České republiky
si budoucí možná zdravotní rizika plně
uvědomuje, ale současně vidí i významné
ekonomické a sociální dopady koronavirové
krize. Považuje za nutné, aby se kola
ekonomiky nezastavovala plošně, ale aby
se naopak zachovala provozuschopnost
podniků v co nejširší míře. A to při zachování
všech nezbytných ochranných opatření.
„Podporujeme řešení C-19 PROTECTOR, protože
chrání práci podniků a zdraví zaměstnanců.
My sami jsme toto řešení nasadili v pilotním
provozu v našich kancelářích,“ říká tajemník
Úřadu HK ČR Tomáš Vrbík.

Analýza dat pro identifikaci ohrožených
Klíčovým přínosem řešení náramků C-19 PROTECTOR je detailní analýza dat všech pracovníků
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V případě zájmu o nasazení řešení C-19
PROTECTOR kontaktujte společnost Care
Plus Service, Karolinská 661/4, 86 00 Praha 8,
tel.: +420 227 031 495 s odkazem na členství
v Hospodářské komoře ČR.

v případě, kdy dojde k nákaze jednoho či více
z nich. Díky tomu lze identifikovat další zaměstnance, kteří přišli s nakaženou osobou do kontaktu, a to i při zohlednění vzdálenosti a doby
trvání tohoto kontaktu. Díky tomu lze následně
nařídit karanténu pouze těm pracovníkům, kteří

byli riziku skutečně vystaveni. Nedochází tak
k zastavení činnosti celé organizace nebo jejích
segmentů. Zatímco karanténa je nasazena pouze
u ohraničené skupiny pracovníků, ostatní mohou
pokračovat v zaměstnání. Organizace využívající
chytré náramky mají výhodu i v tom, že jejich
zaměstnanci nejsou plošně vystaveni testování
na covid-19. Dopady nasazení karantény se rovněž
nepřenášejí do rodiny zaměstnance.

Ochrana zdraví i ekonomiky
Cílem řešení je nejen zajistit zdravotní prevenci
v pracovních týmech, ale i ochránit ekonomiku
před negativními dopady šíření viru. Náramky
C-19 PROTECTOR podporují schopnost podniků
nadále fungovat i tehdy, kdy je v nich ohraničená
skupina nemocných s aplikovanou cílenou karanténou. „Ukazuje se, že hrozby jako nynější pandemie jsou do značné míry nepředvídatelné a mohou
mít velký vliv na chod firem i celé ekonomiky. Tyto
chytré technologie proto budou i do budoucna hrát
důležitou preventivní roli. Právě v této náročné době
je totiž nutné myslet na stav, kde se začne ekonomika vracet postupně do normálu, byť určité zdravotní
riziko může přetrvávat. Nasazení řešení C-19
PROTECTOR může významně dopomoci rozběhu
pracovních aktivit,“ dodává Radovan Hauk, partner skupiny Moore Czech Republic. Q
VALERIE SAARA

Green energy
VAŠE
BUDOUCNOST
MÁ ZELENOU
Jak zůstat stejně efektivní
a přitom spotřebovávat méně?
Jak nezatížit investiční
rozpočty, ale přesto realizovat
úsporná řešení?
ČEZ ESCO – nejsilnější partner
v oblasti zelené energetiky –
pro vás má odpověď.
Více informací naleznete na
www.cezesco.cz/greenenergy

měsíce

Je těžké vzít kolouškovi
láhev s mlékem

Vladimír Dlouhý čelil za své kariéry mnoha otázkám českých i zahraničních novinářů.
Protentokrát jsme zvolili jiný model – předložili jsme prezidentu Hospodářské komory České republiky
jako výchozí bod k úvahám citace osobností, které se dotýkají aktuálních témat.

N

edostatkem dle mého názoru je skutečnost,
že naše právní normy na Hospodářskou
komoru České republiky nedelegují kompetence, které jsou obchodním komorám běžně
svěřeny, aniž by muselo být členství v komoře obligatorní. To může být rovněž i jedním z důvodů,
že jsou v některých ohledech omezeny možnosti
efektivní spolupráce územní veřejné správy
a podnikatelské veřejnosti včetně její samosprávy.
Aktuální politická situace a vůle zřejmě v nejbližší
době nepřinese žádné velké legislativní změny,“
uvedl v úvodu své diplomové práce v roce 2013
student Právnické fakulty Masarykovy univerzity Oto Hrdlička…
Je pravda, že povinné členství v Hospodářské, ale
ani v Agrární komoře česká legislativa neukotvuje. Role těchto komor je specifikována zákonem,
který rozhodně není ideální. Pamatuji si velmi
dobře na dobu, kdy byl tento zákon připravován
a povinné členství v něm nechybělo. Na poslední
chvíli však ze zákona vypadlo. Je ale také pravda,
že povinné členství jako standard dnes už má
pouze Německo a Rakousko, nedávno ho obnovili
v Srbsku. A i v Německu se v řadě případů ozývají
hlasy proti němu. Současně je potřeba přiznat,
že tak centralizovanou pozici, takovou supervizi
nad nezávislými členy, jako máme v Česku, jinde
v Evropě obvykle – s výjimkou Rakouska a Srbska
– nemají. V Německu centrální vedení tamní
komory nemá zdaleka takovou váhu, jako mají
vedení zemských komor. A čtvrtý bod k tomuto tématu: platí, že i tam, kde není legislativně
zakotveno povinné členství, vykonávají komory
řadu činností, které u nás vykonává státní správa.
Což s sebou nese pozitiva i negativa, francouzská
komora například měla před dvěma lety, když jí
nová Macronova administrativa silně redukovala
rozpočet, velké starosti dostát svým závazkům.
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Proč to všechno zmiňuji? Nedělám žádnou
tragédii z toho, že nemáme od státu svěřenu širší
agendu a širší kompetence. Na druhou stranu
v poslední době jednáme na nejrůznějších úrovních o tom, abychom byli více vtaženi do běžných
struktur, například aby se náš Právní elektronický
servis stal pevnou součástí Portálu podnikatele,
který připravuje Ministerstvo obchodu a průmyslu
a na němž se aktivně podílíme. A současně s tím
vedeme debaty i o tom, že bychom některou agendu začali vykonávat místo státní správy, zrovna
dnes jsem na toto téma měl videokonferenci s ministrem Havlíčkem. Hospodářská komora má být
protivahou odborů, partnerem i oponentem vládě
a poskytovat servis svým členům. Ale je tu ještě
čtvrtá role, přispívat ke zlepšení podnikatelských
vztahů a podnikatelského prostředí v naší zemi.
Sem patří i podpora exportu, podpora vzdělávání,
daňové otázky… Z ústavy nemáme legislativně-právní iniciativu, ale můžeme oslovovat ty, kteří ji
mají. Zároveň jsme povinným připomínkovacím
místem pro veškeré legislativní návrhy ekonomické povahy. A velmi silně se tato role ukazuje
od letošního března, kdy se tvrdě snažíme s vládou
vyjednávat o všech opatřeních, která mají zmírnit
dopady pandemie na podnikatele.
„Odborová konfederace vyzývá vládu k jednání
o růstu platů ve veřejném sektoru pro příští rok.
Osmadvacet let slýchávám, že každé zvýšení
minimální mzdy způsobí vyšší nezaměstnanost. Zvyšováním jsme se ale dostali na nejnižší
nezaměstnanost v EU,“ řekl letos předseda
Českomoravské konfederace odborových svazů
Josef Středula…
Já i Hospodářská komora máme z podstaty věci
odlišné názory od Konfederace odborových svazů
a pana Středuly. Nelze popřít, že existují studie,

které ukazovaly, že masivní zavedení minimální
mzdy v tržních ekonomikách včetně Spojených
států amerických v osmdesátých a devadesátých
letech minulého století nevedlo k nějakému
okamžitému významnému zvýšení nezaměstnanosti. Jakmile však minimální mzda začala být
zvyšována ne jednou, ne občas rozhodnutím vlády
při růstu inflace, ale automatismem, každoročně,
pod tlakem odborů, už to dopady mělo. Existují
studie, které v takových případech strukturální
dopady na nezaměstnanost prokazují. V případě
české ekonomiky nebezpečí zvýšení nezaměstnanosti z důvodu růstu samotné minimální
mzdy opravdu asi nijak výrazně nehrozí, naše
nezaměstnanost je obecně nízká, spíše strukturálního charakteru a souvisí s rigiditou pracovního
trhu a nízkou mobilitou pracovní síly. Je tu ale
jiné nebezpečí. Zvýšení minimální mzdy snižuje
konkurenceschopnost českých podnikatelů
na domácím i exportním trhu. Ne proto, že by
minimální mzdu pobíralo tolik zaměstnanců, jsou
to zhruba tři až čtyři procenta, určitě ne více než
pět procent. Ale na minimální mzdu je navázána,
jako české specifikum, takzvaná zaručená mzda,
která se v osmi kategoriích dotýká i těch nejvíce
intelektuálních pater ekonomiky. A musíme si
uvědomit, že každé zvýšení minimální mzdy se
promítne do adekvátního mzdového nárůstu přes
celý podnikatelský sektor. V posledních týdnech
vidím z debat s premiérem a ministryní financí či
ministrem průmyslu a obchodu, že si jsou tohoto
rizika vědomi. Nevíme, jestli institut zaručené
mzdy je vůbec správný. Dohodli jsme, že přijmeme
institut minimální mzdy, respektujeme jistý sociální aspekt. Nejsme si však jisti, jestli bychom neměli
přehodnotit institut zaručené mzdy, ta je totiž
zdrojem negativních dopadů. Problém je, že před
dvěma nebo třemi týdny jsme jako nově zvolené

Foto: 2x Jakub Hněvkovský
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prezidium Hospodářské komory měli setkání
s paní ministryní Maláčovou a ta k tématu zaručené mzdy řekla jediné: pokud ona bude na ministerstvu, je téma zaručených mezd nedotknutelné.
„Kurzarbeit v lidech pěstuje veskrze socialistická,
chybná, až zločinná představa, že mají nárok
na něco za nic. V tomto případě nárok na peníze
za to, že zůstanou doma a nebudou pracovat. Stát
lidi, kteří sedí doma, zaplatí z peněz, které sebral
těm, kdo pracují. Neboli platící lidé si nedobrovolně vydržují své nepracující. Uměle se tak při
životě drží firmy, kterým se říká zombie,“ napsala
pro blog idnes ekonomka Markéta Šichtařová…
Rád používám mezinárodní srovnání. Kurzarbeit
existuje jako termín ve všech možných jazycích,
od němčiny přes britskou i americkou angličtinu či
přes francouzštinu až po španělštinu. Je to institut,
který existuje napříč všemi vyspělými ekonomikami. Jako ekonom bych možná od názoru Markéty
Šichtařové nebyl příliš vzdálen. Žijeme však
skutečně ve zvláštní době. Ekonomové změnili
paradigma. Ještě v dobách velké recese v roce 2008
bylo paradigma jednoznačné, držet se politiky, která nepřipustí výrazné zadlužení státních rozpočtů,
nepřipustit fiskální stimulaci poptávky. Heslem
bylo krizi přežít. Potom přišla krize řecká, která
pro eurozónu znamenala prodloužení původní krize, a z toho si ekonomové včetně respektovaného
Mezinárodního měnového fondu vzali ponaučení,
že poptávku je třeba udržovat, že nejprve je třeba
krátkodobými opatřeními řešit poptávkovou
stranu a řešení nabídky přijde na řadu až potom.
Nyní je shoda v tom, že jde v případě pandemie
o ještě větší externí šok a že podpora poptávky je
prioritou. A jedním z takových opatření může být
i to, že lidem, kteří by normálně přišli za současné
situace o práci, dáváte peníze a nepřijdou o ni. To
je – stručně řečeno – kurzarbeit. Je to ovšem také
opatření, které současně pomáhá podnikatelům,
pro něž je po určitou dobu výhodnější a levnější
držet zaměstnanost, než investovat po čase do nového náboru a zaučení na potřebnou kvalifikaci.
Jinými slovy, kurzarbeit řeší poptávkovou i nabídkovou stranu a jako takový svůj smysl trochu má.
Což vysvětluje i roli Hospodářské komory a její
stanovisko. Přičemž nelze opomenout práci především ředitele legislativního odboru komory pana
doktora Minčiče, který vedl tvrdou oponenturu
k původnímu vládnímu návrhu a spolu se Svazem
průmyslu a dopravy vyjednával především s paní
ministryní Maláčovou tak, aby měl kurzarbeit
v Česku aspoň trochu rozumnou formu. Ne se
vším jsme zcela spokojeni, ale s většinou připomínek, a to i těch zásadních, jsme uspěli. Pro nouzové
a krizové situace globálního i lokálního charakteru
prostě kurzarbeit svůj význam má.
„Podpůrná opatření je aspoň od druhé světové
války obtížnější zrušit než zavést. Po současné
krizi to bude možná ještě více pravda, protože jde
o souběh dvou ohrožení – pandemie a cyklické
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deprese. Největším nebezpečím je neschopnost
rozlišit mezi krátkodobým útlumem v důsledku
boje s pandemií a průvodními jevy cyklické deprese, která by měla vyústit v kreativní destrukci,“
napsal v Lidových novinách Edvard Outrata…
Souhlasím s tím, že cyklus se projevoval už před
startem pandemie tak, jak jej pan Outrata popisuje. Je to mimořádně zkušený statistik, vyučený
jak v Kanadě, tak tady. Nicméně, ani při těch hlubokých propadech, doprovázených navíc nízkou
mírou inflace, která dovoluje financovat všemožná
opatření, bych se neodvážil z dat, která jsou v současné době k dispozici, vyčíst, co je způsobeno
pandemií a co cyklickou depresí. Jediné, co se děje,
je propad HDP a nárůst zadluženosti, vždyť ani
nezaměstnanost – jistě i díky opatřením – v mnoha zemích neroste tak, jak jsme se toho obávali.
Omlouvám se, ale opravdu neumím z těchto dat
přečíst, co čemu dávat za vinu a těžko to nějak
nasimulujeme. Otázkou, kterou bychom se ale
měli zabývat, je množství těch opatření a to, co pan
Outrata zmiňuje, totiž že je snazší opatření zavádět
než rušit. Když dáte kolouškovi láhev s mlékem
a on si na ni zvykne, je těžké mu ji vzít. Možná se
někomu to přirovnání může zdát nepřípadné, ale
ekonomiky jsou dnes skutečně přisáté na cecíky

státního rozpočtu a bude hrozně těžké je odtrhnout. Vláda bude muset být tvrdá, protože jinak ji
to za dva roky dožene a peníze zkrátka nebudou.
„Krátkodobé dopady pandemie, které se projevují propadem HDP, asi vyřešit umíme. Ale
postrádám hlubší debatu nad dlouhodobými
dopady současné situace, které mohou postihnout vzdělanostní úroveň. A ty neřešíme,“ Ĝekl
v rozhovoru pro magazín Be the Best ekonom
Štěpán Jurajda…
Lidé z CERGE mají oblast vzdělávání načtenou
nesrovnatelně lépe než já. Nicméně se Štěpánem
Jurajdou v mnoha případech nesouhlasím. Nedávno jsem četl studie OECD o vzdělávání. Jistě může
mít současná situace na vzdělávací systém a jeho
výsledky nějaký dopad. Jak ale muselo vypadat
vzdělávání v evropských zemích a metropolích
v letech 1942 až 1945? Myslím, že bylo v ještě větších problémech než dnes. Přesto přišel poválečný
hospodářský zázrak, zčásti daný Marshallovým
plánem a obnovou zničené infrastruktury, ale s tím
přišel i obrovský technický pokrok. A ten musel
být založen na vzdělaných lidech. Z tohoto hlediska zásadní problém zatím nevidím, vždyť dnes
v oblasti IT kvalitní mladí lidé pracují na nových
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komunikačních a dalších systémech, které se, jako
za každé krize, posouvají velmi rychle kupředu.
Odvážím se říci, že nejhorším dopadem – pokud
ta situace nebude trvat tři či čtyři roky – bude to,
že jedna generace ztratí jeden ročník. Spíš bych viděl problém v tom, co s pandemií vůbec nesouvisí,
totiž do jaké míry je vzdělávací systém připraven
na výzvy, které ekonomický růst předkládá. Vývoj
je překotný, vyžaduje celoživotní vzdělávání.
A na to, myslím, ještě připraveni nejsme.
„Česko potřebuje sebevědomý plán, který nám
zajistí postupnou nezávislost na spalování
fosilních paliv. Právě moderní energetika je
klíčem k čisté, dostupné a levné energii,“ říká
programový ředitel Svazu moderní energetiky
Martin Sedlák…
Dekarbonizace a čistá energie je velké téma.
Vidím dva jeho aspekty. Jeden je nadnárodní,
druhý národní. Ten nadnárodní, obecný, se jmenuje cíle. A já začínám mít, expresivně řečeno,
plné zuby všech cílů. Paní von der Leyenová
vyhlásila 55 procent dekarbonizace do roku 2030.
Zakrátko z Evropského parlamentu zaznělo, že
ne 55 procent, ale 60 procent. Mně to připomíná
naše furianty a trumfování se, kdo zaplatí tenhle
punč. I na nadnárodní úrovni přece musíme vidět především konkrétní činy, ne hesla a proklamace. Co si budeme namlouvat, ani jedno z hesel
minulosti nebylo naplněno. Cíle pro rok 2020
nebyly naplněny. Proč si klást nové? Radikálové
mě možná považují za pohrobka Václava Klause,
ale já vnímám environmentální problémy se vší
vážností. Jsou tu a musíme je řešit, je to jedna
z bariér dalšího pobývání na této planetě, třeba
i pro mého patnáctiletého vnuka. Ale cestu vidím
jinde. Hledejme u nových technologií a nových
modelů environmentální kontext, hledejme
šetrnost. A uvědomme si, že má-li to fungovat,
pak Evropa sama nestačí, vždyť je ve srovnání se
Spojenými státy a Čínou tím nejmenším polutantem. Důležitý je ale i ten druhý, národní aspekt.
Součástí celkového přístupu musí být individualizace, respekt ke společenskému vědomí na úrovni
národních států. Což může být těžké. V našem
případě jsou tu dva momenty – podpora jádra
a soběstačnost. Češi nejsou takovými zastánci
uhlí, jak nám bývá někdy podsouváno. Nejsme
skeptičtí k zelené energetice. Jsme ale hrozně
citliví na strategickou bezpečnost. Z toho vychází,
že musíme být schopni dekarbonizačních cílů
dosáhnout tak, abychom svou energetickou
bezpečnost neohrozili. Vzhledem k přírodním
podmínkám je jádro jediná možnost, slunce,
vody i větru máme málo, fotovoltaiku jsme si navíc dost zdiskreditovali v uplynulých deseti letech
sami, ta technologie za to nemůže. A nezapomínejme na teplárenství. Mluví se o plynu, ten ale
také nemáme. Ano, v Evropě zdroje jsou a jsou
k dispozici, jak mi často říkají v zahraničí, ale
nesmíme podkopat naši energetickou soběstačnost, nezávislost.

„Rozhodně nechceme riskovat zásadní znehodnocení úspor našich občanů. V poslední době se
navíc pravidla eurozóny podstatně změnila a lze
obtížně odhadovat, jaké závazky by na Českou
republiku po jejím vstupu dopadly,“ Ĝekla v roce
2018 ministrynČ nancí Alena Schillerová…
Problém eura a jeho zavedení v Česku je problémem kurzu jen částečně. Co říká paní ministryně
má oporu v kurzu 27,50. To je přibližně to, co
máme dnes, a to by skutečně nebyla žádná sláva.
Jinými slovy, je to relevantní problém, ne však
jediný. Pokud naše země bude opravdu připravena k členství v eurozóně, není euro problém.
V obecné rovině jsme na to již dnes připraveni
lépe, než byly připraveny mnohé země, které
již členy eurozóny jsou, zvláště ty jižní. Ale asi
bychom chtěli vidět i reálnou konvergenci našich
ekonomických parametrů, produktivity, reálných
mezd… Tehdy by bylo možno euro přijmout.
Ale je tu celá řada dalších souvislostí. Euro je

PROBLÉM EURA JE, ŽE BYLO
ZAVEDENO PŘEDČASNĚ. MĚLO BÝT
TŘEŠNIČKOU NA DORTU EVROPSKÉ
INTEGRACE, ALE MY JSME TU
TŘEŠNIČKU JEN TAK POHODILI
NA KOPEC NAPLÁCANÉ ŠLEHAČKY,
KDYŽ KORPUS JEŠTĚ BYL VELMI
NEDOPEČENÝ.
samozřejmě dobré pro podnikatele a pro export.
Je dobré v případě závažných problémů, protože
být členem klubu silných je v takových případech
výhodou. Jistou otázkou je ale třeba případná
harmonizace daňových sazeb, která by znamenala
v případě korporátních daní pro nás spíše jejich
zvýšení. A je tu i otázka evropského rozpočtu,
vždyť letos poprvé Němci souhlasili, že část rozpočtu bude financována společným eurobondem.
To je obrovský krok ke společným evropským
financím. A jen potvrzuje, že euro je především
politický projekt, jeho silným tématem je solidarita. Pokud nebude paní Nováčkové v Orlických
horách vadit, že část značných daní jejího úspěšného syna jde na řešení problémů jiného státu,
budeme připraveni i vnitřně. Nejsem přesvědčen,
že to je stav Česka. I v Německu a Finsku byly
rozpaky, když se mělo před několika lety sanovat
Řecko. Zatímco například ve státě Massachusetts
daňový poplatník opravdu neřeší, že část jeho
daní bude použita na řešení problémů jiných států. Problém eura je, že bylo zavedeno předčasně.
Mělo být třešničkou na dortu evropské integrace,
ale my jsme tu třešničku jen tak pohodili na kopec naplácané šlehačky, když korpus ještě byl
velmi nedopečený.

„Fakticky jsme ustavili pátou svobodu na vnitřním trhu EU a je to poslední krok k volnému
trhu,“ prohlásila v roce 2018, když Evropský
parlament přijal nová pravidla, na jejichž základě padnou v rámci EU omezení pro volný pohyb
dat, česká europoslankyně Dita Charanzová…
Volný pohyb dat je pro volný trh samozřejmě důležitý. Zmínil bych v této souvislosti, že ještě není
dotažen volný trh služeb. Nicméně volný trh jako
takový je pro mě to nejzásadnější. Ať si škarohlídi
říkají, co chtějí, právě volný trh je jednou z příčin
českého hospodářského úspěchu v posledních
letech. Jsme malá otevřená ekonomika a potřebujeme ho. Byl bych zásadně proti tomu, aby se –
třeba v důsledku pandemie, – jakkoliv omezoval.
Aby rostly nějaké protekcionistické tendence, které
i v tom současném volném trhu skrytě působí
v podobě nejrůznějších sanitárních, hygienických, technických a jiných norem. Jsem zásadně
proti jakýmkoliv nacionalistickým vlivům. Lze
totiž oprávněně očekávat, při naplnění některých
nacionalistických tendencí, s novým normálem takových případných vlád, i zřejmé protekcionistické
snahy. A to by nebylo dobré pro nikoho.
„Uvalíme cla na každou firmu, která opustí
Ameriku, aby vytvářela pracovní místa v zahraničí. Zajistíme, že naše podniky a pracovní místa
zůstanou v naší zemi, což už dělám. Programem
Joea Bidena je Made in China. Mým programem
je Made in the USA,“ řekl v projevu, kterým
přijal nominaci na prezidentského kandidáta a znovu tak veřejně deklaroval svůj záměr
zvýhodnit daňově americké firmy, které výrobu
přesunou z Asie do USA, americký prezident
Donald Trump...
To přesně souvisí s předchozími slovy. Možná
protekcionismus není tak silnou hrozbou uvnitř
Evropy. Ale v těchto rozměrech a souvislostech,
v globálních vztazích mezi Evropu, Spojenými
státy a Čínou, je právě protekcionismus něco, čeho
se opravdu bojím. Globalizace úžasně pomohla
milionům lidí na cestě z chudoby. Počínaje americkým středozápadem a konče českým Podkrkonoším je ale tvrdou pravdou fakt, že výroby se
přesunuly ze včerejších center do těch zítřejších.
Spousta lidí v našich vyspělých zemích ve střední
a nízkopříjmové skupině přišla o práci, ne všechny
firmy mají špičkové produkty s obrovskou přidanou hodnotou. Možná je to bod, který budeme
muset řešit, aby se některé výroby, v rámci zkrácení globálních výrobních řetězců, vrátily zpět. Má to
ostatně i environmentální aspekt, nemá úplně logiku, aby dílčí komponenty vyrobené v Jindřichově
Hradci putovaly do Německa k finální montáži
přes Španělsko a Čínu, kde k nim pár fabrik něco
doplní. A ještě dovětek – české Podkrkonoší zmiňuji proto, že mi tam vyčítají privatizaci textilního
průmyslu, který odtamtud de facto zmizel. Ale on
by zmizel tak jako tak. Q
PETR KARBAN
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SPECIÁL
ČESKÉ STROJÍRENSTVÍ

Podporujme evropskou produkci
TOMÁŠ JAHN, STASTO AUTOMATION
ČESKO MÁ UNIKÁTNÍ TECHNOLOGII PRO SVĚT
PRŮMYSL 3.5 – eMISTR PŘINÁŠÍ DIGITALIZACI DO VÝROBY
DYKENO CHRÁNÍ VAŠE ZAMĚSTNANCE
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české strojírenství

Podporujme evropskou produkci
Letošní rok je pro české strojírenství možná nejsmutnější v historii –
poprvé se stalo, že se na brněnském výstavišti neotevřely brány
největšího středoevropského strojírenského veletrhu. Mezi stovkami
vystavovatelů z celého světa by jinak ani letos nechyběla společnost
Stasto z Týnce nad Sázavou se svou nabídkou armatur, ventilů, otočných
stolů a mnoha dalších prvků pro průmyslovou automatizaci.

Z

ačátky existence firmy spadají do 90. let, kdy
její dnešní prokurista Tomáš Jahn dostal
díky svému technickému vzdělání a slušné
němčině nabídku pracovat pro rakouskou rodinnou firmu STASTO z Innsbrucku – měl s kolegou vybudovat její české a slovenské obchodní
zastoupení. Byla to doba, kdy po produktech této
kategorie byl hlad, na českém trhu ekvivalentní
v podstatě nebyly.
U obchodního zastoupení ale nezůstalo, dařilo
se a brzy se ukázalo, že efektivnější bude založit
v Česku firmu, což se stalo krátce po rozdělení
republiky. „Od začátku jsme stavěli na tom, že nejsme jen prodejcem, ale že jsme schopni nabídnout
celkové řešení na míru. K tomu potřebujete široké
produktové portfolio a musíte rychle reagovat.
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Objednávat každou položku z Rakouska, to by
nefungovalo. Pro zákazníky je rychlost reakce
důležitá. A to, že značnou část produkce jsme
schopni expedovat v den objednávky a doručit již
do druhého dne, to se cení,“ říká Tomáš Jahn.

Dlouhodobost, kvalita, rychlost
Stasto není velká firma, je však partnerem
a zástupcem špičkových evropských výrobců
pro český trh. „Dbáme na kvalitu, na dlouhodobé
vztahy a jsme hrdí na to, že mezi našimi produkty
nenajdete jiné než evropské. I to nám dovoluje
rychlou reakci a vysokou míru flexibility. Chceme se
k zákazníkům chovat férově. Evropa má průmyslovou tradici a nabízí špičkové výrobky. Amerika
má výrobky asi srovnatelné, ale z mnoha důvodů je

samozřejmě snazší využívat evropskou produkci –
je většinou levnější, rychlejší a lépe funguje servis.
Osobně jsem navíc přesvědčen, že jako Evropani
máme podporovat evropskou produkci. Evropa je
náš svět, za ten jsme odpovědní. Asie je jiný svět,
a ne vždy je tak fér, jak by měl být,“ představuje
firemní filozofii Tomáš Jahn.

Inovace a dotace
Inovace jsou imperativ doby a ani pandemií
postižená ekonomika ji nemůže pominout. Evropa
se rozhodla nalít do ekonomiky bezprecedentní
balík peněz, který má pomoci postavit ji na nohy.
V Týnci jsou v reakcích zdrženliví: „Více než
čtvrtstoletí mých zkušeností ukazuje, že první silná
inovační vlna proběhla ještě v devadesátých letech

české strojírenství

STASTO CZ
Je členem STASTO Group, rakouské
rodinné firmy, kterou dnes řídí bratři
Christof a Dieter Stockerovi, synové
jednoho ze zakladatelů firmy STASTO
v Rakousku Gerharda Stockera.
Firma se hrdě hlásí k evropské
průmyslové tradici. Specializuje se
na oblast průmyslové automatizace se
zaměřením na dodávky pneumatických
pracovních prvků, průmyslových armatur
a automatizace. Zastupuje přední
evropské výrobce, především z Německa
a Itálie, kupříkladu předního výrobce
otočných stolů, firmu Weiss, lídry v oboru
průmyslových a speciálních armatur firmy
Müller Co-ax a Schubert & Salzer Control
Systems, Bonomi Group nebo výrobce
pneumatických prvků Vesta.
Za více než 25 let své existence se
stala respektovaným a spolehlivým
partnerem pro širokou oblast průmyslové
automatizace.

a na přelomu tisíciletí. Krize omezila investice
a vývoj trochu zbrzdila, ale aktuálně je čím dál tím
víc firmám jasné, že bez automatizace se neobejdou. Máme tu Průmysl 4.0, robotizaci, digitalizaci
a snahu nebýt závislí na lidské pracovní síle. To jsou
témata, která jsou přetřásána na všech úrovních
a snad nezůstane jen u rétoriky a podpora konečně
poputuje od státu k těm správným příjemcům. Ale
ve skutečnosti jsem spíš skeptik, ohledně subvencí
příliš nevěřím na rovné české prostředí. Takže ano,
mohla by to být příležitost, ale záleží na tom, jak
a kdo bude s těmi penězi zacházet a ke komu se pak
dostanou,“ neskrývá Tomáš Jahn své pocity. A jeho
syn Tomáš Jahn junior doplňuje: „Ono asi není
divu, že jsme skeptici, když vidíte, jak náš stát s prostředky zachází. Podívejte se třeba na to, kdo inkaso-

NÁZOR Z FIRMY
jsou žádané po celém světě. Koncepce podpory
schopných lidí a úspěšných firem by měla být
naprosto odpolitizovaná a měl by být podpořen
každý perspektivní projekt bez ohledu na to,
Finance, jak je vidět z každoročních státních
zda je či není za ním zájem lobbistů, vlivných
bilancí, chybí celému našemu hospodářství
osobností či politických stran. Podpořen tím, že
a samozřejmě to nepomáhá lidem ani firmám.
schopným dáme prostor vyniknout, omezíme
Špičkové firmy si financování zajistí a určitě i u nás
byrokracii, pomůžeme třeba se zajištěním úvěrů.
takové máme. Stejně jako i v jiných oborech,
Zapomeňme na dotace a přerozdělování peněz
kupříkladu medicína a výzkum, je problémem
vydělaných daňovými poplatníky na základě
odliv chytrých a šikovných lidí do zahraničí
rozhodnutí mocných. To jsme zažili v éře
za podstatně lepším výdělkem. Je proto složitější komunismu a všichni víme, jak to dopadlo.
udržet v Česku firmy, které tvoří vysokou
TOMÁŠ JAHN, prokurista Stasto
přidanou hodnotu a jejichž produkty a služby
Co z vašeho pohledu chybí českým
firmám, pokud jde o automatizaci –
finance, odborníci, nebo koncepce?

val na jaře zisky za roušky a respirátory. Stamiliony
dostaly firmy, které neměly jediného zaměstnance
a dlouhodobě nevyvíjely žádnou činnost… Pro nás
vidím prostor spíše v konzultantské rovině. Zařízení
a všechny prvky jsou dnes složitější a naučit se je
správně používat je těžší. Takže předávání znalostí
a zkušeností se stává příležitostí, na kterou budeme
reagovat. Vezměte si otočný stůl. Dříve byly v nabídce hlavně otočné stoly, které měly předem definované
pevné pozice, sice podle požadavků zákazníka, ale
přesně dané. Dnes jsou běžné manipulační jednotky,
které jsou volně programovatelné. Jednou věcí je
dokonalá, přesná mechanika, druhou software,
který ji ovládá.“

Na zrušený veletrh bude těžké navázat
Stasto se brněnského strojírenského veletrhu
účastní od samého počátku své existence, letošní
rok měl být již dvacátým pátým. V minulosti
byl veletrh pro firmu především místem setkání
nejvýznamnějších strojírenských a automatizačních
firem z České republiky, mnoha významných firem
z Evropy, zámoří a v poslední době hodně společností z Asie. Postupem času se vyprofiloval veletrh
soustředěný na specifické strojírenské obory,
v posledních letech byla automatizace a digitalizace

výroby a ekonomiky obecně hlavním tématem.
„Bohužel sláva a význam tohoto veletrhu se postupně
vytrácely. Příčiny vidím jednak v rozvoji internetového obchodu, online komunikace a dostupnosti
většiny důležitých informací na internetu v reálném
čase. Dalším faktorem negativně ovlivňujícím menší
zájem a účast je termínový souběh s veletrhem
MOTEK v Německu, který patří v Evropě k těm
nejdůležitějším. Přece jen je český trh ve srovnání
s většími ekonomikami omezený a vysoké náklady
na výstavní expozice, které jsou srovnatelné s Německem či jinými zeměmi, jsou asi pro mnoho firem
nerentabilní. Bude těžké navázat,“ uvažuje Tomáš
Jahn junior. Přesto by Stasto letošní ročník nevynechalo, možnost setkat se jednou za rok se zákazníky
v neformálním prostředí a prezentovat své produkty a služby je neocenitelná. Stejně jako určitá možnost přímého srovnání s konkurencí. „Měli bychom
co ukázat, měli jsme původně v plánu prezentovat
nové polohovací a manipulační komponenty firmy
WEISS a nové řízení pro tyto výrobky, s novinkami,
které jsme chtěli představit, přišli během roku i naši
dodavatelé v oboru průmyslových armatur,“ doplňuje marketingový ředitel. Q
PETR KARBAN

www.komora.cz
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Anketa: Co skutečně v praxi trápí tuzemské strojírenské podniky

Všichni tušíme,

že něco není v pořádku
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N

ěkolika vybraným společnostem, členům Národního strojírenského klastru, jsme položili
pouze dvě otázky:
1) Co je z vašeho pohledu největším současným
problémem českého strojírenství?
2) Jak ve vašem případě funguje spolupráce se
školami, učilišti a univerzitami, v případě škol pak
adekvátně spolupráce s podniky?

prof. Ing. IVO HLAVATÝ, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy

hledat chyby tam, kde je nemůžeme ovlivnit, nebo
dokonce napravit, nebudeme si hrát na chytré,
ale jsme firma ze Zlína, a proto jen připomeneme
slova člověka, za kterého mluvily výsledky. Budeme rádi, když se nad citátem Tomáše Bati alespoň
zamyslíte: „Příčinou krize je morální bída. Přelom
hospodářské krize? Nevěřím v žádné pĜelomy samy
od sebe. To, þemu jsme zvykli Ĝíkat hospodáĜská
krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní
bída je pĜíþina, hospodáĜský úpadek je následek.
V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že
hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím
se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž
se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní
stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku.
Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to,
co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetĜit
a učinit práci a šetĜení výnosnČjší, žádoucnČjší
a þestnČjší než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je
tĜeba pĜekonat krizi dĤvČry, technickými zásahy,
nanþními a úvČrovými ji však pĜekonat nelze,
dĤvČra je vČc osobní a důvěru lze obnovit jen
mravním hlediskem a osobním příkladem.“
2) V daném okamžiku s VŠ spolupracuje pouze
naše vysoce specializovaná dceřiná společnost
DIMER Engineering, a to v oblasti realizací
dodávek pro jaderné elektrárny. Předpokládáme,
že v dohledné době DIMER rozvine spolupráci
s Univerzitou T. Bati Zlín v rámci našeho projektu
vývoje a certifikace mechanických ucpávek
určených k použití v prostředí s nebezpečím
výbuchu (ATEX).

a spolupráci s praxí, Fakulta strojní VŠB – TUO Ostrava

Ing. PAVEL HÁJEK, ředitel Divize mechanických ucpávek

DIMER

ECOFER

1) Problémy českého strojírenství nelze svést
na jednu konkrétní a největší příčinu. Jedná se
o celý komplex příčin, úskalí, okolností a událostí. Celosvětová krize postihla segmenty českého
průmyslu, které jsou klíčové: automotive, produkce strojů, výrobních celků a zařízení, letecký
průmysl. Obecně se zastavily investice do nových
technologií. Samozřejmě, že covid-19 se stal
zdrojem dalších a souvisejících problémů, které
podrážejí výsledky průmyslu. Jsou to především
výpadky v dodávkách materiálů a polotovarů,
klesající spotřeba domácností, kurzová nejistota, zdražení importu vlivem dražší přepravy,
personální problémy firem, zvýšení provozních
nákladů a podobně. Ovšem je dobré si přiznat,
že na problémech průmyslu se v letošním roce
podepsali svými aktivitami i politici, kteří v zájmu
vlastního zviditelnění a pod rouškou demokracie
zrovna český export nepodpořili, ať už bouráním
pomníků, nebo naopak stavěním nových, diskutabilními zahraničními cestami, striktním trváním
na sankcích a mnohými prohlášeními. Nechceme

1) Problémů je samozřejmě mnoho. V komplexních systémech neexistuje jeden viník. Neumím
označit jednu příčinu. Umím vyjmenovat pouze
některé významné příčiny, se kterými se má firma
setkává, a podle mého názoru významnými příčinami problémů českého strojírenství jsou:
Q Chybějící koncepce budování infrastruktury
státu.
Q Nedostatek velkých komplexních projektů,
na kterých by vyrostli odborníci s komplexními
znalostmi.
Q Rozpad projekčních kanceláří.
Q Úpadek technických znalostí projektantů a konstruktérů. Tento problém se netýká pouze České
republiky, ale celé Evropy. Naše firma se setkala
s problémy v Itálii, Německu, Polsku.
Q Extrémní nárůst předpisů a nařízení, které však
nezbavují konstruktéry odpovědnosti.
Q Velké zdanění pracovní síly a relativně nízké
zdanění surovin a energie.
Q Redistribuce finančních prostředků od výrobců směrem ke službám státním i soukromým,

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ
UNIVERZITA OSTRAVA
1) Fakulta stojní jako vzdělávací instituce vidí největší problém v počtu kvalitních absolventů vůči
požadavkům firem. Firmy mají zájem cca 1,5násobek končících absolventů. Česká republika je
strojírenská velmoc označovaná jako nejprůmyslovější stát v EU. Strojírenství a doprava v ČR tvoří
více než 40 % HDP. Zajistit vyšší počet kvalitních
absolventů vidíme jako jeden z problémů v oblasti
českého strojírenství.
2) V roce 2012 jsem zřídil na fakultě poradní
orgán děkana – Průmyslovou radu Fakulty strojní.
Ta je složena ze zástupců firem a klastrů. V současné době se jedná o spolupráci s více než 150 firmami. Spolupráce není založena pouze na zadávání
závěrečných prací z praxe, ale taky na zajišťování
odborných přednášek z praxe, trainee programy
pro studenty, exkurze ve firmách a podobně.
Cílem aktivit je seznamovat studenty s praxí již
v průběhu studia. Tato osmiletá úzká spolupráce
s firmami se nám daří a je výhodná pro studenty,
firmy i fakultu.

V minulém čísle jsme se s několika
dotazy, které se týkaly největších
problémů českého strojírenství,
obrátili na dvě dotčená ministerstva
a dva nejvýznamnější podnikatelské
svazy, Hospodářskou komoru ČR
a Svaz průmyslu a dopravy ČR.
Dnes – jako protiváhu – zveřejňujeme
anketu, do níž odpovídali matadoři
strojírenské praxe.

www.komora.cz
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NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR
V minulém čísle jsme představovali jednotlivé

V neposlední řadě jsou zřizovatelem VÍTKOVICE

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ

členy klastru a v textu jsme opomenuli faktickou

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, v níž pokračuje

UNIVERZITA OSTRAVA

korekturu, čímž se v něm objevilo několik

tradice organizovaného vítkovického učňovského Univerzita zajišťuje výuku sedmi fakultami a je

informací nepřesných či mylných. Tyto chyby nyní školství, které je datováno už do 2. poloviny
uvádíme na pravou míru, všem dotčeným patří
naše omluva.

19. století.
BAŠISTA – STROJÍRENSKÁ VÝROBA

Mezi řádnými členy klastru především chyběly

Krnovská firma byla založena již v roce 1991.

dvě aktivní společnosti: VÍTKOVICE a BAŠISTA –

Výrobní program je speciálně zaměřen

STROJÍRENSKÁ VÝROBA. Zde jsou jejich vizitky.

na obrábění kovů realizací jak kusové, tak sériové

VÍTKOVICE
Společnost se zabývá správou nemovitostí,
službami spojenými s provozem a správou
nemovitostí, energetikou a pronájmem
moderních školicích prostor. Společnost je
vlastníkem ochranné známky VÍTKOVICE a od
nich odvozených obchodních značek vítkovických

výroby na CNC strojích v oblasti soustružení,

respektovanou technickou univerzitou s mnoha
jedinečnými kompetencemi. Jednou z nejstarších
fakult je Fakulta strojní, která letos oslavila
70. výročí od svého založení. V současné době
na fakultě studuje přes 2 100 studentů v českém
nebo anglickém jazyce.
Q

Společnosti SECO TOOLS CZ a VÍTKOVICE

frézování, vrtání a broušení. Firma disponuje

ENERGETICKÉ STROJÍRENSTVÍ naopak v tomto

dalším významným programem, který je

roce již nejsou členy klastru.

zajišťován zámečnickými pracemi, výrobou

Q

Člen klastru uvedený jako SPOJENÉ SLÉVÁRNY –

svařovaných ocelových konstrukcí s následným

SLÉVÁRNA NEŽELEZNÝCH KOVŮ KRNOV nese

opracováním na CNC horizontálních strojích.

oficiální název SPOJENÉ SLÉVÁRNY.

Q

Za člena klastru jsme označili FAKULTU STROJNÍ

Q

U společnosti TEPLOTECHNA OSTRAVA jsme

firem, které navazují na dnes už téměř 190letou

VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ, členem – a to dokonce

uvedli e-mail, uvedeny měly být správně webové

historii strojírenské výroby v Ostravě-Vítkovicích.

velmi aktivním – je však celá univerzita.

stránky www.tto.cz.

což v poslední době vede k absurdní situaci, že
pracovníci ve státní sféře začínají více vydělávat
než pracovníci ve sféře soukromé.
Poslední tři body podporují odliv pracovníků
z technických oblastí do oblastí služeb. Určitě jsem
na řadu dalších důležitých faktorů zapomněl. To,
že něco není v pořádku v celé společnosti, tušíme
snad všichni.
2) Naše firma pravidelně nabírá studenty na letní
praxi. V oblasti vědy a výzkumu spolupracujeme s VŠB-TU Ostrava a ČVUT Praha. Z mého
pohledu by bylo lepší, kdyby objem přerozdělovaných prostředků určených pro vědu a výzkum byl
radikálně zmenšen a prostředky na vědu a výzkum
by nerozdělovaly grantové agentury, ale například
techničtí ředitelé firem.
Ing. MILAN RACLAVSKÝ, CSc., jednatel

VÍTKOVICKÉ SLÉVÁRNY
1) Největším problémem českého strojírenství je
nedostatek zakázek. Investiční projekty na teritoriu
Evropy nestačí pro naplnění výrobních kapacit
českého strojírenství, strojírenské podniky se proto
musí obracet k zákazníkům mimo EU. Zde chybí
podpora exportu zvláště z hlediska finančního a le-
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gislativního zajištění projektů, strojírenské firmy
jsou ponechány, aby tuto problematiku řešily samy.
Pro zachování českého strojírenství je důležitý
výzkum a vývoj, jehož podpora není dostatečná
a často je administrativně velmi náročná, nebo
dokonce nedosažitelná.
Ing. VÍT PADĚRA, MBA, ředitel útvaru Obchod

2) Spolupráce se středními a vysokými školami
je z pohledu naší společnosti na dobré úrovni.
Rozvíjíme nejrůznější formy spolupráce, abychom
společně přispěli ke zlepšení připravenosti žáků
a studentů těchto škol na budoucí povolání, ale
také s cílem zvýšit zájem o technické obory. U některých oborů se to daří, některé, tzv. tradiční, zejména hutnické obory na středních školách, budou
však patrně postupně zanikat pro minimální či
mnohdy nulový zájem. Bude tedy i na firmách, zda
zvolí cestu rekvalifikací, náboru v cizině, či rozvoje
nových technologií apod.
PhDr. MIROSLAV MATULA, manažer útvaru Lidské zdroje

plyny, CNG, vodík, …“ používané v širokém portfoliu oborů. Takže pokud některý obor zaznamenává pokles, umíme to vyvážit dodávkami v jiném
oboru, který jde nahoru. Nicméně obecně čelí
české strojírenství poklesu objednávek a nových
projektů. V těchto měsících ještě mohou dobíhat
projekty podepsané před několika měsíci. Ale
velká otázka je nad projekty pro rok 2021.
2) Skupina Cylinders Holding, kam spadá i firma
VÍTKOVICE Cylinders, má ve své struktuře vlastní střední odbornou školu, kde si připravujeme
studenty pro potřebné profese. Škola vychovává
studenty nejen pro práci ve skupině Cylinders
Holding, ale samozřejmě spousta jich najde uplatnění v dalších firmách regionu. Rovněž spolupráce
s technickými univerzitami v Ostravě i v Brně je
dosti intenzivní z pohledu společných vývojových
projektů, grantů, kdy zveme odborníky z těchto
univerzit k řešení specifických úkolů spojených
s našimi výrobky či rozvojem nových výrobků
a technologií.
Dr. Ing. JIŘÍ BROŽ, MBA, generální ředitel a místopředseda
představenstva

VÍTKOVICE CYLINDERS
1) Naše společnost má specifický výrobní program
„vysokotlaké bezešvé ocelové lahve na technické

PETR SIMON
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M.C.TRITON SONDA:
Připraveni na digitální éru?

Strojírenství bude
digitální a zelené
Tentokrát oslovujeme tradiční české výrobce, společnosti, které patří do segmentu, jenž býval vždy chloubou české
ekonomiky. Bez digitalizace se neobejde. Hlubší sonda ukazuje, že zatímco větší firmy se strategicky snaží adaptovat již
na Průmysl 4.0, u řady menších může být problémem samotná digitalizace.

Z

odpovědí vybíráme dnes dva hlasy. První patří Pavlu Koutenskému, ekonomickému řediteli
společnosti Spokar, která se řadí k významným evropským výrobcům a exportérům širokého
sortimentu kartáčnického zboží. Druhým je Jan
Kutálek, obchodní ředitel a člen představenstva
společnosti CZ LOKO, která je předním výrobcem
lokomotiv a speciálních drážních vozidel.
Otázky byly tři, stejné jako v minulých sondách.

1.

Jak se firmy ve vašem oboru připravují
na digitální éru?
„Železniční průmysl je v tomto ohledu hodně
tradiční a na změny reaguje poměrně pomalu. Stále
převažuje názor, že například účast na masových
akcích typu několikadenních veletrhů je nutností.
Dle mého názoru tyto akce pomalu ztrácí svůj
původní význam. Očekávám, že většina výstavních
aktivit se přesune do virtuálního světa. Kdo se této
příležitosti chopí dřív, bude mít nespornou konkurenční výhodu,“ říká Jan Kutálek.
Pavel Koutenský k tomuto tématu dodává, že
v jejich odvětví je vidět zvýšená snaha o automatizaci a robotizaci. Dále roste využívání digitálních
technologií v logistické fázi výroby, například v podobě masivního použití čárových kódů, ve snaze
o zrychlení toku informací o výrobě. V poslední

řadě je to také digitalizace projekčních fází výroby
s cílem zkrácení inovačního cyklu výrobku.

2.

Jak digitalizace mění váš byznys model
a co považujete za největší výzvu?
Případně jak vaše plány změnila korona krize?
Ve Spokaru dávají nyní důraz na zavádění štíhlé výroby, zvýšení produktivity především v obslužných
částech výroby, typicky v logistice. Dále pak usilovně
pracují na zkrácení průběžné doby výroby a zkrácení
inovačního cyklu výrobku. Největší současnou
výzvou je pro firmu bezesporu zajištění pracovní síly
s dostatečnou kvalifikací. Vliv krize zatím nepociťují
ani obchodně, ani ve zvýšení počtu kvalifikovaných
zaměstnanců na pracovním trhu.
„BČhem koronakrize jsme začali ve velkém využívat
systém telekonferencí a porad přes video, sdílení
dat přes cloudové služby. Také oživování lokomotiv
v zahraničí probíhalo na dálku. Dokonce i akviziční
jednání s novými zákazníky probíhala na dálku. Při
nich si uvědomíte, že není potřeba za každou cenu
cestovat přes půl Evropy. Tyto aktivity hodláme i nadále posilovat. Korona také ukázala, jak důležitý je
i v našem oboru digitální marketing. V tomto ohledu plánujeme investovat do rozvoje virtuální reality,
3D simulací, mobilních aplikací nebo streamovacích
služeb,“ sdílí své zkušenosti Jan Kutálek.

3.

Kolik procent z celkového objemu
investic tvoří investice do digitalizace
a moderních technologií?
„V naší společnosti investice do digitalizace a moderních technologií probíhají kontinuálně. V letošním
roce investujeme především do upgradu stávajícího
informačního systému, průběžně dlouhodobě investujeme do nejmodernějších výrobních automatů,
především vstřikolisů plastů a manipulačních
robotů. Do pokročilých technologií jde v současné
době přibližně 60 procent našich ročních investic,“
dává do investičního programu Spokar nahlédnout
Pavel Koutenský.
Digitalizace není novinkou ani ve společnosti CZ
LOKO, kde pracují na projektu takzvaného virtuálního depa. Bližší detaily k této novince představí
ještě letos na podzim formou streamované konference. Objem investic do digitálních technologií
se pohybuje v řádech procent z celkových investic,
hlavní prioritou firmy jsou totiž především investice do posílení výrobních kapacit a také do vývoje
nové generace duálních, respektive zelených
lokomotiv. Q
JAROMÍR SADLOŇ,
senior konzultant pro přípravu firmy na digitální transformaci
M.C.TRITON
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Unikátní technologie
mění slitiny

Z

áměrně se tehdy nevydal cestou inteligentních
systémů, byť je nabízí: „Umíme dodat světla
s kamerami i s wi-fi, v nabídce samozřejmě
máme svítidla, která svítí podle potřeby, mění barvu
světla a vše se řídí automaticky dle astronomických
hodin. To ale pořád není nic zásadně jiného, dnes
je to vcelku běžné. Světla mohou měřit průjezd aut,
hladinu CO2. Moderní technologie jsou tak malé, že
integrovat do osvětlení takřka cokoliv je velmi snadné. Ale také velmi ošidné. Většina našich zakázek
je řešena na míru a standardem je nejen dodat, ale
nabídnout i dlouhodobý servis, navíc za odpovídající cenu. Což u těch supermoderních výstřelků není
vždy reálné,“ říká Jan Vavřín.

Poklad z vědeckého šuplíku
Při hledání se Jan Vavřín dostal k technologii, která unikátním postupem dokáže spojit to nejlepší
z vlastností skla a slitin. Tím lze zajistit specifické
vlastnosti původních slitin a dát výrobkům a dílům z nich nadstandardně dlouhou životnost. „Původně byla vyvinuta pro trochu jiné účely, ale zdála
se řešením pro naše osvětlení. V principu jde o to, že
se slitina spojí při velmi vysoké teplotě se speciálním
nástřikem a díky tomu je pak extrémně odolná vůči
všem běžným chemickým i mechanickým vlivům,
odolává korozi, je vhodná i pro styk s potravinami.
Finální vlastnosti lze navíc přizpůsobit požadavkům klienta, umíme ošetřit takřka cokoliv, dokonce
i vnitřní plochy potrubí či vnitřní stěny nádrží,“
představuje unikát Jan Vavřín. Nápad ležel bez
využití v zahraničním vědeckém šuplíku. Autorem
je vědec, který dnes již pracuje v týmu Jana Vavřína a českých expertů na rozšíření využitelnosti
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unikátní technologie, kterou Jan Vavřín koupil:
„Fascinuje mne, že využití jde napříč průmyslovými
obory. Dnes máme k dispozici devět různých směsí,
každá obohatí původní slitinu trochu jinak podle
specifických požadavků, které jsme s našimi partnery vydefinovali. Cítím to jako příležitost a vsadil
jsem na ni všechno.“

Světový unikát v českých rukách
Nejenže investoval nemalé prostředky do globální
patentové ochrany, ale vymínil si, že technologii
nabídne i jako šanci pro české firmy: „Mojí ideou
je, že základ musí zůstat v českých rukách, proto
chci pozvat ke spolupráci přední české experty,
technology, designéry… Myslím, že bychom se
jako české firmy zase měly vrátit k tomu, v čem
jsme byli dobří, k výrobě. Využít historického
odkazu a společně s moderními technologiemi ho
posunout zase o krok dál.“ I proto spolupracuje
se špičkovou českou slévárnou, s českými
technology. Základní směs se totiž bude
připravovat pouze v Česku, v jediném provozu.
Zároveň bude český tým zájemcům pomáhat
s technologickým vybavením jejich provozů.
„S velkými klienty pak plánujeme postavit
v jejich závodech výrobní halu, která by byla
přímo napojena na jejich výrobní linky. Je to
jednoduché a věřím, že to bude fungovat. Ještě
jsme ani technologii nedali jméno a už dnes se
ozývají první zájemci, továrny z Itálie, německé
strojírenské a slévárenské firmy, je zde i velký
zájem z petrochemického průmyslu. Zatím vedeme
jednání, vzorkujeme a připravujeme pilotní projekty
s danými klienty,“ vysvětluje český podnikatel.

Foto: Jakub Frühauf

Majitel výrobně-obchodní skupiny INVESTMIO Jan Vavřín hledá
cestu, jak odlišit své firmy od konkurence, být jedinečný a výlučný.
Již více než deset let Global Lighting, jedna z jeho společností, nabízí
průmyslové a veřejné osvětlení na bázi LED. Řešil především otázku
povrchové úpravy slitin a zvýšení životnosti materiálů – v některých
průmyslových provozech jsou totiž na všechna zařízení kladeny
extrémní nároky a běžná produkce má příliš krátkou životnost.

Hrnce, trubky, poklopy... jako ukázka
Prvními ukázkami funkčnosti nové technologie,
která představuje tento unikát nejen odborné veřejnosti, jsou litinové kanalizační poklopy, trubky,
a dokonce i řada litinového nádobí. „V malých
sériích již vyrábíme, testujeme a následně zdokonalujeme. A také předvádíme zájemcům. Může
vám to připadat vtipné, ale na schůzky se zájemci
o naši výrobu jezdím s hrncem. A zpravidla hned
druhý den mi volají, zda bych jim neposlal druhý,
protože ho chtějí domů a ten první už skončil rozřezaný v podnikové laboratoři, kde byl podroben
tvrdým zkouškám. Z výsledku testů jsou obvykle
nadšeni,“ popisuje současnost Jan Vavřín. Jak
unikátní úprava slitiny obohatí? Vezměme jako
příklad právě litinový hrnec – s novou úpravou
jej téměř nepoškrábete, je absolutně netečný
k jakýmkoliv vlivům, přitom zdravotně nezávadný. Neabsorbuje pachy ani chutě, můžete s ním
do myčky. Skleněná mikrovrstva, která se vlastně
spojí s původní slitinou v nový supermateriál,
propůjčuje původnímu unikátní vlastnosti – mechanickou odolnost, chemickou stálost, odolnost
proti fyzikálním i chemickým vlivům z prostředí,
v případě litinového nádobí i zdravotní nezávadnost. Využití této průmyslové technologie je
proto skutečně široké, litinové hrnce jsou podle
Jana Vavřína jen možnou cestou, jak ji představit
veřejnosti. „Ale přiznávám, do našich vzorků jsem
se tak zamiloval, že pro radost připravuji pro příští
rok i sadu designového nádobí upraveného naší
technologií.“ Q
PETR KARBAN
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eMISTR

přináší do výroby pořádek a přehled
Dříve Pracant, později Výroba online, dnes eMISTR. Tři jména pro původní český software, který malým a středním výrobním
podnikům již 15 let přináší za dostupnou cenu technologie, jež využívají ti největší. Jeho největším přínosem je to, že díky
němu mají mistři, technologové i majitelé firem svou výrobu plně pod kontrolou. V každém okamžiku.

P

Foto: 2x archiv Agerit

opravdě, jde o software moravský, vzešel ze
softwarové dílny společnosti Agerit, která sídlí
v Rajhradě. Jeden z jeho autorů spolumajitel
firmy Michal Strach s jen mírnou nadsázkou říká,
že jakkoliv se všude mluví o Průmyslu 4.0, tisíce
tuzemských výrobních podniků jsou o stupeň níže
a eMISTR je takový Průmysl 3.5: „Malé výrobní
rmy často jedou na dílně v režimu papír, tužka
a někde v kanceláři pak možná excel. Když ale máte
několik desítek odběratelů, opakující se zakázky, děláte řadu produktů v malých sériích a þasto i na zakázku, není tenhle model z dvacátého století efektivní.
A právě pro takové výrobní firmy napříč segmenty,
od truhlářů a nábytkářů přes výrobu bazénů, motorů
či nejrůznějších strojů a přístrojů až po strojaře,
máme systém, s nímž budou mít výrobu skutečně
pod kontrolou. Ale naši zákazníci jsou i ve výzkumu
nebo ve službách.“

V každé firmě jsou rezervy
eMISTR dokáže z výroby posbírat a vzájemně
propojit veškerá data od lidí i strojů. A umí je analyzovat a pracovat s nimi tak, že ve výrobě nemusí
existovat jediný papír, ale přitom všichni vědí, co,
kdy a jak mají dělat. A mistři, šéfové výroby i manažeři a majitelé mají okamžitý a dokonalý přehled
o surovinách, skladech, objednávkách, zakázkách,
materiálech, výrobních operacích, zaměstnancích,
o využití všech prostředků, lidí i času.
Není to komplexní informační systém, věnuje
se čistě výrobě, a je to tedy software z kategorie MES/MOM. Zatímco všechny dostupné
MES/MOM systémy jsou vlastně modulem velkých ERP systémů, vycházejí primárně z účetnictví a přistupují tak k výrobě shora, z kanceláře,
eMISTR jde opačným směrem, zdola, přímo
z výroby. Že v tom je rozdíl, dokazuje třeba jedna
ze současných instalací – systém si koupila firma,
která která právě ERP systém má a používá.
„A vedle nižší ceny máme ještě další výhody –
eMISTR je uživatelsky přehledný, s intuitivním
ovládáním, jednoduše přizpůsobitelný potřebám
konkrétního zákazníka, jeho výstupy jsou srozumitelné a dobře se s nimi pracuje,“ s hrdostí vypočítává výhody Michal Strach.
Jak systém funguje, ilustruje příklad. Do firmy
přijde poptávka na zakázkovou výrobu. Technolog
zakázku zpracuje od jednotlivých technologických a výrobních kroků přes jednotlivé pracovní

operace a prováděcí předpisy až po veškeré nároky
a náklady – na materiál, na stroje i na zaměstnance. Systém zakázku naplánuje, umí ji i nacenit.
Ve výrobě se potom sbírají všechna potřebná data,
která systém analyzuje a dává okamžitý přehled
o stavu realizace, spotřebě materiálů, využití strojů
i lidí. „Co je důležité, máte jako šéf v reálném čase
pod kontrolou efektivitu. A to devadesát procent
firem nemá. Jedna věc je totiž zakázka naplánovaná, druhá věc je, jak skutečně reálně probíhá. Často
se to velmi liší,“ uzavírá Michal Strach.

eMISTR už deset a půl roku a do doby excelové
by se vracet nechtěl: „Pro mě eMISTR pĜedstavuje
základní logistiku rmy. Sledování výroby si dnes
jinak neumím pĜedstavit. PĜináší celou Ĝadu výhod
a ulehčení ve všech dalších činnostech, ať vezmu docházku, mzdy, přípravu, nebo vyhodnocení zakázek.
Při výrobě v každém okamžiku vím o stavu všech
zakázek. A zpětně mohu analyzovat efektivitu, ztráty. Když máte deset zakázek za měsíc, možná to jde
bez počítače. Když jich máte pět set, ztrácíte přehled
a nemůžete nikdy vědět, jak si stojíte. Díky tomu, že
je u nás eMISTR, jsem třeba zrušil týdenní porady,
protože na mě vypadlo, že trávíme na poradách dvě
stě padesát hodin za rok. Nebo jsem zásadnČ omezil
þinnosti typu ‚Franto, pojď mi sem na chvíli něco
podržet‘. Když vám systém řekne, že takovou činností ztratíte ve firmě tři sta hodin měsíčně, začnete
přemýšlet. Stejně jako když zjistíte, že kvalifikovaný
zaměstnanec stráví třicet hodin měsíčně úklidem.
To už se vám totiž vyplatí zaměstnat dvČ nekvalifikované síly jenom na úklid.“
Zakovo s eMISTRem určitě vyrostlo, ale zásadní
význam má systém především v tom, že skutečně
přinesl do výroby pořádek a dokonalý přehled
o skutečném stavu věcí. Pro majitele, vedoucí
výroby i pro zaměstnance. Q

Zkušenost z provozu
A že to funguje, dosvědčí třeba Lubomír Zahradník, který ve své firmě Zakovo používá systém

PETR KARBAN
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Spolupracovna.cz – provozní B2B
platforma na míru
Český startup ZYNCTOS Consulting přichází na trh s inovativní aplikací
O jakou aplikaci se jedná, komu je určena, co konkrétně řeší, jaká je její přidaná hodnota a proč je inovativní, vysvětluje její
spolutvůrce Peter Kubala, výkonný ředitel společnosti.

Foto: archiv ZYNCTOS

C

PETER KUBALA
V oblasti IT, implementace
softwaru a consultingu se
pohybuje již přibližně 20 let,
dlouhá léta implementoval
ERP systém společnosti
Oracle – JD Edwards v mnoha
zemích Evropy pro významné
zákazníky, jako například pro
společnost Johnson & Johnson
nebo známou britskou komerční
televizi SKY.

NAŠÍ VIZÍ JE, ABY SE VLASTNÍ
B2B PLATFORMA STALA VE FIRMÁCH
PRO OBLAST NÁKUPU, VÝROBY,
MAJETKU, LIDSKÝCH ZDROJŮ,
COMPLIANCE A VNITROPODNIKOVÉ
KOMUNIKACE STEJNÝM STANDARDEM,
JAKO JSOU TEĎ E-SHOPY
A E-COMMERCE PORTÁLY PRO OBLAST
PRODEJE. BYLI BYCHOM RÁDI, KDYBY
SE NÁM DO BUDOUCNA POVEDLO
ČÁSTEČNĚ TAKÉ NAHRADIT INTRANET
VE FIRMÁCH A POMOCÍ PLATFORMY
VYBUDOVAT V TĚCHTO FIRMÁCH
SMYSLUPLNOU KOMUNITU
ZÁKAZNÍKŮ, DODAVATELŮ
A ZAMĚSTNANCŮ.
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o je vaším cílem?
Platforma se používá jednoduše jako e-shop, má
zlepšit, zrychlit a zefektivnit interní komunikaci
i komunikaci s obchodními partnery, zrychlit výběr
nových dodavatelů, zvýšit efektivitu a lépe využívat
vlastní majetek a lidský kapitál. Jde o one-stop shop
řešení pro všechny aktuální potřeby firmy. Pokud totiž
management nemá možnost rychle a přehledně zjistit
aktuální provozní potřeby firmy, pak nemá ani možnost tyto problémy efektivně řešit. Platforma umožní
rychle zjistit, co která pobočka potřebuje, algoritmy
spárují nabídku s poptávkou a všichni uživatelé jsou
informováni, aniž by museli být v platformě online.
Podobné možnosti mají i externí uživatelé.
Na jaký typ firem se zaměřujete?
Naším typickým zákazníkem je společnost, která má
500 a více zaměstnanců, má několik poboček, skladů,
prodejen, a to nejenom v jedné zemi, ale i v několika dalších zemích. Obvykle se jedná o nadnárodní
společnost, která se snaží expandovat a již pociťuje, že
interní komunikace se stává problémem, zdroje – ať již
výrobní, nebo lidský kapitál – nejsou plně využívány,
má hodně movitého i nemovitého majetku a chce tento
majetek využít ještě lépe. Co se týče průmyslových
odvětví, míříme hlavně na oblast strojírenství, automotive, elektrotechnické společnosti, chemický průmysl
včetně zpracování a distribuce ropy, farmaceutické
a potravinářské společnosti. Především jsou to společnosti otevřené spolupráci a inovacím.
Ve kterých oblastech vidíte největší potenciál
využití platformy?
Dle našich zkušeností lze nejlépe platformu využít
v oblasti nákupu, pak v oblastech řízení majetku. Velké
využití vidíme také v oblastech výroby a lidských zdrojů. A v neposlední řadě ji využije i interní audit a také
oddělení prodeje pro podporu svých aktivit.
Mnohé společnosti již mají ERP i intranet.
V čem je váš portál předčí?
Platforma má doplňovat stávající ERP systém a rozšiřovat jeho možnosti. Cílem není ERP nahradit. Je
to nástroj pro rychlý přehled o aktuálních potřebách
firmy, obsahující informace o možnostech využití
zdrojů a majetku firmy. Pomůže při hledání nových
dodavatelů a obchodních partnerů, pro zlepšení
a zjednodušení komunikace se stávajícími obchodní-

mi partnery a pro zlepšení interní komunikace. Náš
portál lze s ERP integrovat. Pokud jde o intranet, ten
neposkytuje většinou informace o aktuálních potřebách firmy a nelze ho využít pro komunikaci nebo
navázání spolupráce s externími partnery.

Jak lze shrnout skutečnou přidanou hodnotu
vašeho portálu?
Určitě je v oblasti šetření nákladů – získání nového
dodavatele často znamená nižší ceny. Druhým benefitem je lepší přehled o dění ve firmě i mezi partnery,
o potřebách a možnostech. Zefektivňujeme centrální
nákup i využití majetku. V neposlední řadě musím
zmínit výhody plynoucí ze zlepšení a zrychlení interní
a externí komunikace – s platformou se vám nestane, aby se dodavatelé nedozvěděli o vašich tendrech,
o vašich nabídkách nebo poptávkách, což platí nejen
pro výrobu či obchod, ale i pro personalisty – velká
většina oddělení lidských zdrojů poptávku po práci
na jiném oddělení nebo jiné pobočce zjištěnou nemá
a výsledkem je odchod zaměstnance do jiné společnosti. Předpokládáme, že úspora ušetřených prostředků
v oblastech nákupu, prodeje, řízení majetku, výroby
a lidských zdrojů může ročně dosáhnout minimálně
3 až 5 % provozních nákladů stanoveného konzervativním odhadem. Návratnost vynaložených prostředků
je během několika měsíců, a to považujeme za velkou výhodu.
V čem se odlišujete od jiných podobných řešení?
Nabízíme platformu jako vlastní vnitropodnikovou,
tedy vy jako vlastník rozhodnete, zda bude tato
platforma otevřena pro všechny, nebo jenom pro vámi
vybrané subjekty, a také rozhodujete o tom, jakým způsobem se dále budou data na platformě zpracovávat.
Jedním z dalších velkých rozdílů je to, že se nesoustředíme na e-commerce a prodej, ale spíš na stranu nákupu, majetku, lidských zdrojů a výroby. Platforma má
univerzální základ, funguje na všech zařízeních, zatím
je použitelná ve čtyřech jazycích, přičemž další lze přidat na vyžádání a lze ji lehce přizpůsobit požadavkům
zákazníka. Platformu lze použít nejenom pro externí,
ale také pro interní účely, takže interní informace
nejsou viditelné pro externí uživatele. A v neposlední
řadě je to rychlá implementace – základ implementujeme do měsíce po podepsání smlouvy. Q
PETR SIMON
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SGEF: Specialista na financování
strojírenství
Pětinu investic českých firem do strojů a zařízení v prvním pololetí financovala společnost
SG Equipment Finance. Podle jejího obchodního ředitele Pavla Bučka firmy neztrácejí chuť
investovat ani v této složité době: „My jim vycházíme vstříc širokou nabídkou dotačních
programů, které umíme s financováním propojit, a u finančního leasingu možností splácet
vratku DPH postupně až ve splátkách.“

P

odle ČLFA vykázalo financování
podnikatelských investic v prvním
pololetí meziroční pokles o 24 procent.
Odráží se tato situace i u vás?
Stejně jako všechny ostatní leasingové společnosti, i my čelíme určitému poklesu investičního
apetitu, ale doposud oproti celkovému trhu zatím
pouze polovičnímu. Za první pololetí jsme podle
ČLFA profinancovali 21 procent investic do strojů
a zařízení, což je jeden z nejlepších výsledků v naší
historii.
U finančního leasingu dříve platilo, že pokud
měl klient právo předmět odkoupit, hradil
DPH postupně s jednotlivými splátkami.

INZERCE_188x125.indd 1

Jak je to od letošního roku?
Pokud nájemce po skončení leasingu získává předmět do svého vlastnictví, jedná se o dodání zboží
a pronajímatel odvádí DPH z celého objemu splátek jednorázově na začátku smlouvy. Nájemci pak
vzniká právo na jednorázové uplatnění celé částky
DPH z příslušné leasingové smlouvy na vstupu.
Naši klienti nejenže mohou dále využívat finanční
leasing, ale mají i na výběr. Pokud se rozhodnou pro rovnoměrné rozložení DPH do splátek,
posílí své disponibilní zdroje. Jestliže upřednostní
co nejnižší splátky, zaplatí danou částku v navýšené splátce po obdržení přeplatku z titulu nadměrného odpočtu, případně o ni navýší mimořádnou
splátku.

Na co vše mohou vaši klienti získat
zvýhodněné úrokové podmínky?
Programy, do kterých jsme zapojeni, jsou zaměřeny na podporu technologií s příznivým vlivem
na životní prostředí, zaměstnanost, infrastrukturu
měst a obcí, rozvoj podnikání či energetické úspory.
Dále společně s ČMZRB podporujeme malé a střední podniky v jejich rozjezdu a v dalším rozvoji, při
rozšiřování výrobních zařízení nabídneme dotace
od Rozvojové banky Rady Evropy. Náklady na pořízení průmyslových strojů a zařízení snižuje
Program Climate Action od Evropské investiční banky. Q
PETR SIMON
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DYKENO: Nová značka na českém trhu
Zavedená společnost Korus EU přichází na trh s novou značkou – od letošního roku nabízí veškerý svůj sortiment pod
produktovou značkou DYKENO. Co se nemění, je zaměření. Stejně jako Korus EU se nová značka zabývá především ochranou
osob na pracovišti napříč průmyslovými segmenty, zároveň nabízí technické produkty pro výrobu a provoz. Brzy do svého
portfolia zařadí i volnočasové oblečení a doplňky.

P

rodukce reaguje na fakt, že bezpečnost
je sice zásadní, ne však jediný požadavek
výrobních provozů. Nejde jen o to,
aby každý úkon a každý pohyb při práci byl
bezpečný, ale aby byl i maximálně pohodlný.
DYKENO svým zákazníkům a partnerům
zjednodušuje výrobní procesy díky kompletnímu
zajištění ochranných pracovních pomůcek
i průmyslového materiálu pro práci, ochranu
a provoz. Je po vašem boku. Od zákaznického
servisu přes technickou a marketingovou
podporu po doplňkové služby.
„Kompletně ochránit každého člověka na pracovišti a zefektivnit výrobu i provoz. Každý den, za
každé situace, v jakémkoliv prostředí.“ To je motto,
s nímž nová značka, opřená o více než dvacetiletou
tradici, přichází na trh. Svou zkušenost obohacuje
o dynamickou, dravou a moderní tvář.
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Work & Safety
Spojení pohodlného nošení a bezpečnosti zároveň, to je DYKENO Work & Safety. Produkty,
které chrání při práci a splňují nejen legislativní
požadavky (BOZP), ale také se dobře nosí. Kvalita,
design, funkce a zachování ergonomie do každého
prostředí, ať už pracujete venku, nebo ve vnitřním
provozu. Nabídka zahrnuje kompletní sortiment pro
bezpečnost a ochranu zdraví při práci – ochranné
a pracovní oděvy, rukavice, ochranu zraku, sluchu
i dýchání. Novinkou letošního roku je reklamní
textil a ochranné pomůcky proti covidu-19.

Tech
DYKENO Tech přináší inovaci do výroby. Technické produkty vytvořené na základě zkušeností
a testování přímo v technologických provozech,
osvědčené v praxi a podpořené letitými zkušenost-

mi. Firma vyvíjí a dodává produkty k usnadnění
výroby do každého průmyslového odvětví i do
běžného provozu, samozřejmostí je v případě požadavků zákazníků i výroba na zakázku. Současný
sortiment tvoří především lepicí pásky, průmyslové čištění, brusivo i nástroje a nářadí do zakázkové
i sériové výroby napříč obory.

Premium
Nové DYKENO Premium, které společnost
aktuálně připravuje, je zaměřeno na volnočasové oblečení a doplňky. Produkty, které spojují
pohodlí, funkčnost, atraktivní vzhled a styl. Tato
řada je zárukou top kvality a designu, ve kterém
se budete cítit skvěle, ať už ve volném čase, nebo
v práci. Základem je funkční oblečení, které může
mít mnohostranné a praktické využití. Q
PETR SIMON

energie & odpady

Nastává doba zelená

Aktuální témata upozaďují některá témata nadčasová jen zdánlivě. Jedním z těch, která neztrácejí důležitost,
byť se o nich možná nyní mluví méně, je snaha najít nové paradigma, skutečný soulad ekonomických priorit
s těmi environmentálními.

S

tátní energetická politika se vyslovila jasně –
budoucnost české energetiky je v kombinaci
jádra a obnovitelných zdrojů. Zdá se, že i Evropa to bude akceptovat. „Souhlasím, že náš budoucí energetický mix zajišťující takzvanou zelenou
energii by měl být postaven především na energii
z jádra a obnovitelných zdrojů. Tato kombinace
dává možnosti stability dodávek energie ve specifických podmínkách naší republiky. Útlum těžby
konvenčních zdrojů je nevyhnutelný, harmonogram
útlumu energetického uhlí je zakotven ve Státní
energetické koncepci a HK ČR s tímto postupem
souhlasila. Útlum výroby energie dle této koncepce má být kompenzován nárůstem výroby energie
z jaderných reaktorů, navýšením podílu obnovitelných zdrojů a snížením spotřeby energie cestou
zvyšování energetické účinnosti. Tyto základní
pilíře, na kterých má stát naše budoucí energetika,
však nejsou zatím plněny tak, jak státní koncepce
předpokládá. Tedy, odstavení uhelných energetických zdrojů je nutné směrovat do doby, kdy za ně
budeme mít potřebnou náhradu – výkonovou, eko-
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nomicky dostupnou energii s minimálním nárůstem
naší dovozní závislosti v oblasti primárních zdrojů
energie,“ říká k tomu předseda Energetické sekce
HK ČR Václav Hrabák.

Zdroje a úspory
Nic nebrání útlumu těžby z konvenčních, tedy
fosilních zdrojů. Přesto je tu řada otázek, na něž
bude muset česká společnost najít odpovědi. Tou
nejcitlivější je otázka energetické bezpečnosti, tedy
soběstačnosti. Nejenže bude hrát významnou roli
při budování nového jaderného zdroje Dukovany II,
bude i zásadní v celém segmentu teplárenství, které
bude v blízké budoucnosti v přechodovém období
zřejmě orientováno na plyn. A nejen to, je to otázka,
kterou citlivě vnímá i česká ekonomika, která je
energeticky stále náročnější, než bychom si přáli.
Třetí pilíř energetické koncepce, který Václav Hrabák
zmiňuje, totiž úspory a snižování energetické náročnosti, je stejně důležitý, jako otázka zdrojů.
Útlum je nevyhnutelný, nebude však bezbolestný.
„Zde jednoznačně platí, že úspěch přeje připra-

veným. Je potřeba využívat dotačních titulů jak
evropských, tak i tuzemských. Jsou využitelné
nejen k zásadní rekonstrukci naší energetiky, ale
také na rekvalifikaci pracovních sil, na takzvané
odstupné pro těžební uhelné lomy a elektrárny,
na rekultivaci a podobně. Velký význam by měla
mít i přeshraniční spolupráce se sousedními regiony,
které budou těmito změnami obdobně zasaženy,“
naznačuje možnosti Václav Hrabák.
Evropská unie si klade nové ambiciózní cíle, otázkou
je, zda jsou reálné, když ani ty původní nebyly
naplněny. Neznamená to ovšem, že bychom na tyto
cíle měli rezignovat – mohou být totiž i pro českou
ekonomiku příležitostí, jak ostatně potvrzuje příklad
z Olomouce. Olomoucká univerzita totiž získala
prestižní ERC grant na projekt ověřující využití
grafenu – nového uhlíkového elektrodového materiálu – v zařízeních pro ukládání energie, takzvaných
superkondenzátorech. A bylo to vůbec poprvé, kdy
do Česka přišel prestižní evropský grant kategorie
Proof of Concept určený na transfer poznatků
a technologií z akademické do komerční sféry.

energie & odpady

Odpad se stává surovinou
Stejnou důležitost jako energetice přisuzuje
environmentální pohled na svět i odpadovému
hospodářství. Pojmy cirkulární ekonomika či
bezodpadové hospodářství už dávno nejsou
nové. I ony jsou příležitostí pro ekonomiku, což
tentokrát dokazuje úspěšný projekt, který po osmi
letech vývoje v létě na Mostecku představila

POHLED ODBORNÍKA

Zpátky v nejistotě

Č

eská ekonomika se ještě nestačila vzpamatovat z prvního koronavirového úderu
a už je tu další. Dramaticky rostoucí
počty nakažených i pacientů si vyžádaly zásah
v podobě nových restrikcí, které jsou sice
zatím omezeny na poměrně krátkou dobu,
ale fakticky asi nikdo v tuto chvíli nemůže
říct, jak dlouho budou ve skutečnosti trvat.
Po létě, kdy někteří už dokonce oslavili konec
pandemie, zatímco jiní rozdělovali zatím ještě
imaginární peníze z evropského fondu obnovy, jsme vlastně znovu takřka na začátku.
Bohatší nicméně o zkušenost z jarní recese,
na druhou stranu skeptičtější, nebo dokonce
pesimističtější ohledně dalších vyhlídek. Jak
zásadně se ovšem budou čísla přepisovat,
ukáže teprve vývoj epidemiologické situace.
S restartem pandemie se do ekonomiky opět
vkrádá nejistota, která ovlivňuje celkovou
náladu podnikatelů i spotřebitelů, a zejména
jejich ochotu utrácet či investovat. Nejistota, která má sílu nasměrovat hospodářství
zpátky do recese. A proto jedním z hlavních
nástrojů, jak se takovému scénáři vyhnout,
je obnovení důvěry, ke které mohou přispět
i investice. S ohledem na kvalitu dopravní
infrastruktury (nejenom té dálniční) nebo
k našim „zeleným“ závazkům je prostoru
investovat více než dost. A dost bude nejspíše
i evropských peněz.
Teď už třeba jen neustrnout nad rostoucími
počty nakažených, ale začít připravovat nové
projekty, které pomohou zvýšit nejenom
kvalitu života a podnikání v ČR, ale i zaručí
splnění možná někdy až absurdně ambiciózních „zelených“ cílů. Nakonec na věčné časy
(a nikdy jinak) tu nemusí být ani covid.
Zatímco pandemie časem odezní, strukturální deficity – a to nejenom ty ve státním
rozpočtu – přetrvají. Q

PETR DUFEK,
Foto: Jiří Coufal

Že to nemusí být šance ojedinělá, potvrzuje i Václav Hrabák: „Unie si klade za cíl dosáhnout do roku
2050 uhlíkové neutrality. Růst cen emisních povolenek je jeden z nástrojů, jak toho lze dosáhnout. Je
však nutné přitom zohledňovat specifické podmínky
jednotlivých členských států EU. A domnívám se, že
to se příliš neděje. Celá rekonstrukce naší energetiky
si vyžádá značné investiční náklady financované
z unijního a státního rozpočtu, ale také od jednotlivých soukromých firem. Samozřejmě že to může být
příležitost i pro českou ekonomiku. Ale to nám jistě
napoví multiplikační efekt, tedy dopady všech těchto
investic na HDP a státní rozpočet.“

společnost LogEco. Tentokrát jde o unikátní
technologii depolymerizace, využité pro zpracování komunálního odpadu včetně odpadů
toxických, plastů či pneumatik. Odpad není nutno
třídit, a přesto je díky katalyzátorům stoprocentně
ekologicky zpracován na prvosuroviny využitelné
znovu v průmyslové výrobě. Tekutá složka míří
do chemického průmyslu, pevnou představuje
povětšinou uhlík. Jediným odpadním produktem,
je vodní pára a z menší části spaliny z metanu,
v součtu jde environmentálně o menší zátěž, než
jakou představuje rodinný dům vytápěný zemním
plynem. Zájem ze zahraničí byl okamžitý…
Přestože jde o případ spíše ojedinělý, ukazuje
možnosti, které odpadové hospodářství s novými
pravidly generuje. Obecně odpadové hospodářství čekají v nejbližších letech významné změny.
Platnost zákazu skládkování směsného komunálního odpadu byla sice odložena, nicméně rok
2030, odkdy má vstoupit zákaz v platnost, není
daleko. A nezapomínejme, že jedním z hlavních
důvodů, proč i HK ČR podpořila odklad, je neexistence dostatečné infrastruktury v ČR zejména
pro recyklaci komunálního odpadu. V oblasti
energetického využití je situace o trochu lepší,
na druhou stranu se jedná o řádově vyšší případné
investice do zařízení, takže jejich realizace je
časově delší než u recyklačních zařízení. „Ano,
chybí masivnější podpora pro splnění cílů zvýšení
recyklace a energetického využití. Přivítali bychom
také například změnu zákona o zadávání veřejných
zakázek, který by uložil státu povinnost při výstavbě
liniových staveb používat určité procento recyklátů
a podobně,“ dodává k tématu Jan Mraček, předseda
Sekce životního prostředí HK ČR.
Ve sněmovně je nový odpadový zákon, připravuje
se i nový zákon o omezení jednorázových plastů.
„Odpadový zákon přináší významné změny a posouvá způsob nakládání s odpady, především komunálním, technologicky, ekonomicky i ekologicky do reality
21. století. Koresponduje také s novými pravidly EU
pro cirkulární ekonomiku a motivuje firmy a obce
k větší míře recyklace či jinému využití odpadů oproti
současné preferenci neekologického skládkování
odpadů. Obce budou motivovány formou třídící
slevy, pro firmy je zase zásadní například razantní
snížení poplatku za uložení nebezpečného odpadu
na skládku. Nově připravovaný zákon o omezení
jednorázových plastů má zcela zakázat nebo alespoň
výrazně omezit některé v této chvíli běžně dostupné
výrobky a zavede například povinné připevnění víček
k nádobám na nápoje či systém rozšířené odpovědnosti výrobce. Je nepochybné, že to ovlivní výrobní
i spotřebitelské řetězce a ponese to s sebou nejen
finanční náklady, ale také příležitosti pro inovace
v dotčených firmách. V době zhoršené epidemiologické situace ovšem v připravovaném zákoně postrádáme výjimky pro nouzové stavy, kdy právě jednorázové
plasty představují zásadní příspěvek k omezení šíření
nákazy,“ uzavírá Jan Mraček. Q

analytik, Finanční
trhy ČSOB

PETR KARBAN
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ČEZ ESCO
ČEZ ESCO (Energy Service Company)
je dceřiná společnost ČEZ, která
komplexně pokrývá energetické
potřeby firem, obcí a institucí všech
velikostí. Zajišťuje dodávky elektřiny,
plynu a tepla, energetické audity
a energetické poradenství, výstavbu
elektrických zařízení, kogeneračních
jednotek a střešních fotovoltaických
elektráren. Pro řadu zákazníků také
jejich energetická zařízení provozuje
a poskytuje služby týkající se údržby
a servisu. ČEZ ESCO je i dodavatelem
služeb souvisejících s veřejnou a firemní
elektromobilitou. ČEZ ESCO má téměř
2 000 zaměstnanců a patří do něj firmy
AirPlus, AZ KLIMA, Bytkomfort, ČEZ
Distribúčné sústavy, ČEZ Energetické
služby, ČEZ ENERGO, ČEZ ESCO
Slovensko, ČEZ LDS, ČEZ Servis, ČEZ
Slovensko, ČEZ Solární, Domat, E-Dome,
ENESA, HORMEN, KART, KLF-Distribúcia
a Spravbytkomfort.

Komplexní řešení pro zelenou energetiku s využitím vlastní elektřiny ze slunce

Novým trendem je Green Energy
Společnost ČEZ ESCO uvádí na trh komplexní řešení s názvem ČEZ Green Energy pro maximální efektivitu při provozu
elektromobilů, které spojuje fotovoltaickou elektrárnu, bateriové úložiště a dobíjecí stanici. Jedná se o finančně i ekologicky
úsporné řešení, které lze realizovat bez prvotních investičních nákladů nebo s využitím dotačních titulů.

Ř

ešení od ČEZ ESCO podporuje stále se rozrůstající poptávku po obnovitelných zdrojích
energie a čisté mobilitě. „Nové trendy jako
například digitalizace či nové technologie vedou
k nezbytné změně ve způsobu cestování. Společnost
ČEZ ESCO jako jednička v oblasti zelené energetiky
udělala v posledních letech významné kroky v rozvoji elektromobility a v rámci ČEZ Green Energy
plánuje ještě větší měrou investovat do komplexních
řešení v oblasti obnovitelných zdrojů, elektromobility
či akumulace,“ říká Vlastimil Vyskočáni, obchodní
ředitel ČEZ ESCO.
Řešení ČEZ Green Energy reaguje na rostoucí
ekologické požadavky zákazníků a přichází s komplexním řešením, které se zakládá na obnovitelných zdrojích energie. Fotovoltaické elektrárny
v něm představují zdroj výroby, bateriové systémy
prostředek akumulace a dobíječky elektromobilů
jsou příkladem využití.
Pro pořízení zákazník nyní nepotřebuje žádný
vstupní kapitál. Například v případě takzvané fo-
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tovoltaiky za korunu, ČEZ ESCO nainstaluje fotovoltaiku, ale zákazník bude platit jen za odebranou
elektřinu. Společnost navíc zajistí kompletní realizaci na klíč a postará se o následný provoz a servis.
Řešení lze rovněž realizovat s využitím dotačních
titulů. U mnoha zákazníků je navíc návratnost pod
dobu 10 let i bez dotace.

Elektromobilita je klíčová oblast nabídky
ČEZ ESCO
Kromě návrhu řešení na míru, zajištění projektové dokumentace, dodávky a instalace dobíjecích
stanic všech kategorií a dodání souvisejících
komponent, nabízí ČEZ ESCO vytvoření konceptu

elektromobility, který zahrnuje širokou paletu souvisejících služeb a produktů pro firmy, municipality a kraje. Jedná se o návrh a implementaci řešení
dobíjení na klíč, návrh elektrifikace automobilových flotil nebo například zprostředkování pronájmu či prodeje elektromobilů. Pro samosprávy nabízí ČEZ ESCO realizaci a provoz dobíjecích stanic
pro elektrobusy či návrhy konceptu elektromobility pro jednotlivá města a regiony. Skupina ČEZ
v současnosti provozuje nejrozsáhlejší tuzemskou
síť čítající více než 200 veřejných dobíjecích stanic
pro elektromobily v České republice.
V České republice je v současnosti registrováno
přes 4 000 elektromobilů. Podobně jako v dalších
vyspělých zemích Evropy i u nás se elektrická
auta stávají běžnou součástí zejména městského
provozu. Vyšší dojezd nových typů elektromobilů
a hustší síť veřejných dobíjecích stanic tak otevírají
dveře pro elektromobilitu. Q
ROMAN GAZDÍK, mluvčí ČEZ
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JAKUB VYVADIL
Absolvent Fakulty strojní ČVUT v Praze. V divizi
ENERGOPROJEKT PRAHA působí na strojním
oddělení od roku 2010. V pozici vedoucího
projektanta se podílel na přípravě podpůrných
studií a povolovacích dokumentů při přípravě
NJZ EDU. V rámci činností profesního
koordinátora strojního oddělení zaštiťuje
projekty klasických a jaderných elektráren
v ČR a zahraničí (Irán, Jordánsko, Pákistán,
Švédsko, Finsko). Jako hlavní inženýr projektu
vedl návrhy dodávek projektové dokumentace
technologických celků na jaderných
elektrárnách. Od roku 2019 působí jako
manažer divize pro přípravu NJZ.

Foto: Jakub Hněvkovský

Bez českých firem E
se nové Dukovany neobejdou
Projekt, který vzbuzuje vášně i polemiky již řadu let. Projekt, který mnozí považují
za zbytečný, jiní za jediný možný. Projekt, který byl pozastaven a dlouhá léta
se o něm jen mluvilo, dostal v posledním roce přece jen zelenou. Nový jaderný
zdroj pro Českou republiku. „Projekt nového jaderného zdroje řešíme technicky
a odborně, ne politicky. Ale zastávám názor, že je pro českou energetiku i českou
ekonomiku zásadní. A jednoznačnou prioritou je to i pro nás,“ říká hned na úvod
Jakub Vyvadil, manažer divize ENERGOPROJEKT PRAHA společnosti ÚJV Řež, která
spolupracuje na podkladech pro ČEZ, investora projektu nových Dukovan.
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nergetická politika státu akcentuje
útlum uhlí a jádro jako nosný zdroj –
je z vašeho pohledu formulována
s dostatečnou stabilitou a v reálných
časových horizontech?
Státní energetická koncepce je založená na postupném útlumu uhelných zdrojů a pokles jejich
podílu na energetickém mixu ČR je pro zachování energetické soběstačnosti naší země potřeba
nějak kompenzovat. K průběžnému snižování
využití uhlí bude docházet do roku 2035 s tím, že
tento trend bude dále strmě klesat po roce 2040.
Z prohlášení Evropské komise ohledně dekarbonizace ekonomik lze předpokládat odklon od všech
fosilních paliv po roce 2050. Z tohoto pohledu je
plán přípravy a následné výstavby nového bloku
v Dukovanech směřován právě k pokrytí výpadku
uhelných zdrojů. Příprava realizace našeho nového
jaderného zdroje již probíhá a po výběru dodavatele v roce 2024 se dostane do fáze projektování,
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povolování a licencování, která má být završena
vydáním všech povolení do roku 2029. Samotná
výstavba nových Dukovan by měla skončit v roce
2036 zahájením dvouletého zkušebního provozu.
Útlum uhelných elektráren po roce 2040 je tedy
nastaven s rezervou pro plynulé překrytí.

V projektu je několik významných uchazečů
o pozici dodavatele technologie. Je z vašeho
pohledu někdo favoritem?
Každý dodavatel má samozřejmě svá pro i proti,
protože každé z nabízených řešení je trochu jiné.
My v zásadě známe zvažované projekty a jsme
schopni spolupracovat se všemi potenciálními
uchazeči. V této chvíli – z mého odborného pohledu – nemá nikdo zásadní náskok.
Odpůrci projektu argumentují, že jaderné
elektrárny ve světě nejsou nikdy předány
v termínu a nikdy nestojí tolik, kolik
bylo původně řečeno, ale jsou výrazně
nákladnější. Můžete to ovlivnit?
Přímo ne. Nepřímo to samozřejmě můžeme
ovlivnit tak, že nepodceníme přípravu a nebudeme
pak muset řešit předem předvídatelné problémy
za pochodu. Poučeni i zahraničními příklady
a projekty se snažíme co možná nejvíce věcí dobře
ošetřit v rámci projektové přípravy a povolovací
fáze a v tomto směru podporujeme i investora.
Česko staví na své jaderné kompetenci,
nicméně ta se v posledních třiceti letech
neměla příležitost realizovat. Existuje ještě?
Samozřejmě je nutné brát v potaz, že od dokončení
jaderné elektrárny Temelín uběhlo skoro dvacet let,
ale to neznamená, že by Česko od té doby nemělo
příležitost rozvíjet svoji kompetenci na poli jaderných bloků jak dodavatelsky, tak expertní kapacitou
českých inženýrů a specialistů v této oblasti.
Řada firem včetně ÚJV Řež plynule pokračovala
na projektu Mochovce 3 a 4, kde pracuje dodnes.
Další zkušeností jsou mnohé, i s naším přispěním
realizované, jaderné projekty v zahraničí. Z mého
pohledu mají české firmy stále co nabídnout a věřím, že se to při budoucí výstavbě v Dukovanech
potvrdí i v zahraniční konkurenci.
V jaké fázi je projekt Dukovany II dnes?
Byla už podepsána smlouva mezi investorem ČEZ
a státem, na jejím základě se připravuje, respektive
dokončuje zadávací dokumentace. Ta by pak měla
být oficiálně vydaná do konce roku.
Bude? Termíny jsou občas v Česku bolest…
Bude.
Na čem, pokud jde o projekt nového
jaderného zdroje v Dukovanech, nyní
pracujete?
ÚJV Řež aktuálně pracuje na připomínkování zadávací dokumentace a také se připravujeme na další fáze výběrového řízení. Naše práce na jaderných

projektech ale vlastně nemá jednoznačný konec,
dokud není elektrárna kompletně odstavena
a zlikvidována. Na Temelíně a Dukovanech jsme si
potvrdili, že od projektové fáze přes realizační až
po tu provozní máme v rámci našich inženýrských
a projekčních služeb vždy co dělat. A po konci
životního cyklu elektráren se budeme věnovat
jejich likvidaci, což je velmi odborná a dlouhodobá záležitost, která se také připravuje už v rámci
samotného projektu jaderné elektrárny.

Jsou v projektu místa, která jsou kritická?
Z hlediska technické části určitě ne, uvažované
projekty jsou technicky to nejlepší, co dnes dokáže
trh nabídnout. Nestavíme něco na zelené louce,
existuje velmi podrobný evropský soubor doporučení, jak má projekt stavby jaderné elektrárny
vypadat. Zadávací dokumentace z něj samozřejmě
vychází. A budou ji muset dodržet i všichni potenciální zájemci.
Vnáší do celého projektu nějaká nová rizika
současná pandemie?
V tuto chvíli ne, jen jsme se ze zasedacích místností přesunuli na telekonference a vše běží dál.
Řešíte pro tento projekt nějaké sekundární
využití vyhořelého paliva?
Neřešíme, pouze musíme, pokud jde o palivo,
vyhovět české legislativě.
A řešíte i úložiště radioaktivních odpadů?
Je to dnes přece jen jeden ze stálých
argumentů proti jádru…
Vyhořelé jaderné palivo a jiné výše aktivní odpady
už tady jsou a budou, s tímhle faktem musíme
pracovat. I v případě, že bychom začali v budoucnu vyhořelé jaderného palivo přepracovávat,
využijeme štěpnou složku, ale vysokoaktivní
odpady z přepracování nám stejně zůstanou.
A nejvhodnějším, nejbezpečnějším a jediným
mezinárodně akceptovatelným způsobem trvalého
zneškodnění vysokoaktivních odpadů je bez
diskuze vhodné geologické prostředí hlubinného
úložiště. Do projektu hlubinného úložiště v České
republice, řízeného Správou úložišť radioaktivních
odpadů, jsme jako ÚJV Řež zapojeni prostřednictvím kolegů z divize Radioaktivní odpady
a vyřazování už od roku 1994. Letos v červnu byl
dokončen šestiletý rozsáhlý projekt Výzkumná
podpora bezpečnostního hodnocení hlubinného
úložiště, který ÚJV Řež vedla jako hlavní dodavatel. Mezi nejdůležitější výsledky těchto prací patřil
pilotní výpočet hodnotící dlouhodobou bezpečnost hlubinného úložiště a také příprava podkladů
pro proces hodnocení devíti potenciálních lokalit
z hlediska dlouhodobé bezpečnosti úložiště.
Vaši kolegové z Centra výzkumu Řež vyvíjejí
Energy Well, malý modulární reaktor. Není to
pro velkou elektrárnu konkurence? Nevedete
diskuze, že by Praha mohla mít za pár let svůj

malý modulární reaktor a s ním energetickou
soběstačnost?
Myslím, že to tak nebude, koncept malých
jaderných reaktorů nebude primárně řešením pro
Prahu ani jiné metropole. Vedeme ale s kolegy
určitě debaty o využití malých modulárních reaktorů a také pracujeme na několika konkrétních
projektech. Potenciál těchto zdrojů vidím třeba
ve stávajících uhelných lokalitách, kde s útlumem
zmizí zdroje energie i tepla. Další budoucnost vidím v jejich využití při výrobě vodíku pro aplikaci
vodíkových technologií v energetice a dopravě.
Úlohou malých modulárních reaktorů nebude
náhrada velkých jaderných zdrojů, spíše nahradí
teplárny u velkých měst a budou sloužit k výrobě
vodíku pro dopravu a průmysl. Posun ve vývoji
malých modulárních reaktorů je za posledních
několik let znatelný a již nyní se některé zahraniční projekty významně přiblížily k získání
licence ve své domovské zemi. Věřím tedy, že malé
modulární reaktory v následujících letech překročí
důležitou hranici a z fáze studií se posunou do fáze
konkrétních projektů, včetně Česka.
Často se zmiňuje, že projekt nového
jaderného zdroje je i příležitostí pro české
firmy. Je? A jaké firmy a kdy se o něj mohou
zajímat?
Kontakty už probíhají, minimálně na té zdvořilostní úrovni. Vybraní potenciální dodavatelé selektují,
s kým mohou spolupracovat. Bez českých firem,
a to jak stavebních, tak technologických, se to jistě
neobejde. A české firmy jsou si toho samozřejmě
vědomy. Ony také nečekají, až nám sem někdo přijde zvenčí postavit jadernou elektrárnu, ale samy
jsou aktivní na světových projektech, na východních trzích, ve Skandinávii…
Co vy sám považujete na projektu za největší
výzvu?
Spolupráci s velkým zahraničním dodavatelem
a skloubení procesů s českou inženýrskou kapacitou. S většinou uchazečů jsme se již seznámili
v minulosti a jsme v kontaktu. Původní tendr
na dostavbu temelínských bloků byl před šesti lety
zrušen, ale naše kontakty ani spolupráce tím neskončily. Po havárii ve Fukušimě přišel jednoznačný požadavek, aby jaderná elektrárna bezpečně
zvládla i situaci totálního výpadku systémů a kontroly. Všechny projekty musely nad projektová
řešení navíc implementovat řadu dalších opatření.
Dnes po Fukušimě jsou elektrárny navržené tak, že
jsou z hlediska bezpečnosti vlastně předimenzované. Je to jistě dobře pro zmírnění obav veřejnosti,
ale je to i jeden z důvodů prodlužování a prodražování jaderné výstavby v zahraničí v posledních
letech. Náš projekt bude mít všechny potřebné
bezpečnostní pojistky již v základu řešení, nebude
nutné je implementovat dodatečně, vidím to jako
výhodu naší nové jaderné výstavby. Q
PETR KARBAN
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Zdroje pro průmysl:
Českou energetiku čeká rychlý přechod k ekologii
Energetická náročnost české ekonomiky v posledních
desetiletích klesá, přesto je tuzemské hospodářství
stále hodně náročné na spotřebu energií. Zdrojem
pro velkou většinu energií zůstávají tradiční
fosilní paliva. To se má však v blízké budoucnosti
změnit. Důvodem jsou závazky státu k přechodu
na bezemisní ekonomiku. A hnací silou budou štědré
dotační prostředky, které přerod tuzemské energetiky
i průmyslu mají podpořit.
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VÝVOJ HDP A SPOTŘEBY ENERGIÍ V ČR
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Hrubý domácí produkt (mld. Kč, ceny roku 2015)

energetických potřeb tuzemského průmyslu podílejí pouze necelými 7 %.
Rovněž výroba elektřiny a tepla (pro všechny
sektory ČR) je stále velmi závislá na spalování
uhlí. Obnovitelné zdroje se v roce 2019 na výrobě
elektřiny podílely 12 % a na výrobě tepla 16 %.

Evropa tlačí na environmentální revoluci
Pro energetiku je typický mnohaletý investiční cyklus a poměrně velká rezistence vůči změnám a novým trendům. Přesto lze již v blízké budoucnosti
očekávat velké zvraty. Hlavním hybatelem je odklon
od spalování uhlí v EU a klimatické cíle, ke kterým
se členské státy na evropské úrovni zavázaly.

0

Konečná spotřeba energie v ČR (TJ)

Hlavním mezníkem je v tomto ohledu Pařížská
dohoda z roku 2015 (ČR se stala smluvní stranou
v roce 2017). Ta má za cíl udržet nárůst průměrné
globální teploty výrazně pod hranicí 2 °C v porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí a usilovat
o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C.
Na evropské úrovni pak do roku 2030 platí tyto cíle:
Q snížit emise skleníkových plynů o nejméně 40 %
(ve srovnání s rokem 1990);
Q dosáhnout podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie nejméně 32 %;
Q zvýšit energetickou účinnost o 32,5 %.
Na konci roku 2019 pak Evropská komise představila Zelenou dohodu pro Evropu (European

Zdroj: EUROSTAT
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eská ekonomika je druhou nejprůmyslovější
zemí Evropské unie. Průmysl se v roce 2019
podílel na hrubé přidané hodnotě českého hospodářství 29 %. To je mnohem více než
například v Německu (24 %) nebo v EU jako
takové (20 %).
Široká tuzemská průmyslová základna je hlavním
důvodem vyšší energetické náročnosti české ekonomiky. Pro měření tohoto ukazatele se vypočítává
podíl hrubé spotřeby energie na vyprodukovanou
jednotku HDP. Energií se při tomto pohledu
rozumí nejen spotřeba elektřiny, ale i tepla, využití
zemního plynu, ropných produktů v dopravě či
energetického spalování odpadů. Zkrátka všechny
používané druhy energie. V ukazateli energetické
náročnosti zaznamenala ČR velký pokrok –
od roku 1995 do roku 2018 se energetická náročnost snížila o 42 %!
Přesto české hospodářství zůstává v energetické
náročnosti při srovnání s ostatními zeměmi EU
na čtvrté nejhorší příčce, a má tedy stále velký
potenciál pro realizaci energetických úspor a zvyšování energetické efektivity.
Důvodem poklesu energetické náročnosti českého
hospodářství je zejména fakt, že výkon české
ekonomiky dlouhodobě roste, zatímco celková
spotřeba energie mírně klesá.
Dlouhodobě platilo, že nejvíce energie se v ČR
spotřebovalo v průmyslu. Od roku 2010 je však
největším spotřebitelem energie sektor domácností. Využití energií v dopravě se na rozdíl od průmyslu dlouhodobě zvyšuje. V posledních letech se už
nachází téměř na úrovni průmyslu.
V samotném průmyslu se ze zdrojů energie nejvíce
využívá elektřina, následuje zemní plyn a tuhá
fosilní paliva. Obnovitelné zdroje se na pokrytí

energie & odpady
Green Deal). V jejím rámci požaduje zpřísnění
emisního cíle pro rok 2030 ze 40 % na 50 až 55 % –
a především se pak státy EU zavázaly, že do roku
2050 bude Unie uhlíkově neutrální, tedy že emise
skleníkových plynů budou vyváženy zachycováním uhlíku.

EVROPSKÉ SROVNÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI EKONOMIKY ZA ROK 2018
Bulharsko

422,6

Estonsko

345,9
239,0

Dotačních peněz na zelené investice
bude dost

RADEK NOVÁK,
Ekonomické a strategické analýzy, Česká spořitelna

231,4

Maďarsko

231,4

Polsko

214,5

Rumunsko

208,9

Slovensko

203,7

Litva

202,8

Lotyšsko

186,3

Chorvatsko

181,5

Finsko

178,2

Slovinsko

147,6

Belgie

133,5

Kypr

133,0

Portugalsko

130,8

Řecko

118,6

EU (28 zemí)

117,2

Francie

116,8

Nizozemí

116,2

Švédsko

111,1

Německo

110,5

Španělsko

106,8

Rakousko

98,5

Itálie

91,1

Velká Británie

87,9

Lucembursko
Malta

82,6

Zdroj: EUROSTAT

Snižovat emise, zapojovat obnovitelné zdroje
a zvyšovat energetickou účinnost budou muset
všechny sektory ekonomiky od domácností
přes dopravu a energetiku až po průmysl. Už
nyní k tomu slouží systém emisních povolenek,
do kterého jsou zapojeny i energeticky náročné průmyslové podniky (výroby oceli a železa,
cementu a vápna, celulózy a papíru, sklo-keramického průmyslu, chemického průmyslu,
rafinérií, letecké přepravy). V příštích letech bude
k dispozici čím dál méně bezplatných emisních
povolenek, a tudíž lze očekávat, že jejich cena
i nadále poroste.
Pozitivní zprávou může být fakt, že na přechod
k zelenějším technologiím budou vyčleněny
obrovské finanční prostředky, a to nejen pro velké
znečišťovatele, ale pro všechny zájemce.
Dotační peníze již nepůjdou jako dosud pouze
z operačního programu pro podnikatele (dosavadní OP PIK nahradí od příštího roku Operační
program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) či z programu Nová zelená úsporám.
Od příštího roku by měla být účinná novela
zákona o podporovaných zdrojích energie, jež obnovuje provozní podporu novým obnovitelným
zdrojům a výrobě biometanu.
Mnohem významnější ale budou dotační fondy
na přechod k čisté energetice. V rámci evropského Green Dealu mají pomoci financovat nové
projekty Modernizační fond, Inovační fond či
Fond spravedlivé transformace. Největší balík
peněz – přes 100 miliard korun z výnosů z prodeje emisních povolenek – poputuje do Modernizačního fondu. Z něj budou moci čerpat peníze
na čisté technologie tuzemské teplárny a energeticky náročné průmyslové podniky, financovány
ale budou i nové obnovitelné zdroje energie
či energetické úspory ve firmách. Obdobně
desítky miliard korun na přeměnu ekonomiky
půjdou do nejpostiženějších krajů (Karlovarský,
Ústecký, Moravskoslezský) z Fondu spravedlivé
transformace. Pro inovační firmy s průlomovou
technologií je pak připraven celounijní Inovační
fond. Mimoto posílí investice na zelené a digitální
projekty také finance z Fondu obnovy EU, který
lídři EU schválili letos v červenci a v jehož rámci
ČR získá zhruba 200 miliard korun.
Celkem vzato, peněz na přechod k čisté energetice bude dost, teď půjde „jen“ o jejich správné
využití. Q
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Poznámka: Energetická náročnost je poměr celkové spotřeby primárních zdrojů energie k celkovému vyrobenému objemu
zboží a služeb v dané ekonomice.
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ČEPS, a. s.
Akciová společnost ČEPS působí na území
České republiky jako výhradní provozovatel
přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV
a 220 kV) na základě licence na přenos
elektřiny, udělené Energetickým regulačním
úřadem podle Energetického zákona.
Udržuje, obnovuje a rozvíjí 43 rozvoden
se 77 transformátory, z nichž některé jsou
určeny pro převádění elektrické energie
z přenosové do distribuční soustavy, a vedení
s napěťovou hladinou 400 kV o délce
3 780 km a 220 kV o délce 1 737 km.
V rámci elektrizační soustavy České republiky
poskytuje ČEPS, a. s., přenosové služby
a služby spojené se zajištěním rovnováhy
mezi výrobou a spotřebou elektrické energie
v reálném čase (systémové služby).
Společnost ČEPS je začleněna do evropských
struktur. Zajišťuje přeshraniční přenosy pro
export, import a tranzit elektrické energie.
ČEPS, a. s., se také dlouhodobě aktivně
podílí na formování liberalizovaného trhu
s elektřinou v ČR i v Evropě.

Energetická gramotnost nyní online

Bez elektřiny to nejde
Vznik a vývoj energetické soustavy, regulace výkonové odchylky i fungování přenosové sítě. To jsou témata, která žákům
základních a středních škol už sedmým rokem přibližují prostřednictvím interaktivních přednášek lektoři z projektu
Energetická gramotnost.

P

andemie koronaviru je postavila před novou
výzvu – dostat látku k posluchačům i v době,
kdy jsou školy uzavřené. Přesunuli proto
vzdělávací projekt na internet.
Adéla Holasová, koordinátorka projektu, k tomu
říká: „Za normální situace bychom touto dobou
měli za sebou návštěvy již na více než 120 školách.
NechtČli jsme þekat, až se dČti vrátí do lavic,
adaptovali jsme se na nové podmínky a vytvořili
online verzi dostupnou všem. Ucelený vzdělávací
nástroj nyní nabízíme školám a velice nás těší jejich
zájem.“
Žáci se pro vstup do programu musejí registrovat
a uvést PSČ školy. Díky tomu pak mají jejich učitelé přehled o tom, kdo z nich video zhlédl, a zobrazí
se jim také výsledky závěrečného testu. Získají tak
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Více informací na:

https://www.energeticka-gramotnost.cz/
zpětnou vazbu, čemu třída nerozuměla, a mohou
se tomu věnovat podrobněji v další výuce. Video je
po přihlášení volně dostupné i pro veřejnost.

Učení naživo nic nenahradí
Společnost ČEPS je generálním partnerem projektu a stála také u zrodu online programu. „Je skvělé,
že se lektorům podařilo za tak krátkou dobu vytvo-

řit atraktivní způsob, jakým dětem a mladým lidem
představit na dálku důležitá témata z energetiky.
Projekt usnadňuje nelehkou situaci učitelů a zapojeným studentům předává srozumitelnou a poutavou
formou kvalitní obsah,“ říká Diana Procházková,
ředitelka sekce HR a korporátní služby společnosti ČEPS.
Až to situace umožní, lektoři budou opět navštěvovat třídy osobně. „Učení naživo nic nenahradí.
Obzvlášť důležitá je i diskuze, která se na místě
samovolně rozvíjí. I tak ale máme radost, že se
nám během nouzového stavu daří děti a mladé lidi
vzdělávat v oboru a ukazovat jim, že bez elektřiny
to nejde,“ dodává Adéla Holasová. Q
KRISTÝNA FOUBÍKOVÁ, ČEPS

advertorial

Životní inventura
Ve þtvrtek 1. Ĝíjna se uskutečnila konference Životní inventura poĜádaná za podpory PlzeĖského kraje spoleþností Balido,
ve spolupráci s Krajskou hospodáĜskou komorou v PlzeĖském kraji, PlzeĖským Prazdrojem, PlzeĖskou teplárenskou
a dalšími subjekty, včetně agentury COT.

A

čkoliv ještě tři dny před konáním konference
se nad celou akcí vznášely velké otazníky,
proběhla. Doslova pod rouškami. A bylo to
dobře.
O úvod se postaral Miloš Vystrþil, předseda Senátu
Parlamentu České republiky. Odstartoval tak sled
vystoupení a blokĤ, jejichž propojujícím tématem
byla životní zmČna. U Ĝeþnického pultu se postupně vystřídaly mnohé osobnosti – nČkdejší ministrynČ spravedlnosti Daniela KováĜová a Marian
Jelínek s Jaroslavem Pouzarem.
Po obČdČ následovala panelová diskuze, v níž
hosté konference – Daniela KováĜová, Karina
Kubelková, Jan Kocina a Radka Trylþová – prozradili, jak se události kolem koronaviru podepsaly
na jejich profesních i osobních životech. Všichni
se shodli na tom, že jsme promČnČni a zpátky už
se nejspíš nevrátíme, ale ze všech byla zároveĖ cítit
chuĢ vzít si z toho všeho pouþení a jít dál.
Po panelové diskuzi vystoupil Jan Mühlfeit, známý
mimo jiné svým dlouholetým pĤsobením ve firmČ

Microsoft a také krátkým pobytem v psychiatrické léþebnČ, což byl následek jeho pracovního
pĜetížení. Přinesl téma velmi osobní, téma boje
proti vyhoĜení a osobní motivace. „Znáte to. TĜeba
moje manželka pĜijde domĤ a okamžitČ svým
laserovým zrakem pĜejede celý prostor. Chce zjistit,
jaký nepoĜádek jsme zase neuklidili! Tak jí radČji
jako návnadu pĜedhodím nČco nepĜehlédnutelného,
tĜeba špinavé triþko pohozené na kuchyĖské lince…
Ona si pak nevšimne ostatních vČcí, zanadává si

5789
960 stran
vázaná
769 Kč

a my v rodinČ máme pak už celej den klid,“ otevřel
svoje vystoupení. Posluchaþe nejen pobavil, ale
zajistil si i dostateþnou pozornost pro svou pĜednášku na téma OdemknČte svĤj potenciál.
Po tomto spíše vnitĜním tématu následovalo zcela
exaktní vystoupení Kariny Kubelkové z HK ČR
o oþekávaných promČnách byznys modelĤ a trhu
práce. Po ní se konference s Danielem Gamrotem
zase vrátila k sebezdokonalování a k poznání, jak
se soustĜedit na to, co je opravdu dĤležité, a jak si
zorganizovat volný i pracovní þas.
ZávČr akce v reprezentaþních sálech Secese PlzeĖského Prazdroje patřil Andoru Šándorovi, který
mluvil o krizích, jak by jim mČl þelit demokratický
stát a jak jim mĤžeme þelit my sami. Byla to nejen
zajímavá, ale také dĤstojná teþka za celou konferencí, o jejíž zdárný prĤbČh se zasloužila i Ĝada
významných hostĤ a nad níž držel záštitu plzeĖský
senátor Lumír Aschenbrenner. Q
VALERIE SAARA

NOVÁ VYDÁNÍ
PRO ROK

5896
456 stran
brožovaná
399 Kč

2020

5510
184 stran
brožovaná
149 Kč

5786
840 stran
vázaná
979 Kč

NOVINKA!
Celý sortiment již vydaných knih nakladatelství ANAG
najdete ve všech dobrých knihkupectvích po celé ČR.

5691
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brožovaná
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5768
280 stran
brožovaná
429 Kč

www.anag.cz

anag@anag.cz
585 757 411
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Odpadové hospodářství obcí za rok 2019

Náklady rostou pomaleji
V souvislosti s odpady se často mluví hlavně o množství toho vytříděného, produkci směsného odpadu, o kontejnerech
nebo frekvenci svozu. A často se objevují informace, kolik stojí obec nakládání s odpady. Vývoj nákladů a příjmů obcí v této
oblasti dlouhodobě sleduje i AOS EKO-KOM, a. s. Hlavním datovým zdrojem pro zpracování výstupů jsou roční dotazníky
z obcí zapojených do systému EKO-KOM.

N

áklady na odpadové hospodářství obecně
závisí na množství a struktuře odpadů, pro
které je služba zajišťována, dále pak na rozsahu a způsobu poskytované služby v souladu
s legislativními požadavky a v neposlední řadě
také na mandatorních výdajích daných legislativou. Výše uvedené faktory významně ovlivňují
životní úroveň obyvatel v jednotlivých regionech
a jejich spotřební vzorce chování, hustota osídlení,
geografické podmínky, dopravní obslužnost území, způsoby sběru a svozu komodit, dostupnost
a vybavenost technologií pro nakládání s odpady,
konkurence firem nakládajících s odpady, způsob
stanovování ceny za službu a další.

CELKOVÉ NÁKLADY NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V Kč NA OBYVATELE PODLE KRAJŮ
Česká republika celkem = 1 032 Kč/osoba

Celkové náklady na odpadové
hospodářství
Je to součet nákladů spojených se sběrem, svozem
a následným nakládáním s níže uvedenými
odpady, které nejsou sníženy o případné příjmy
z prodeje druhotných surovin a odměnu ze systému EKO-KOM. Při vyplňování vycházejí obce
zejména z faktur od dodavatelů služeb za jednotlivé činnosti.
Do celkových nákladů obcí jsou zahrnuty náklady
na tříděný sběr využitelných odpadů (papír,
plast, sklo, nápojový karton, kov), oddělený sběr
biologických odpadů od občanů, oddělený sběr
nebezpečných odpadů, oddělený sběr objemných
odpadů, směsný komunální odpad, stavební
odpad, platby jiným obcím za využití sběrného
dvora, koše na veřejných prostranstvích – úklid
a vysypávání, úklid veřejných prostranství, černé
skládky. Celkové náklady na odpadové hospodářství obcí nejsou prostým součtem jednotlivých
výše uvedených položek. Představují průměrnou
hodnotu celkových nákladů všech obcí, které
poskytly relevantní údaje o celkových nákladech
v dotazníku a zohledňují tak skutečnost, že v každé
obci je jiný rozsah služeb zajišťovaných v rámci
odpadového hospodářství. Zatímco v období
2004–2011 rostly celkové náklady lineárně, meziročně v rozpětí 6 až 10 %, od roku 2012 stagnují či
vykazují růst do 2 až 4 %. V roce 2019 představovaly průměrné celkové náklady na jednoho občana
1 032 Kč (obr. 1).
Primárně sledujeme tři nákladově nejvýznamnější
skupiny odpadů, a to směsný komunální odpad,

Zdroj: AOS EKO KOM

NÁKLADY NA TŘÍDĚNÝ SBĚR CELKEM V Kč/t PODLE KRAJŮ

Česká republika celkem = 5 025 Kč/t
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tříděný sběr využitelných složek a objemný odpad.
Tyto tři skupiny odpadu představují 79 % nákladů
obce spojených s náklady na odpady.

Obce nejvíc dají za směsný odpad
Největší podíl celkových nákladů obce s komunálním odpadem tvoří náklady na nakládání se
směsným komunálním odpadem. Jsou to náklady
spojené se sběrem a svozem SKO od občanů, včetně
nákladů spojených s dalším nakládáním s ním
(skládkování, energetické využití odpadů). Tyto
náklady na SKO se dlouhodobě pohybují v rozpětí
od 511 do 550 Kč na obyvatele a rok. Produkce
SKO přitom mírně klesá, za posledních 12 let klesla
z 245 kg na obyvatele a rok na 193 kg v roce 2019.
Náklady krajů vztažené na tunu SKO se v roce 2019
pohybovaly v průměru kolem 2 844 Kč.
Druhou nejvyšší nákladovou položkou jsou náklady
na tříděný sběr využitelných odpadů – v průměru představuje 21 % nákladů obce s odpadovým
hospodářstvím. Do těchto nákladů jsou zahrnuty
náklady, které obec eviduje v souvislosti se sběrem,
svozem a využitím tříděných složek komunálního
odpadu. Nejsou zde zahrnuty příjmy formou odměn
od systému EKO-KOM. V roce 2019 byly průměrné
náklady na tunu tříděného sběru 5 025 Kč (obr. 2).
Trojici nejvyšších nákladových položek uzavírá
objemný odpad, přesněji náklady spojené s jeho

sběrem, svozem od občanů, včetně nákladů
spojených s dalším nakládáním s nimi. Náklady
vztažené na obyvatele a rok se v tomto případě
dlouhodobě pohybují mezi 50 až 75 Kč na obyvatele a rok. Náklady přepočtené na tunu byly v roce
2019 v průměru 1 751 Kč.
V rámci vyhodnocení Dotazníku byly také zpracovány příjmy obcí v rámci odpadového hospodářství. Největšími příjmovými položkami jsou platby
od obyvatel a příjmy za zajištění zpětného odběru

a využití obalů. Tyto dvě položky představují 88 %
průměrných příjmů obcí. Celkově bývají náklady
na odpadové hospodářství vyšší než příjmy,
průměrně na tuto oblast doplácí obce ze svého rozpočtu 30 % nákladů. Odměna systému EKO-KOM
pak kryje v průměru 62 % nákladů na tříděný
sběr. Tento podíl odpovídá podílu obalů, které se
v tříděném odpadu vyskytují a za které je systém
EKO-KOM odpovědný. Q
PETR SIMON

Nové ﬁremní cestovní pojištění
Pro Vás, kdo cestujete pracovně
 nejširší pojistná ochrana na českém trhu
 šité na míru podle typu cesty a oboru činnosti
 síť center pomoci na všech kontinentech
 MediCall - lékař na telefonu
 bez hlášení jednotlivých cest

ká
Novinka! Brits
asistence
bezpečnostní

Android

iOS

www.komora.cz

47

firma měsíce

Pro dřevo
věčně krásné

48

www.komora.cz

firma měsíce

V

Remmers se průmyslovou ochranou povrchu dřeva zabývají už více než sedmdesát
let a představují v tomto směru minimálně
evropskou špičku. Docentka Daniela Tesařová se
více než dvacet let vedle pedagogické práce věnuje
ve své univerzitní laboratoři i testům a výzkumům,
které pomáhají výrobcům zlepšovat kvalitu jejich
produktů. A zkušenosti Vladimíra Linharta potvrzuje z nezávislé vědecké pozice.

REMMERS
Skupinu založil v roce 1949 Bernhard
Remmers a do současnosti je nezávislou
rodinnou firmou, lídrem segmentu stavebně
chemických produktů, barev a laků na dřevo
i průmyslových laků. Firma zaměstnává více
než 1 500 vysoce kvalifikovaných pracovníků,
vyrábí přes 400 produktových systémů a má
dlouhodobé zkušenosti v nejdůležitějších
oblastech stavebně chemického oboru.

Co je vlastně problémem dřeva?

Dřevo je bezpochyby trendy materiál, v mnoha případech
i symbol luxusu. A může být věčné, dokonce i věčně krásné.
Chce to maličkost – vědět, jak se k němu chovat, a mít
ho opravdu kvalitně povrchově ošetřené. A vidíte, ona
to maličkost vůbec není, jak dokazují Vladimír Linhart
ze společnosti Remmers a docentka Daniela Tesařová
z Mendelovy univerzity v Brně.

Foto: 2x Jiří Hloušek

Remmers zdobí důraz na vědu a výzkum
při respektu k ochraně životního prostředí.
Značka Remmers [eco] tak ztělesňuje
zodpovědné využívání zdrojů, lidí a přírody
jak externě, tak i uvnitř firmy. Výrobky
označené touto značkou kvality naleznete
v celém sortimentu společnosti Remmers.

„Vlhkost, bobtnání a sesychání,“ říká bez zaváhání
paní docentka. „V některých směrech to představuje i v interiérech až sedm procent rozměru dřeva.
Takže základním požadavkem je, aby ochranný
nátěr tyhle výkyvy uměl vyrovnávat. Musí být proto
pružný a vlastně schopen se s dřevem spojit v jeden
celek a pracovat společně. To však není snadné,
protože každé dřevo je jiné.“
A nejen to, dřevo klade extrémní nároky na zpracování a podmínky již při výrobě. Ostatně, proto
opravdu kvalitní nábytek nekoupíte za pár tisíc.
Pokud znáte teplotní řetězce z výroby potravin,
vězte, že jsou zásadní i při výrobě dřevěného
nábytku. A to nejen teplotní, ale i vlhkostní. Vladimír Linhart se technologiím výroby dřevěných
produktů věnuje v rámci své profese: „Můžete
mít skvělý vstupní materiál, můžete mít nejlepší
prostředky pro dokonalou povrchovou ochranu, ale
pokud při výrobě máte v létě třicet stupňů a relativní
prostorovou vzdušnou vlhkost třicet procent, v životě
nedokončíte stůl tak, jak by měl vypadat. Buďto se
vám nátěr nerozlije, jak je potřeba, nebo bude rychle
vysychat a špičkový designový stůl za desítky tisíc
tím bude zcela jasně degradovaný. Celkově se dá
říct, že alfou a omegou povrchové úpravy dřeva, a to
ať již tvarově stálých dílců, tvarově nestálých dílců,
nebo masivního nábytku, je kvalitní prostředí a kvalitní předúprava. Když toto výrobce dodrží, můžeme
se těšit na skvělý výsledek.“
Univerzitní zkušebna je schopna otestovat dřevěné
díly a výrobky vysoko nad rámec běžných norem,
které navíc, možná překvapivě, nejsou nijak přísné.
Všechny dřevěné povrchy musí vydržet otření vlhkým hadrem, stejně jako na dřevo můžete postavit
hrnek s horkým čajem nebo vylít na stůl polévku.
Norma požaduje, aby dřevěný povrch vydržel bez
poškození šestihodinovou kapku vody nebo dvacet
minut teplotu sta stupňů přes vlhký hadřík, to platí
pro kuchyňské pracovní desky nebo stoly. „Pokud
tohle pracovní desky vašeho nábytku nevydrží,
vraťte ho. Neodpovídá normám. To, co testujeme
u inovativního olejovosku HWS-112 z produkce Remmers, splňuje i ty nejpřísnější požadavky na povrchovou úpravu, které nároky norem mnohonásobně
překračují,“ vysvětluje docentka Tesařová. Jen pro
dokreslení, dřevo ošetřené zmíněným olejovoskem
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NEJVĚTŠÍM PROBLÉMEM
DŘEVA JE VLHKOST, BOBTNÁNÍ
A SESYCHÁNÍ, KTERÉ OVLIVNÍ
I V INTERIÉRECH AŽ SEDM
PROCENT ROZMĚRU.
OCHRANNÝ NÁTĚR MÁ TYTO
VÝKYVY VYROVNÁVAT, MUSÍ
BÝT PROTO PRUŽNÝ
A PRACOVAT SE DŘEVEM
SPOLEČNĚ. TO VŠAK NENÍ
SNADNÉ, KAŽDÉ DŘEVO JE JINÉ.

DŘEVO OŠETŘENÉ NAŠÍM
OLEJOVOSKEM SE HODÍ PRO
VÁŠ NÁBYTEK STEJNĚ DOBŘE,
JAKO SE HODÍ PRO LUXUSNÍ
LODĚ, VANY ČI UMYVADLA.
ZVLÁDNE BEZ PROBLÉMŮ
TŘICET HODINOVÝCH CYKLŮ
V MYČCE PŘI TEPLOTĚ VODY
ŠEDESÁTI STUPŇŮ CELSIA.
TO JE ZATÍŽENÍ, KTERÉ NIKDY
PŘI BĚŽNÉM ZACHÁZENÍ
NEPŘEKONÁTE.

DANIELA TESAŘOVÁ

VLADIMÍR LINHART

zvládlo třicet hodinových cyklů v myčce při teplotě vody šedesát stupňů Celsia. To je zatížení, které
nikdy při běžném zacházení nepřekonáte.

Nejen luxus potřebuje zvláštní péči
Designový dřevěný nábytek představuje v době
syntetiky, papíru a náhražek skutečný luxus.
A zasluhuje i tu nejlepší ochranu a péči. „Když si
pořídíte nábytek z masivu za desítky či stovky tisíc,
vyplatí se věnovat pozornost i jeho údržbě. Rovnou
říkám, nechte ji na profesionálech,“ prohlašuje
poměrně rezolutně docentka Tesařová. Remmers
produkty její nároky splňují. Novinka HWS-112
je dokonce unikátní tím, že má několik zcela
odlišných certifikátů. Dává dřevu vlastně všechno, co potřebujete. Tento olejovosk má certifikát
na potraviny i dětské hračky, a dokonce i IMO
mezinárodní certifikaci pro použití v lodním
průmyslu, je protiskluzový, můžete jej umývat
myčce… Jeho kvalita je taková, že už jej dva výrobci testují pro použití na dřevěné vany a umyvadla, což je absolutní trend, pokud jde o luxusní
interiéry. Vladimír Linhart ještě doplňuje: „Jeho
výhodou je široké využití. Když budete stavět
dům, použijete ho na schody, na podlahu, na okna
i parapety, na nábytek, na kuchyňskou linku. Jde
o materiál, který můžete natírat štětcem, válečkovat i aplikovat nástřikem. Jeho jedinou nevýhodou
tak možná je, že ho nekoupíte v hobbymarketech,
je to přípravek pro profesionální použití.“ Toto
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DŘEVO BEZ KOMPROMISŮ
Remmers je i specialistou na povrchovou
ochranu acetylovaného dřeva, typicky
Accoya® či Tricoya® – jde o dřevo, které
pochází z trvale udržitelných zdrojů,
respektive z rychle rostoucích dřevin.
V principu jde o dřevo měkké, například
na úrovni smrku, které je zpracováváno
patentovaným modifikačním procesem
acetylace. Ten trvale mění strukturu
a podstatu dřeva, které získává na stabilitě
a odolnosti. Ze smrku tak lze získat dřevo
s vlastnostmi borovice. Právě takové dřevo
je vhodné pro výrobu oken či dveří, kde jsou
vyžadovány minimální tolerance materiálu
bez ohledu na klimatické podmínky měnící
se v průběhu roku. Hodí se i pro venkovní
obklady, kde je velmi častý estetický
požadavek na zachování přírodní krásy
dřeva při současném důrazu na dlouhou
životnost a minimální náklady na údržbu.
Acetylované dřevo je pro tyto případy ideální
materiál, protože se nekroutí, nepraská a je
velmi stabilní. A tyto vlastnosti mu s kvalitní
povrchovou ochranou Remmers vydrží
po desetiletí, pokud alespoň minimální péči
věnujete doporučené renovaci.

ale za nevýhodu nepovažuje docentka Tesařová,
která si stojí za tím, že profesionálně ošetřené
dřevo chce znalosti a profesionální přístup. Už
proto, že zákazníci ani v dnešní době nejsou dostatečně informovaní. Pokud tedy nechceme rovnou
použít slovo vzdělaní. „Zákazníci nejsou schopni
vnímat cenové rozdíly jako rozdíly kvalitativní,“
říká docentka Tesařová. „Ale horší je, že mnohdy
to nejsou schopni vnímat ani řemeslníci. Nebo spíš
nejsou ochotni. Příklady, kdy někdo ošetřuje kvalitní
dřevěný plot nebo pergolu nekvalitní ochranou,
nejsou vůbec výjimkou. Je to taková práce: hlavně
aby tam něco bylo a nebylo to drahé, což se v Česku
pořád ještě nosí,“ upozorňuje na běžnou tuzemskou praxi Vladimír Linhart. A bohužel s ním je
nutno souhlasit. Rozhlédněte se kolem sebe, kolik
dřevěných sloupků a trámů právě u pergol a zastřešení teras končí přímo v zemi, v betonu. „Přitom
každý aspoň trošku slušný řemeslník, který dělá
se dřevem, ví, že odrazová voda má hranici tři sta
milimetrů. Dřevo zapuštěné do země vám přirozeně
začne degradovat právě ve spodní části, kde se setkává s vlhkostí. Správné řešení jsou patky,“ doplňuje
Vladimír Linhart. Podle něj je na vině i motivace
prodavačů. V jejich zájmu je doporučit přípravky
nikoliv nejlepší, ale ty, u nichž je největší marže.
Rozdíly v kvalitě jsou přitom markantní. „Když
jsem po týdnu na svém stole, který mám samozřejmě ošetřen naším olejovoskem, našel pár zaschlých
kapek červeného vína, setřel jsem je vlhkým hadrem

firma měsíce
úplně snadno. Kolegyně stejně snadno odstranila
skvrnu po laku na nehty. Zkuste to u dřeva ošetřeného běžným přípravkem nebo neošetřeného. Nikdy
už tyhle skvrny z povrchu nedostanete,“ vysvětluje
Vladimír Linhart.

Ke dřevu se chovejme slušně
Už to bylo naznačeno. Remmers se povrchovou
ochranou dřeva zabývá na špičkové úrovni a je
vlastně zcela jedno, o jaké dřevo se jedná. Postará
se o váš interiér, exteriér i dřevo s velmi speciálním
použitím, zajistí ochranu masivních i kompozitních materiálů. Povrchovou úpravu Remmers tak
využívají výrobci nábytku, stavební firmy, výrobci
lodí, hraček i doplňků. „Nejtypičtější a nejčastější v interiéru jsou určitě schody, parkety, okna,
pracovní desky, nábytek obecně. Dřevo díky naší
povrchové úpravě lze bez obav používat i ve vlhkých
prostorách. Náš olejovosk je na dřevě krásný jako
olej a poskytuje stejnou ochranu jako lak. Nabízí
vysoce estetické i ekonomické řešení dlouhodobé
ochrany interiérového dřeva. Mysleli jsme nejen
na ochranu, ale i na design, vyvinut byl tak, aby
dlouhodobě udržoval matný, dřevu přirozený
vzhled,“ představuje špičkový inovativní produkt
Vladimír Linhart. Stejně kvalitní ochranu dokáže
firma nabídnout i dřevěným dílcům používaným
v exteriéru či na stavbách.
Nejde tedy jen o luxus, Remmers je vhodný vždy,
když požadujete dlouhodobou kvalitu. Důvodem je
bezesporu absolutní důraz na kvalitu, dlouhodobá
podpora vědy a výzkumu. Kvalita u Remmers není
náhodou, ale výsledkem týmové práce, kompetence

EKOLOGICKÉ PRODUKTY
Zdroje naší Země jsou omezené
a udržitelnost je stále důležitějším tématem,
které ovlivňuje v zásadě všechny segmenty
podnikání. Ani Remmers se svou silnou
výzkumnou tradicí a inovačním potenciálem
není stranou. Příkladem je Induline LW-722
[eco], krok k zelené budoucnosti planety.
Fosilní suroviny jsou v tomto případě
na začátku výrobního procesu nahrazeny
biomasou. Zdánlivý detail, nicméně při
výrobě každých 20 litrů prostředku se
ve srovnání s konvenčním lakem ušetří
přibližně 4 litry ropy. Nejenže se tak šetří
původní primární surovina, ale dochází
i ke snížení emisí skleníkových plynů. Takže
pokud se rozhodnete pro Induline LW-722
[eco], ochráníte nejen své dřevo, ale i Zemi
a její globální zdroje a naše životní prostředí.
Vždyť 1 000 litrů Induline LW-722 [eco] ušetří
tolik CO2, kolik vyprodukuje jedno letadlo
na jednom jediném letu z Moskvy do Paříže.

a pečlivého přístupu. Žádná výrobní šarže neopustí
závod bez velmi důkladné kontroly. Ve firemní
filozofii je na kvalitu kladen důraz po celou dobu
výrobního řetězce, začíná u nákupu při výběru dodavatelů a surovin, pokračuje v oddělení výzkumu
a vývoje při vytváření a praktickém testování receptur výrobků a vrcholí ve výrobě, firma průběžně

investuje do nejmodernějších výrobních zařízení
a konceptů. A vše končí u edukace řemeslníků,
což platí především pro výrobky a produkty, které
se běžně v síti hobbymarketů neobjevují, protože
vyžadují přece jenom určitou zkušenost a odbornost. To vše vede v součtu k mimořádně stabilním
a reprodukovatelným procesům.
Sama primární ochrana by ale nestačila. Aby
vám dřevo vydrželo dlouho a krásné, potřebuje
určitou průběžnou péči. „Garance je obvykle pět
nebo sedm let, pět v exteriéru, sedm v interiéru, ale
zpravidla stačí obnovovat ochranu po deseti letech.
Po tu dobu bych jako spotřebitel nedělala nic, jen
bych se chovala slušně. Vezměte si, že máte výrobek
ošetřený nějakým prostředkem, který se ale za těch
sedm let změní, neustále se inovuje. Neodborným
zásahem můžete víc pokazit než vylepšit. Objednejte
odborníka. Pokud se ke správně ošetřenému dřevu
chováte slušně, vydrží vám věčně. Dnes není výjimkou v interiéru dvacet let bez jakéhokoliv zásahu.
Na běžnou údržbu doporučuju vlhký hadřík, žádné
saponáty, žádné speciální prostředky. Nikdy nevíte,
jakým materiálem, jakou nátěrovou hmotou je váš
stůl dokončen,“ radí docentka Tesařová. A Vladimír Linhart souhlasí: „Pokud máme zákazníka,
který má od nás certifikovanou výrobu, pak třeba
i na stavební výplně poskytujeme garanci až deset
let. S tím, že jednou za rok požadujeme regeneraci
našimi prostředky. A to lze zvládnout svépomocí.
U běžných povrchů v interiéru souhlasím s paní
docentkou, stačí se chovat slušně.“ Q
PETR KARBAN

PÉČE, ÚDRŽBA A RENOVACE DŘEVĚNÝCH DÍLŮ
Dřevo se jako stavební materiál používá
od nepaměti. Jako přírodní materiál je snadno
dostupný, přitom vyniká vysokou odolností
a dlouhověkostí. Při profesionálním a kvalitním
zpracování má i vysoké estetické kvality, je
příjemné na dotek. Je šetrné k okolnímu
prostředí, je totiž CO2 neutrální a má jedinečnou
kombinaci vlastností na špičkové úrovni – dřevo
pozitivně ovlivňuje klima v místnosti, dýchá,
pomáhá harmonizovat rovnováhu vlhkosti,
přispívá k tepelné a zvukové izolaci. Dřevo je
zkrátka krásným kouskem přírody v domácnosti,
je funkční a skvěle vypadá.
Aby mu všechny vlastnosti vydržely, zaslouží
z vaší strany určitou míru pozornosti, která
je zárukou zachování jeho hodnoty. Pokud
doporučenou minimální péči zanedbáte, může
to být velmi nepříjemné a drahé. S náležitou
péčí a použitím koordinovaných systémových
produktů však nestojí nic v cestě neomezené
radosti z vašich vysoce kvalitních dřevěných
oken a dveří, krokví, vaznic, dřevěných balkonů
a profilových dřevěných fasád.

Šetrné čištění
K čištění dřevěných komponentů používejte
neutrální univerzální čisticí prostředky, které
neobsahují žádné agresivní látky, rozpouštědla
nebo abrazivní látky. Tyto přísady mohou
poškodit povrchy. K zachování hodnoty vašich
dřevěných komponent doporučujeme dvakrát
ročně použít příslušné sady pro péči – jejich
pravidelné používání vede k významnému
prodloužení intervalů obnovy a prodlužuje
životnost vašich vysoce kvalitních dřevěných
komponentů.
Udržovací set dokonale ošetří lakovaná
a lazurovaná okna či dveře ze dřeva – obnovuje
barevný efekt i lesk, uzavře i mikrotrhliny, které
vzniknou například při krupobití.

Pravidelná renovace
Platí také, že povrchové úpravy dřevěných
komponent je dobré jednou za rok zkontrolovat,
aby bylo možné co nejdříve opravit případná
poškození. Podle zatížení povětrnostními
podmínkami, umístění objektu a struktury

povrchu dřeva je dobré opakovat renovační
nátěry pro krycí nátěry hrubě řezaných povrchů
po 5–8 letech, u hoblovaných povrchů po 3–5
letech. U lazurovaných nátěrů je doporučená
perioda o rok až dva kratší, zpravidla 3–6 let pro
hrubě řezané povrchy a 2–4 roky pro povrchy
hoblované.
Pokud nejsou povrchy narušené, je renovace
velmi jednoduchá, povrch stačí jen lehce
přebrousit, u hrubě řezaných povrchů
okartáčovat a nanést 1–2 vrstvy renovačního
nátěru. U povrchů s trhlinami a odlupováním
doporučujeme narušené povrchy obrousit
až k nosnému podkladu, případně ještě
impregnovat a poté nanést 3 vrstvy s lehkým
mezibrusem.
Pro vysoce kvalitní dřevěné konstrukce
v exteriéru nabízí Remmers například nátěrové
systémy „z jednoho hrnce“, vyrobené na vodní
bázi. Jsou vhodné pro základní nátěr, mezivrstvu
i vrchní nátěr na krokve, vaznice, dřevěné
balkony, profilované dřevěné fasády a zahradní
domky.
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Malí podnikatelé potřebují
konkrétní pomoc, ne další sliby

Foto: archiv COT

S

„POKUD JÁ BUDU MINISTRYNÍ
PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ,
JE INSTITUT ZARUČENÉ MZDY
NEDOTKNUTELNÝ,“
ŘEKLA NA JEDNÁNÍ S NOVÝM PREZIDIEM
HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR V ŘÍJNU TOHOTO ROKU
JANA MALÁČOVÁ.

TAK SNAD SI NA TUHLE VĚTU
VZPOMENOU LIDÉ ZA ROK U VOLEB
A TEN NESMYSL KONEČNĚ Z PRAXE
ZMIZÍ…
PETR KARBAN
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chválně, kolikrát jste z úst nějakého evropského politika slyšeli, že malé a střední podniky
jsou páteří evropské ekonomiky a vzhledem
k tomuto výsadnímu postavení by se tak k nim
mělo i přistupovat? Vsadím se, že nesčetněkrát.
O to smutnější je, že mnohdy zůstalo pouze u slov.
V minulosti se přijímaly nejrůznější iniciativy, které slibovaly konkrétní přínosy, podnikatelé si však
často v anketách postesknou, že se toho ve skutečnosti změnilo jen žalostně málo.
Stačí si prolistovat jeden z posledních průzkumů
Eurobarometru, který probíhal letos na jaře a zjišťoval názory zástupců malých firem a startupů
v EU. Dozvíme se v něm, že tito podnikatelé
označují za nejpalčivější problémy pro své podnikání přetrvávající překážky na společném trhu,
zbytečnou regulaci, neúnosnou administrativní
zátěž, opožděné platby, chybějící dovednosti a také
nesnadný přístup k financím.
Už dlouhou dobu proto upozorňuji na to, že EU
potřebuje jasnou strategii a konkrétní kroky, které
by malým a středním podnikům přinesly vytouženou jistotu. O to více ji potřebují v těžkých chvílích, kterými procházejí kvůli dopadům opatření
na zastavení pandemie nemoci covid-19 v posledních měsících. Aby se naše snahy na pomoc nakonec neminuly účinkem, musíme s nimi mluvit
a co nejcitlivěji vnímat jejich aktuální potřeby.
V Evropském parlamentu jsem i z tohoto důvodu
na konci září spoluzaložila novou Parlamentní
skupinu pro malé a střední podniky, která má
sloužit k propojování poslanců napříč politickými

skupinami a také k výměně názorů s odbornou
i laickou veřejností.
Velký přínos vidím rovněž v dokumentu na podporu malých a středních podniků v EU, který
vznikl ve frakci Renew Europe, jejíž jsem členkou.
Na jeho vzniku jsem se podílela a prosadila
jsem do něj řadu konkrétních opatření. Za jedno z nejdůležitějších považuji práci na zlepšení
legislativního prostředí, které by mělo být vůči
malým a středním firmám příznivé a nebránilo jim
v podnikání a v dalším rozvoji.
Ke spolupráci jsme v tomto ohledu vyzvali také
Evropskou komisi. Společně s kolegy ve frakci
po ní požadujeme, aby ze svých aktivit na podporu
malého a středního podnikání každý rok „skládala
účty“ Evropskému parlamentu. Inspirací by mohl
být pravidelný projev o stavu Unie, se kterým vždy
v září před europoslance předstupuje šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Pokud by na to Komise přistoupila, jednalo by se
o jasný závazek a signál, že to v EU myslíme s téměř 24 miliony malých a středních podniků vážně.
A to přece není málo. Q

MARTINA DLABAJOVÁ,
poslankyně Evropského
parlamentu

V podpoře čisté mobility jsme
na chvostu Evropy

P

o několika letech příprav, masivních investic
do výzkumu a vývoje nových technologií
i rozvoje vhodné infrastruktury byl právě
letošní rok stanoven jako Rok nula pro čistou
mobilitu.
Výrobci musí od letoška zkrotit fleetové emise
u nově prodaných vozidel pod 95 g CO2/km. I když
se v tomto roce ještě například nezapočítává 5 % té
části flotily nově prodaných vozidel, která vykáže
nejvyšší emise a do výpočtu se zařazují takzvané
superkredity v podobě dvojího započtení vozidla
s emisemi do 50 g CO2/km nebo další emisní kredity na podporu ekologických inovací, splnit dané
limity bude velmi těžké. Průměrné emise z nově
registrovaných vozidel v EU totiž v roce 2019 rostly
třetí rok po sobě na 122,4 g CO2/km a snížit je se
podařilo jen čtyřem značkám z dvacítky největších. Za nedodržení předepsaného limitu budou

výrobci povinni zaplatit pokutu ve výši 95 eur
za každý překročený gram u každého nově registrovaného vozidla. To znamená, že za každý překročený gram při stotisíci prodaných vozidlech
může výrobce platit pokutu ve výši čtvrt miliardy
korun. I když je nyní předčasné vystavovat
konečný účet, protože teprve po skončení tohoto
roku budou mít výrobci k dispozici konečná
data, a skutečný výpočet tak budeme znát někdy
ve druhé polovině příštího roku, případné pokuty
mohou výrazně ovlivnit hospodaření evropských
automobilek.
Ty se na tuto možnost delší dobu připravují, vysoké investice a možné pokuty proto na trhu mění
po desetiletí platná pravidla hry. Podniky hledají
možnosti, jak tyto nároky ufinancovat. Dochází
ke strategickým fúzím, sdílení technologií mezi
velkými koncerny například v podobě sdílení

Foto: archiv poslanecké kanceláře Martiny Dlabajové

Výrok...

názory
2019 na 7,2 % k červnu 2020. Pandemie tak opticky
podpořila „ozelenění“ vozového parku a můžeme
očekávat další zpřísňování regulace navzdory zásadně oslabenému autoprůmyslu.
Ačkoliv se Česká republika zavázala k dodržování
klimatických dohod, v podpoře čisté mobility je
stále na chvostu Evropy. Přílišná byrokracie komplikuje výstavbu dobíjecích stanic, další překážky
administrativního charakteru pak demotivují
potenciální zákazníky od koupě nízkoemisního
automobilu. Vzhledem k faktu, že více než 70 %
prodejů nových automobilů je v ČR realizováno právnickými osobami, opatření by se měla
zaměřit právě především na tuto oblast. Příkladem
je zavedení rychlejších odpisů pro nízkoemisní
vozidla a jejich zařazení do 1. odpisové skupiny,
nebo snížení odvodů zaměstnanců za aktuálně dražší nízkoemisní služební vůz o polovinu
na 0,5 %. Není spravedlivé, aby zaměstnanec firmy,
která chce přispět ke zlepšení životního prostředí,
byl za užívání čistého vozidla de facto trestán až
dvojnásobně vyšším odvodem do státní pokladny
oproti běžnému vozidlu se spalovacím motorem.

Achillovou patou je pak v Česku nedostatečná
dobíjecí a plnící infrastruktura. Proto Sdružení
automobilového průmyslu navrhuje významně
podporovat a zintenzivnit rozvoj infrastruktury
pro alternativní paliva, zejména dobíjecích stanic,
aby bylo dosaženo vybudování minimálně 11 000
dobíjecích bodů do roku 2025 a 35 000 dobíjecích
bodů do roku 2030, v souladu se strategickými cíli
Národního akčního plánu čisté mobility, včetně
zvážení přijetí závaznosti těchto cílů. Konkrétním
opatřením by vedle navýšení investic mohlo být
přeřazení dobíjecí a plnící infrastruktury do 2. odpisové skupiny a zároveň urychlení výstavby
v rámci povolovacího stavebního řízení. Q

ZDENĚK PETZL,
výkonný ředitel Sdružení
Foto: archiv SAP

platforem pro elektromobilitu či k dalšímu růstu
tlaku na dodavatelský sektor směrem k efektivitě
výroby, to znamená zajištění nízké nákladovosti
při zachování precizní kvality.
Jsme zkrátka na začátku zásadní transformace,
jejíž dopady na strukturu dodavatelského řetězce,
zaměstnanost, logistiku a obecně spotřebitelské
chování budou zásadní. Tyto změny však neproběhnou ze dne na den. Podle optimistických odhadů
bude v roce 2030 na silnicích zhruba třetina vozidel
využívat čistou energii, a to jednoduše znamená,
že zbylé dvě třetiny budou stále využívat spalovací
motor. V následující dekádě či spíše dekádách proto
budeme svědky dalšího vývoje nízkoemisních vozidel, výzkumu nových druhů pohonů a souběhu inovativních technologií s těmi stávajícími, které se ale
budou dále zdokonalovat. Ať se nám to líbí, nebo ne,
Evropská unie stanovila pravidla a je jisté, že bude
tvrdě vyžadovat jejich dodržování. Zájem o čistou
mobilitu v Evropě stále roste. Díky rozšiřující se nabídce produktů i podpoře čisté mobility v některých
zemích se podíl nových registrací externě dobíjených osobních vozů zvýšil z 2,4 % v polovině roku

automobilového průmyslu

Není čas čekat
ší z řady novel, které velmi potřebné železniční,
dálniční ani jiné stavby klíčové pro konkurenceschopnost naší ekonomiky nezajistí ani nezrychlí.
Vytratila se zejména hospodárnost a efektivita
v řízení, v řadě případů v důsledku ústupků vzniklo mnoho nových problémů a rozporů.
„Jedná se především o původně navržené sjednocení
úřadů, bez jehož realizace nelze efektivně naplnit
některá z očekávání legislativy, integraci a zjednodušení procesů a skutečné snížení počtu potřebných
razítek pro povolení stavby,“ říká k jednání prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
Na přínosu těchto opatření se shoduje s ministryní
pro místní rozvoj. „Jsme plně za jedno se Svazem
průmyslu a dopravy ohledně požadavku na stabilitu
územních plánů a vymahatelnost lhůt,“ dodává. To
vše by mělo přispět i ke zjednodušení a zrychlení přezkumných řízení. Nejde jen o nové stavby
na zelené louce, problémy v řízení negativně
dopadají i na obnovu brownfieldů a rekonstrukce či úpravy stávajících staveb.
Za Hospodářskou komoru bylo jednoznačně doporučeno vrátit se k modelu čisté státní
správy v oblasti povolování staveb, posílit roli
samospráv v oblasti územního plánování, zajistit
díky jasnému stabilnímu územnímu plánování

předvídatelnost aplikace stavebního řádu (předvídatelný proces) a vyřešit nečinnost úřadu vydáním rozhodnutí v rozsahu podaného návrhu,
byť s automatickým přezkumem v rozsahu celého meritu podání jako nástroje vymahatelnosti
dodržování lhůt na místo současně navrženého
principu posouvání spisu z úřadu na úřad.
Hospodářská komora České republiky dlouhodobě usiluje o zjednodušení stavební legislativy
a zrychlení povolování staveb z průměrných
5,4 roku na 1 rok i se soudním přezkumem. Za
hlavní problémy pomalého povolování staveb
v zemi označuje složitou legislativu, roztříštěnost
stavebních úřadů, nejednotnou metodiku povolování staveb na úřadech, systémovou podjatost
úředníků a nedodržování zákonných lhůt. Q

HANA LANDOVÁ,
předsedkyně Sekce

Foto: archiv HK ČR

N

a skutečnou rekodifikaci stavebního práva
máme poslední šanci, shodl se expertní tým
prezidenta republiky, který v čele s prezidentem republiky Milošem Zemanem v sobotu 17. října 2020 podpořil nový stavební zákon. Norma,
která je klíčová pro rozvoj stavebnictví a postcovidovou obnovu celé ekonomiky, musí nicméně ještě
doznat změn, aby skutečně zefektivnila stavební
řízení v ČR.
Dnes již celospolečenská shoda panuje v tom, že
bez skutečné změny stavebního práva v České
republice se neobejdeme. Na čem se již ale mnozí
neshodnou, je, jak tento cíl konkrétně naplnit.
Hlavním tématem sobotního setkání v Lánech byla
zásadní otázka, zda současný návrh Ministerstva
pro místní rozvoj tuto potřebnou a očekávanou
změnu přinese. A jeho závěr byl jednoznačný:
rekodifikaci stavebního práva v České republice je
nezbytné co nejrychleji prosadit. Současný návrh
bohužel neodpovídá v řadě bodů věcnému záměru
vlády České republiky a vyžaduje revizi v podobě
pozměňovacího návrhu.
Tak uzavřel expertní tým prezidenta republiky diskuzi o stavu přípravy nové legislativy, která v čase
prošla dynamickými změnami. Rekodifikace se
po mezirezortních připomínkách proměnila v dal-

územního a regionálního
rozvoje HK ČR

MÁTE NÁZOR NA DĚNÍ, KTERÉ SE DOTÝKÁ EKONOMIKY A PODNIKÁNÍ?
Podělte se o něj a pošlete nám jej na e-mail

redakce@komoraplus.cz. Váš názor nás zajímá!
www.komora.cz
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Chytré rady pro manažery v dobách nelehkých

Dávivý reflex na krizi nestačí
Tomáš Pařízek, Petr Dlabal a Jaromír Sadloň. Tři zkušení
krizoví manažeři společnosti M.C.TRITON , kteří se často
ocitají v cizích firmách v roli interim manažerů.
Jejich úkolem je jediné – minimalizovat ztráty, vyřešit
problémy a provést firmu vodami bouřlivými. Podělí se
s vámi o své zkušenosti a nabídnou cenné rady…

K

rize je noční můra, ale i příležitost.
S kterou tváří se setkáváte častěji?
TP: S tou noční, stresů je logicky víc, protože
připravenost manažerských týmů, které určují směr, není vysoká. Pokud nebyli zmocněni
posouvat aktivitu do nejnižších pater týmů, zůstali
v podstatě štronzo. Nevěděli, co dělat. Svět dnes je
jiný, než byl včera.

Nevěděli, co dělat, ale něco dělat museli…
TP: Obvykle nastupují jako první klasické obranné
mechanismy, já tomu říkám dávivý reflex. Přiškrtí se
náklady, zalepí se díry, aby nedocházelo k finančním
ztrátám. To je v zásadě v pořádku, tak se chová
i fyzický organismus v šoku, krev se nahrne
doprostřed těla, aby nevykrvácelo. Problémem je
druhý krok, schopnost formulovat jakýkoliv smysluplný cíl. A byl jsem poměrně často svědkem, že
to už manažerským týmům chybí. Nedokážou najít
směr, kudy jít. A to je špatně, protože vy se nemůžete
jen přikrčit a čekat, až se to přežene, protože v tu chvíli začínáte ztrácet dynamiku, rychlost, konkurenceschopnost. Přepnout do aktivní role je vítězství.
Pasivita je smrtící…
TP: Tak.
Jsou na takové situace lépe připraveny, a tedy
odolnější korporace nebo rodinné firmy?
TP: Z principu by to měly být rodinné firmy.
Jsou zvyklé se rychle přeskupit, mají jednoznačné
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velení. Na krátkou oprať změníte směr jízdy
poměrně snadno. Je tam jen malé ale – všechno
je závislé na osobnosti majitele. Potkal jsem
se i s takovými, kteří už sami nemají potřebnou energii, jsou unaveni a nechtějí bojovat
další bitvu, protože jich už spoustu vybojovali.
U korporací asi nejvíc závisí na tom, jakou
důvěru a autonomii má zdejší generální ředitel.
Mám klienta v Děčíně, americkou korporaci.
Vede ji hodně osvícený ředitel a dokázal svůj
tým stmelit. Přesto, že po celé Evropě řeší
inženýrské projekty a nemožnost cestovat je
v podstatě zastavila, firma se interně posunula
mnohem dál, než by to dokázala za normálních časů. Vsadili na digitalizaci a kompletní
řízení převedli na digitální procesy. To je jeden
z možných přístupů, kde najít cíl. Uvnitř. Musíte
zaměstnat lidi něčím, čemu budou věřit. Jinak je
ovládnou strach a beznaděj. Což si zase naopak
prožila jedna nejmenovaná zdravotní pojišťovna.
Velmi zastaralá IT infrastruktura jim v podstatě neumožnila efektivně fungovat z domova,
ačkoliv jinak by to vzhledem k charakteru práce
neměl být vůbec problém. Dostali se do totální
hibernace a ještě dnes pociťují důsledky.

Jak firma, která se potýká se značnými
problémy, přijímá chytráky zvenčí?
TP: Klíčem jsou důvěra a reference. Tedy situace,
kdy má s námi někdo reálnou zkušenost nebo
povědomí o reálné zkušenosti někoho, komu

důvěřuje, když ví, že to, co dostane, nebudou kecy
v kleci. Máme klienty, kteří nás znají dlouhá léta
a chtějí využít tuto situaci k razantním změnám.
To je prostor pro nás, protože my chceme dělat
skokové změny. Kosmetika nás nezajímá. A protože
se to o nás ví, tak se ozývají i firmy, které s námi
žádnou zkušenost nemají, ale potřebují řešit situaci,
aby si zachovaly dobré jméno a tvář. V takovém
případě jsou začátky určitě pomalejší, nejprve si
musejí osahat oni nás i my je. Ale když se shodneme
na cílech, většinou to funguje.

Dá se neshodnout na cílech?
TP: I to se dá. My chceme reálné výsledky, ne nějakou
nastavovanou kaši. Takže nikdy nejdeme do situací,
kdy bychom byli jen takové expertní alibi.
Jak vidíte českou ekonomiku? Poučila
se z krize před dvanácti lety?
TP: Je to hodně smíšený obrázek. Určitě jsme
ušli kus cesty dopředu. Těžíme z toho, že jsme
organizačně velmi zdatní a zvládáme i vysokou
míru improvizace. Dokážeme se rychle přeskupit,
nečekáme na povel. To platí samozřejmě pouze
ve firmách, kde není vysloveně toxická kultura,
kde léta přežívá pasivita. Těm není pomoci. A takových je dost, mnohé znám z vlastní zkušenosti.
Nenechaly si poradit, tlačily vše před sebou a dnes
jsou na kolenou, krachují nebo je kupují naivní
zahraniční investoři. U těchto firem není klíč
k budoucnosti ve strojích, produktech a službách,
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ale uvnitř nich samotných, v jejich firemní kultuře. To je totiž zásadní majetek, který si spolu
s firmou kupujete. A ten je nositelem změny.
Kde není podchycená a stimulovaná interní
aktivita a energie lidí, tak škobrtají. Nemusíme
chodit daleko, třeba Mall tlačí ztrátu už asi pět
let v kuse, pořád dělají tytéž chyby, mění management, který je možná kreativní, ale neumí
řídit. Když rostete objemově, ale rostete stejně

Na příkladu české vlády v posledním půlroce
je ale vidět, že přeinformovanost příliš
nefunguje…
TP: Oni neinformují, oni dělají kolektivní
bububu. Právě pro ně má význam druhý bod,
zjednodušování. V krizi je potřeba opustit složité
dlouhodobé strategie a vzdálené cíle. Všechno
musíte redukovat, všechny plány musejí být jednoduché, rychle uchopitelné a rychle realizovatel-

Efektivní řízení funguje, když máte týmy do pěti
lidí. Padesát neuřídíte. Takže potřebujete posunout velení na tu nejnižší úroveň, kam až to jde.
Mezi jednotlivými úrovněmi řízení pak neustále
probíhá komunikace. Vrcholový manažer musí
umět delegovat rozhodování a nastavovat mantinely hřiště. Zvládnout tenhle krok znamená
pro firmy obrovskou výhodu do budoucnosti.
Protože zkušenost z řízení říká, že když váš tým
selhává, není to tím, že v něm máte blbce, ale
že má špatného šéfa. A není to jen teoretická
poučka. Navy SEALs to potvrzují z výcvikové
praxe. Nejsou špatné týmy, jsou jen špatní lídři
a vítězství v závodě ovlivňují právě oni. Což se
ukazuje zrovna na perimetru týmů o čtyřech pěti
lidech. Ve velkých korporátních strukturách, kde
je spousta manažerů a často ani nevědí, co řídí,
se kvalita řízení často ztrácí. Fungují bez pravomoci, spíš jako přeposílači pošty…

TOMÁŠ PAŘÍZEK

i ve fixních nákladech, děláte prostě něco blbě.
Osobně si neumím srovnat v hlavě, o co v tomto
konkrétním případě vlastníkům jde.

Existují nějaká základní pravidla pro krizové
řízení?
TP: Já osobně se inspiruji v technikách Navy
SEALs. Protože jestli má někdo dokonalé krizové
řízení, jsou to oni. Každá jejich mise je totiž
krizová akce a musí být velmi dobře připravená.
U nich je zvládání krize každodenní rutina. Těch
principů je deset, za zásadní pro byznys považuji
čtyři. Ochraňte lidi, na kterých firma stojí. Pro
ně musíte okamžitě vytvořit bezpečné prostředí
a zatáhnout je do akce. Musíte se stát kmenem,
kde spoléhá jeden na druhého. Je to jeden ze
základních požadavků, které musí uchazeči
o speciální jednotky splnit. Oni vás nevyhodí
za to, že neuděláte sto padesát kliků. Vyhodí vás
za to, že nefungujete v týmu. Můžete být Rambo,
ale když selžete jako týmový hráč, jdete. Druhá
šance se v tomto případě nedává. Síla týmu určuje
úspěšnost. V byznysu to v krizi funguje stejně,
když se nemůžete opřít o kolegu, prohráváte. Mise
jsou jen úspěšné, nebo neúspěšné, nic mezi tím.
Firma ale nejsou jen klíčoví lidé…
TP: Dovnitř firmy musíte neustále komunikovat.
V podstatě v krizi funguje přeinformovanost.
Vedení nesmí sedět někde v pevnosti, z níž nevyjde ani hlásek…

né. Není důležité, co bude za pět let, ale co bude
za týden, maximálně za měsíc. Včera jsem shodou
okolností mluvil s Marianem Jelínkem a ten
zredukoval v současné době plánování jen na čtyři
dny… Pátý den plánuje až zítra. To je postup, který
má v krizi smysl. Vy totiž nevíte, co bude zítra,
kdo nepřijde do práce, který dodavatel vypadne.
Dlouhodobé plány ztrácejí smysl. A současně musí
mít všechny plány jednoduché zadání, aby bylo
za všech okolností vše snadno, rychle a správně
pochopeno. A pořád si to pochopení jako velitel
musíte ověřovat. Takže frekvenci porad zkracujete
z měsíčních a týdenních klidně i na denní. Stačí
deset minut stand up. Ale máte situaci pořád pod
kontrolou. Chaos je exponenciální funkce, a čím
větší časový prostor mezi dvěma body mu dáte,
tím víc se rozroste. Úspěšnější bude ten, kdo si
zajistí menší míru chaosu.

Třetí princip je jaký?
TP: Chytrá volba priorit a dotahování. Dělat ty
správné věci v krátké časové ose. Priorit musí být
velmi malý počet, když máte tři, nemáte vlastně
žádnou. A musí se v reálném čase kontrolovat
jejich plnění. Je to, není to. Platí princip „Zvol
úkol s nejvyšší prioritou a ten dotáhni“. K tomu
potřebujete jednu nutnou podmínku – management musí i v krizi zůstat v klidu, nesmí běhat
po firmě s očima vytřeštěnýma a s rukama nad
hlavou. Což je těžké a je to výzva. A poslední
prvek je defragmentace na co nejmenší týmy.

Foto: 3x archiv M.C.Triton

U FIREM NENÍ KLÍČ
K BUDOUCNOSTI
VE STROJÍCH, PRODUKTECH
A SLUŽBÁCH, ALE UVNITŘ
NICH SAMOTNÝCH, V JEJICH
FIREMNÍ KULTUŘE. TO JE
TOTIŽ ZÁSADNÍ MAJETEK,
KTERÝ JE NOSITELEM ZMĚNY.

Vidím dva zásadní body – úlohu lídra
a význam firemní kultury. Když to chybí,
můžete i v tomto pomoci?
TP: Děláme to v práci s klíčovými lidmi, ne jako
kobercový nálet. Pomáháme jim získat sebedůvěru. A rozlišovat ji od přezíravosti a povýšenosti.
Check the ego! To je zrovna jeden z bodů desatera
speciálních jednotek. Pro skutečného lídra je to
samozřejmost. Nesvádět nic na nikoho, chyby vidět ve svých rozhodnutích. Je důležité si
uvědomit, že skutečný manažer, lídr té vrcholné
úrovně, nepotřebuje řešit důležitost své pozice. Je
si totiž vědom, že ona je důsledkem jeho konání.
Sedmičkový bavorák není cíl. Ale s tvrdou prací
a úspěchem přijde. Má to jeden limit – ne každý
majitel chce mít ve firmě silné lídry. Ale to je asi
na jiné povídání. Pojďme si raději ty příklady
a rady ukázat na dvou reálných projektech s Petrem a Jaromírem…
Petře, nadnárodní potravinářská firma
v problémech, vy uvnitř jako interim
generální ředitel. To je situace… Co bylo
zásadní?
PD: Zbavovat lidi strachu. Protože ve chvíli, kdy
mají strach, nemají odvahu dělat rázná, často nestandardní rozhodnutí, a firma se nikam
neposune.
Před dvanácti lety byla krize hlubší,
s pomalým nástupem. Teď prý není tak
hluboká, ale nástup byl drtivý. Co je pro
manažera horší?
PD: Asi ten pomalý, ale dlouhý nástup. Krizový
manažer hledá světlo na konci tunelu. Při
pomalém nástupu není moc čeho se chytit. Pro
nás v Česku to bylo před lety o to těžší, že jsme
neměli zkušenost a trpělivost, firmy se zbavovaly
i klíčových lidí. Řada majitelů vyhodnotila situaci
špatně a pak neměla síly z toho špatného vykročit
včas k lepšímu. V zahraničí se k tomu stavěli
jinak, měli historickou zkušenost, že každá krize
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jednou skončí. Otázka totiž není jen, jak zredukovat náklady a co nejvíce snížit dopady na cash
flow, ale jak se co nejlépe připravit na restart, být
o krok před ostatními a ukrojit si pak větší krajíc.
Dnes je vidět, že se firmy poučily. Ty, co nemají
problémy s hotovostí, nesnižují svoje investice
do marketingu, jako tomu bylo před dvanácti lety,
ale naopak je posilují. Znám firmu, která do září
vyčerpala na marketing víc než za celý loňský rok.

V ZAHRANIČÍ UŽ RODINNÉ
FIRMY MAJÍ VYBUDOVANOU
KULTURU I REZERVY. PROŽILI
VE TŘECH ČTYŘECH
GENERACÍCH KRIZÍ UŽ VÍCE,
A NECHTĚJÍ RODINNOU FIRMU
DALŠÍ GENERACI PŘEDAT
V HORŠÍM STAVU. U NÁS SE
TOHLE TEPRVE UČÍME, ALE
MYSLÍM, ŽE V MNOHA
PŘÍPADECH VELMI RYCHLE
A VELMI DOBŘE.

Proč je to důležité, když to není core byznys
a škrtí se náklady?
PD: Protože se nově rozdávají karty, dělí se trh.
Za normálních časů mají zákazníci pramálo
důvodů měnit své zvyky, všechno tak nějak funguje. Krize tohle mění. A firmy, které to vědí, reagují,
protože tak mají šanci získat něco navíc. Vždycky
se to vyplatí.
Vaším problémem ve zmíněné firmě byla
ztráta poptávky, kompletně vypnutý jeden
prodejní kanál. Co s tím? Existuje návod,
co dělat, když máte dvě třetiny produkce
ve skladech a trh je na patnácti procentech
standardu?
PD: Já jsem do firmy nepřišel s covidem, mým
úkolem bylo změnit její chod, nefungující byznys,
principy a nastartovat změnu. Musíte mít odvahu
měnit věci, hledat nové lidi, nové partnery, nové
odběratele, nové segmenty, dívat se na trh jinak
než doposud. V tom jsme měli výhodu, že ty
procesy už byly nastartované. Problém byl, že se
nevypnul jeden prodejní kanál, ale ten primární.
My jsme mnohem agresivněji nastartovali export,
sekundární prodejní kanál a některé alternativní.
A pomohla nám jedna věc, na určitou dobu jsme
totálně centralizovali operativní řízení. Řešili
jsme cash flow a zásoby. A platil jediný princip,
investovala se pouze koruna, která byla rychle
vidět v inkasu.
Jinými slovy, koruna vydělaná zítra lepší tří
korun vydělaných za měsíc?
PD: Určitě. Vy totiž nevíte, jestli ten měsíc
přežijete. Neřešíte v krizi, která tu nastala s krizí
poptávky, hospodářský výsledek na konci účetního období, řešíte cash flow. Riziko, že nemáte
na splácení závazků, je to nejhrozivější.
V tomto ohledu jsou na tom lépe rodinné
firmy nebo korporace?
PD: Asi korporace. Ale v zahraničí to tak zřetelné
není, rodinné firmy už tam mají vybudovanou kulturu i rezervy. Prožili ve třech čtyřech generacích
už více krizí, vytvořili si rezervy a nechtějí
rodinnou firmu další generaci předat v horším
stavu. U nás se tohle teprve učíme, ale myslím,
že v mnoha případech velmi rychle a velmi dobře.
V minulé krizi to bylo horší, řízení přes rozvahu a bilanci vedlo k tomu, že se někdy podniky
zbytečně pokládaly, propouštěly lidi a nehleděly
tolik na perspektivu.
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PETR DLABAL
Kdybyste měl za sebe zformulovat tři věci,
které lídr v krizi nesmí opomenout…
PD: Řídit chod firmy přes cash flow. Udržet
si ty nejlepší lidi, protože krize jednou skončí.
A myslet na obchod. Krize svádí k tomu klást
důraz na nákladové, matematické kroky. To umí
kdekdo. Myslet na obchod a na zákazníka, protože
ten firmu živí. A je potřeba vědět, co budu dělat, až
krize skončí. A připravovat se na to.
Jaromíre, vy jste na jaře měl v Česku spouštět
výrobu ve fabrice přestěhované z Británie.
A všechno bylo špatně…
JS: Vloni na podzim britská firma, která měla
v Česku malé zastoupení, rozhodla o tom, že převede do Česka i výrobu, s kapacitou asi padesáti
lidí. Plán byl takový, že do března se to převede,
od dubna najede postupně výroba a k poslednímu květnu se fabrika v Anglii zavře a vystěhuje,
6. června se klíče od fabriky předávaly další firmě,
která do toho industriálního parku nastupovala.
V prosinci zjistili, že to sami úplně nedávají, můj
úkol byl to dotáhnout do konce března a spustit
výrobu. Projektový plán měl asi osm set položek,
ale nic není nemožné. Nastoupili jsme hodně
intenzivně, pondělí, středy a pátky jsem trávil
s celým projektovým týmem z jejich expertů
ve válečné místnosti. Už to vypadalo, že všechno
v termínu zvládáme, chyběl poslední krok,
přenos znalostí. Vymyšlené jsme to měli tak, že
z Anglie přijede před koncem března šest jejich
expertů a budou učit za pochodu český výrobní
tým, takové ty tipy a triky, které ve výkresech
obvykle nenajdete. Vtom to bouchlo a zavřely
se hranice…
Učebnicová situace. Co s tím?
JS: Ono to bylo ještě trochu zamotanější. Ve stejné
chvíli přišel zdejší generální ředitel s tím, že si
vlastně není jistý, jestli šéf výroby je dost dobrý

a má na to, aby to zvládl. A všechno to spadlo
na mě. Když jsem si to převedl, tak ať si to i rozjedu.
V situaci, kdy byla fabrika plná technologií i lidí,
ale ty neměl ani kdo vyškolit, ani kdo vést. Dnes
to hodnotím tak, že to byl vlastně nejlepší test naší
práce, toho, zda jsme výrobu dobře převedli. Jsou
i takové zkušenosti, že do firmy naběhnou konzultanti, dobře poradí a rychle utečou. Nás v Tritonu
řízení baví, takže jsem v dubnu předal klíče od areálu v Jenči sám sobě a mým druhým úkolem bylo
do července rozběhnout výrobu.

Bez anglických zkušeností…
JS: To byl ten největší úkol, jak je sem dostat,
když to nejde fyzicky. Je to přece jenom něco
jiného než manažerská porada přes Teams. Začali
jsme zkoušet všechny možné i nemožné digitální
technologie, go kamery, web kamery, absolutně cokoliv. Trvalo nám to dva týdny, než jsme
dokázali propojit počítač s go kamerou, tu strčit
do stroje, aby v Anglii viděli, co se u nás děje…
Bylo to hodně živé, jediným cílem bylo nastartovat
komunikaci a předat znalosti. V takovém procesu
je strašně důležité nevnímat jen slova, moct něco
ukázat přímo. A to nám chybělo.
Co bylo v takové chvíli nejdůležitější?
JS: Neukázat strach, ten si musíte vyřešit sám se
sebou. Já viděl, jak to drhne, že to nejde, lidi se
hroutili, ale musel jsem zůstat v klidu.
Spíš cukr než bič? Ale výhrady přece sdělovat
musíte i v krizi…
JS: Mně pomohlo krásné jaro. Když jsem viděl, že
někdo potřebuje pomoct, procházeli jsme se venku
a povídali si. U chlapů to bylo o tom, že prvních
deset minut se mlčelo, pak se chvíli ponadávalo
a pak jsme našli řešení. Dámy ze sebe potřebovaly
dostat emoce. Vedle toho byly pravidelné ranní
porady uprostřed továrny, kde jsme se scházeli
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všichni a řešilo se to věcné – ukaž, přines, udělej. Dvě
veřejná fóra. Na jednom se řešilo, jak to spolu uděláme,
na druhém se řešily splíny. Na to si v takové situaci
musíte jako manažer najít čas, dotazovat se je ještě
důležitější než kdy jindy. Musíte dát lidem prostor
přiznat chybu i strach, ale sami strach mít nesmíte.
A musíte nabourat klasický kalendář.

V jakém smyslu?
JS: V korporacích a často i v menších firmách jsou
běžné nějaké půlroční nebo roční hodnotící pohovory.
Ty musíte dostat třeba do týdenních intervalů nebo
do modelu na vyžádání. Nesmíte nechat kvést zákulisní
hovory u kávy, které obvykle přinášejí spoustu
nepřesných nebo i falešných informací. Komunikaci
a správné informace potřebují vaši lidé a potřebujete
je i vy jako manažer. Ale také potřebujete vypnout tu
věcnou rovinu a vnímat lidi, podržet tým. Lidé musí
vědět, že na ně a na jejich problémy máte čas i v krizi.
On pak vznikne takový Pavlovův reflex, očekávají, že
na ně čas mít budete, a stojí o to.

jsme, že potřebujeme v hale jeřáb, za normální situace
je to úkol, který je na pár měsíců. Za krizové situace
neřešíte, že za pár měsíců má někde stát jeřáb, řešíte,
že potřebujete vyřezat díry na jeho nohy.

Jaký byl výsledek vašeho boje?
JS: Zpomalili jsme, k přenosu zkušeností došlo jenom částečně a v dubnu až červnu došlo
ke zpoždění o asi padesát procent, což bylo hodnoceno jako skvělý výsledek, protože se čekala nula.
V červenci se hranice otevřely, naběhli Angličani
a velmi rychle se všechno dohnalo. Hlad po informacích na české straně byl totiž obrovský. Dokonce
si myslím, že krize nám pomohla. Protože znáte to,
často je předání znalostí limitováno ochotou znalosti
přijmout. A jakýsi skřítek nám radí dívat se na učitele
s despektem: „Co ty mně budeš říkat?“ Krize a to,
co jsme prožili, mělo efekt úplně opačný – všichni byli nažhavení na jakoukoliv informaci a radu,
která je posune a pomůže jim. Náběh v červenci byl
akcelerován hladem po znalostech.

PRACUJTE SPOLEČNĚ!

HLAVNĚ JEDNODUŠE!
Zjednodušte své plány a cíle,
aby je vaši lidé mohli rychle
pochopit. Zkraťte intervaly
průběžné revize stavu, zaveďte
rychlé porady.

CHYTŘE VOLTE PRIORITY
A DOTAHUJTE!

JAROMÍR SADLOŇ

Nechovají se podobně trosečníci?
JS: Nevím, nikdy jsem neztroskotal. Ale pokud ano,
má to logiku. Je zkrátka důležité dožít se zítřka.
A poměrně snadno si zhodnotíte, co k tomu přežití
potřebujete. Obvykle zjistíte, že to nejsou ani powerpointové prezentace, ani dlouhé porady. Musíte najít
problém, osahat si ho a zjistit, kdo má sílu a prostor
na to ho vyřešit. Řeknu konkrétní příklad – řešili

Krize prověří životaschopnost
firem. I proto společnost
M.C.Triton se svými experty
sestavila minimanuál, v němž
definuje základní priority krizové
strategie a řízení. Inspirací byly
techniky speciálních jednotek
americké námořní pěchoty, pro
které jsou řešení a zvládání krizí
každodenní prací. Zvládnutí čtyř
základních pravidel se může
stát základem schopnosti firmy
rychle se překlopit do krizového
řízení a vytěžit z krizové situace
maximum.

Vytvořte bezpečné prostředí,
ochraňte klíčové pozice a lidi
na nich, pomáhejte si navzájem,
komunikujte, zaměřte svou
pozornost na konkrétní akci.

KDYŽ V KRIZI SE SVÝMI
LIDMI PŘEŽIJETE PŘÍŠTÍCH
ČTYŘIADVACET HODIN, JE TO
VLASTNĚ DOST DOBRÉ. ZÍTRA
MÁTE ŠANCI PŘEŽÍT JE ZAS.
V KRIZI JE PROSTĚ DŮLEŽITÉ
DOŽÍT SE ZÍTŘKA.

O zkracování časových horizontů mluvil
už Tomáš Pařízek…
JS: V praxi to opravdu funguje. Vlastně používáte
kombinaci projektového a transakčního řízení, kdy
transakce jsou extrémně malé a probíhají ve velmi
krátkém čase. Můžete to vidět tak, že když se svými
lidmi přežijete příštích čtyřiadvacet hodin, je to vlastně
dost dobré. Zítra máte šanci přežít je zas. A v tom taktu
jednoho dne vám tři měsíce utečou velmi rychle.

INSPIRUJTE SE U NAVY
SEALs!

Dokážete ze svého příběhu zformulovat své
manažerské priority pro krizi?
JS: Pro mě osobně je to to, co jsem už zmínil, nedávat
najevo strach. Napravo rakety, nalevo rakety, ale my
jdeme. Druhá zásadní věc je starat se o lidi, vnímat je
empaticky. A vždycky, když cítíte něco pod povrchem,
vlítnout do toho a rozstřelit to. Otevírat emoční
témata.
Najdete i třetí?
JS: Z praxe. Nepodléhat tomu, že jste sami. Je milion
způsobů, jak se dokřičet toho, co potřebujete. I když
jsou zavřené hranice a nikdo k vám nemůže, věřte,
že nikdy nejste sami.

Pro firmu je důležité, aby
management zůstal v klidu
a dělal nejlepší možná
rozhodnutí. I nejlepší tým může
být snadno zahlcen velkým
počtem priorit. Zvolte vždy
úkol s nejvyšší prioritou a ten
dotáhněte do konce.

ŘIĎTE V MALÝCH TÝMECH!
Týmy je nutné zmenšit
na skupiny po 4–5 lidech s jasně
definovaným lídrem. Zajistěte
přehlednost v organizační
struktuře, aby všechny týmy
znaly svého lídra, se kterým
mohou řešit dotazy týkající se
plánu a konkrétních cílů.

PETR KARBAN

(Tento materiál vznikl pro magazín Be the Best
a je otištěn se souhlasem autorů i redakce.)
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MUDr. DAVID KOSTKA, MBA
Generální ředitel Zdravotní pojišťovny
Ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) je
manažer s rozsáhlými zkušenostmi
v oboru. Původní profesí lékař, absolvent
Fakulty všeobecného lékařství Univerzity
Karlovy v Praze, pracoval na Poliklinice
ve Slaném a jako vedoucí lékař JIP
v pražské nemocnici Na Františku.
Od roku 1997 pak zastává řídící pozice
ve zdravotních pojišťovnách. Titul
MBA získal v roce 2005 na Prague
International Business School. Druhou
největší zdravotní pojišťovnu v zemi
vede pátým rokem. Jeho velkým
tématem je význam prevence a péče
o zdraví lidí pro efektivitu firem a celé
ekonomiky.

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ
REPUBLIKY
Působí na českém trhu již 28. rokem
a je druhou největší zdravotní
pojišťovnou v zemi. Má smlouvy se
všemi nejvýznamnějšími zdravotnickými
zařízeními kdekoliv na území ČR.
V současnosti má více než 1,3 milionu
klientů. Jako jediná zdravotní pojišťovna
v zemi je již tři roky za sebou držitelkou
prestižního mezinárodního titulu Czech
Superbrands.

Do boje s koronavirem
Onemocnění covid-19 mění společnost. Dopadá na zdravotnictví a jeho systémy, ovlivňuje průmysl
i obchod, zmrazilo služby, modifikuje spotřebitelské modely chování i obyčejné lidské zvyky. Boj probíhá
na mnoha frontách, jedním příspěvkem je i nová sérologická studie. Nejefektivnější je ale začít u sebe,
zdraví je osobní věc každého z nás, říká MUDr. David Kostka.
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P

řed časem jsme informovali o projektu
CHR Společnost odpovědná za zdraví
svých zaměstnanců. Máte již nějaká
čísla, postřehy či zkušenosti z praxe?
Jsme na začátku. Nabídli jsme firmám u nás jedinečný přístup k péči o zdraví svých zaměstnanců.
Co nás těší, je skutečnost, že manažeři se začínají
zajímat nejen o pandemické plány, ale chápou, že
potřebují celkovou strategii zdraví ve firmě. O sto
procent vzrostla poptávka po konzultacích v této
oblasti. V současné situaci ale drtivě převažují dotazy na covid-19, samozřejmě s tím souvisí obrovský nárůst žádostí o zajištění vakcíny na chřipku.
Program, na který se ptáte, má ale přesně opačný
základ: být připraveni, být proaktivní, předcházet,
nejen reagovat na vzniklou situaci.
Zdraví skutečně začíná i byznysový svět
vnímat jako jednu z primárních hodnot...
Slyším to často v rozhovorech, které s lidmi
z byznysu vedu. Manažeři si začínají uvědomovat, že zdraví jejich kolegyň a kolegů je pro
chod organizmu firmy klíčový. Každý se mnou
bude asi souhlasit, že pro úspěch každé práce
jsou nejdůležitější přece jenom lidé. Nemůžete-li
postavit kompletní tým, poznáte to na výsledcích
nejen ve sportu, ale i v ekonomice. A to nemluvím o sociální odpovědnosti společností vůči
svým zaměstnancům, ale v konečném důsledku
i obchodním partnerům, kterým například chcete
garantovat termín realizace zakázky. Péče o zdraví
je jistě záležitost odpovědnosti každého z nás. Ale
zaměstnavatelé mohou pomoci. Jednak už jen tím,
že pochopí význam prevence, a pak samozřejmě
tím, že se více zapojí do zdravotního servisu pro
svoje týmy. My jim můžeme poradit, jak na to,
můžeme pomoci zavést systém a jeho efektivní
spravování. Zde vidím velkou roli zdravotních
pojišťoven. Máme odborníky z různých oblastí
systému, jsme schopni poskytnout komplexní řešení péče o zdraví zaměstnanců.
S nemocí covid-19 souvisí i sérologická
studie, do níž jste zapojeni? Co vás k tomu
vedlo?
Pojďme si říct, o co jde. Naše pojišťovna spolu
s Asociací laboratoří QualityLab spustila sérologickou prospektivní studii zaměřenou na covid-19.
Výhodou pro účastníky studie bude možnost
zjistit, zda mají proti viru v těle vytvořeny ochranné protilátky, a pokud ano, v jakém množství.
Výsledky studie budou také sloužit jako vodítko
pro výběr vhodné vakcíny. Dáváme tak jasně najevo, jak si vážíme každého, kdo je zodpovědný vůči
svému zdravotnímu stavu.
Jak má tato studie probíhat, kdo se může
zapojit a jak?
Účastníci budou během roku a půl třikrát testováni. Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra uhradí většinu nákladů. Cena jednoho testu na proti-

látky IgG je 600 korun, naše zdravotní pojišťovna
zaplatí svým pojištěncům i 500 korun za test, tedy
celkem až 1 500 korun. Studie již odstartovala.
Klient na našich firemních stránkách najde jak její
podrobný popis, tak vše potřebné pro své případné
zapojení: z jakých laboratoří si může vybrat, jak si
objedná termín. Vše už pak probíhá v režii dané
laboratoře a výzkumného ústavu Recetox, který
zajišťuje klinické hodnocení.

Studie má trvat rok a půl, nebudou výsledky
pro praktické použití až příliš pozdě?
Vědecký proces má svoje pravidla. Pozdě nebude,
naopak je potřeba přemýšlet strategicky, i když
samozřejmě nyní všichni žijeme v krizovém
režimu. Ten ale jednou skončí a není důvod
odkládat kroky, které můžeme udělat již nyní.
Navíc, po každém testu se člověk dozví, jak
na tom s protilátkami je. A jenom vysvětlím, že
se bavíme o paměťových protilátkách typu IgG,
nezkoumáme projevy akutního onemocnění.
Pro mě například, jako pro vrcholového manažera, je velice cenná informace, jak jsou na tom
mí klíčoví lidé s protilátkami. Protože s nějakou
pravděpodobností můžeme odhadnout, nakolik
jsou, nebo nejsou ohroženi infekcí covid-19.
Pro nás jako pro pojišťovnu má studie navíc
významný ekonomický rozměr, potřebujeme
zjistit, jak jsou na tom naši pojištěnci s protilátkami, upřesní nám, jaké náklady asi můžeme
očekávat na další testy, ale i to, jaká bude nutnost
očkování. Zjednodušeně, kolik nás covid-19 ještě
bude pravděpodobně stát.
Pandemie je zdravotní téma číslo jedna.
Již nyní ovšem omezuje plánovanou
a preventivní péči. Co v tomto smyslu
očekáváte, kde hrozí největší rizika?
Buďme za současné situace opatrní na způsob,
jakým informujeme rozjitřenou veřejnost,
zkusme být věcní a nápomocní. Čelíme obavám
z omezení potřebných kontrol zdravotního stavu
u chronicky nemocných, odkládání preventivních prohlídek, zhoršení kvality života při
odkladu plánovaných operací. Bude docházet
ke změnám v organizaci zdravotních služeb.
Ideální není pochopitelně už samo momentální
roční období, které vytváří podmínky pro větší
výskyt respiračních onemocnění. Sociální izolace
zejména dlouhodobě nemocných a seniorů není
vůbec příznivá jejich psychickému stavu. Rizik
je mnoho. Ptejme se, jak si vzájemně můžeme
pomoci, a buďme si oporou.
Jak můžete v takové situaci pomoci vy jako
pojišťovna?
Například nasmlouváním a úhradou výkonů
pro distanční komunikaci, to umožnilo zachovat
bezpečné spojení pro ambulantní specialisty, praktické lékaře, zubaře, klinické psychology, klinické
logopedy, adiktology a další odbornosti s pacienty,

kteří tak mohou využít klidnou kontrolu zdravotního stavu, konzultace zdravotních potíží nebo
předepsání léčiv.
Svým pojištěncům na zákaznické lince a díky
službě Lékař na telefonu pomáháme při řešení
praktických otázek, jako například kdo a kde
vystaví elektronickou žádanku na vyšetření na koronavirus, hledání lékaře či odběrového místa.
Poskytujeme tím i nezbytnou psychickou podporu
v této nelehké době.
Zdravotním zařízením bez ohledu na výkonnost
garantujeme stanovenou výši zálohových plateb,
prodloužili jsme platnost žádanek o úhradu léčiv,
výkonů, zdravotnických prostředků ze tří měsíců
na šest. Akceptujeme bez nutnosti formálních
změn ve smlouvách organizační změny v objemu
akutního lůžkového fondu i v zařízeních následné
a dlouhodobé lůžkové péče.
Je toho víc, uvědomujeme si, že jako zdravotní
pojišťovna máme kontakt se všemi, kterých se
současná situace týká. Víme, že můžeme pomoci
komplexním přístupem – organizačně, ekonomicky i odborně. Důležité je, aby lidé i firmy
věděli, že rozumíme jejich problémům, nenecháme je v tom a umíme jim pomoci. Naše role nyní
i v budoucnu přesahuje to, na co jsme dosud
byli od zdravotních pojišťoven zvyklí. Bude to
vyžadovat změny i v naší práci, otevřenost a silné
nasazení.

Co pro prevenci za současné situace mohou
dělat sami občané, případně firmy?
Jako doktor bych v těchto dnech rozhodně doporučil posílit imunitu. Nehrozí jen koronavirus,
ale i běžné virózy, nachlazení, chřipka. Proto jsme
přichystali pro své klienty v průběhu září speciální
bonus, kterým byl příspěvek 250 korun na nákup
vitaminů, minerálů či probiotik. Ale určitě bych
také doporučil nechat si po létě zkontrolovat
mateřská znaménka. Hrozbu melanomu bychom
neměli podceňovat. I na vyšetření u dermatologa
přispějeme z Fondu prevence.
Nebude to znít možná populárně, ale péče
o zdraví začíná u osobního přístupu každého
z nás. Důležité je, abychom k ní přistupovali včas
a komplexně. Mluvím o nutnosti změnit životní
styl, který většina z nás vede. K tomu ale nikoho
nedonutíte, to musí vzejít z každého z nás. I proto
jsme v pojišťovně vymysleli projekt Výzva 211
ke zdravějšímu životu. Spočívá v jednoduchých,
pro většinu z nás splnitelných krocích, jako
například den bez použití výtahu, den nebo
alespoň jeden večer bez mobilu. A my vás pak
za to dokonce i odměníme zajímavými cenami. Zkoušíme zábavnější formy, jak motivovat
klienty, aby postupně měnili nezdravé návyky
na ty prospěšnější. Věřím, že postupné, ale
důsledné kroky nakonec mohou vést k zásadní
změně životního stylu. Q
MARTINA BRZOBOHATÁ
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Pandemie urychlila
digitalizaci ve firmách
Využití digitálních technologií pomůže překonat problémy spojené s přechodem
na vzdálenou práci i na komunikaci s obchodními partnery po internetu.
Pandemie výrazně urychlila digitalizaci ve firmách, říká Tomáš Stegura, ředitel pro
firemní elektronické bankovnictví ČSOB.

D

íky pandemii covid-19 se akcelerovalo
uplatnění digitálních technologií. Pro
mnoho firem to znamenalo náhlý skok.
Jak velké výzvě podle vás musely čelit?
Tou hlavní bylo především přežít. Hledaly se cesty
pro změnu distribučního modelu, kdo byl schopen
přizpůsobit svůj obchodní model omezenému
fyzickému kontaktu, byl ve výhodě. Někdo přesunul prodej na internet, restaurace zprovoznily
výdejní okénka nebo začaly jídlo svým strávníkům
doručovat a firmy se službami začaly hledat cesty,
jak to dělat vzdáleně.
Dalším krokem byla nutnost zajistit po technické stránce možnosti firemní komunikace, aby
si lidé správně rozuměli a mohli spolupracovat.
Viděli jsme velký nárůst využití aplikací, jako jsou
MS Teams, Google Meet nebo Zoom, které umožňují sdílení informací v reálném čase a nahrazují
osobní kontakt setkáváním ve virtuálním prostoru.
Neméně důležitou otázkou bylo vyřešit otázku
obchodních a smluvních ujednání tak, aby vyhověly požadavkům současné legislativy. V některých
případech se stačí domluvit tak, že si vyměníte
několik e-mailů, ale jindy potřebujete daleko silnější verzi dohody, jako je třeba smlouva opatřená
vlastnoručními podpisy obou stran. Dříve se to
zpravidla řešilo posíláním papírových dokumentů
kurýrem, ale v poslední době se to začalo měnit
a oblibu si získalo elektronické podepisování.
Pandemie ve značné míře ovlivnila způsob,
jakým nyní pracujeme, spousta lidí přešla
na home office. Máte nějaké zkušenosti, jak
si s tím firmy poradily a s jakými úskalími
se musely potýkat?
Hlavním problémem bylo často vůbec to, jak
technicky zajistit možnost pracovat z domova. Jestli
je možné pracovat na domácím počítači, nebo zda
je třeba vybavit je firemním notebookem. Jestli mají
potřebný software pro výkon práce a pro komunikaci s kolegy, jestli jejich připojení do sítě je bezpečné...
Práce z domova může ale přinášet i určitá
rizika...
Nepochybně, při vzdáleném kontaktu ztrácíme to
základní – jistotu o protistraně, se kterou jednáme.
Nejméně bezpečná je z tohoto pohledu e-mailová
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komunikace, kde není problém odesílat zprávy
pod cizí identitou. To si uvědomili především kyberzločinci, a tak vidíme, že s nárůstem využívání
home office vzrostla prudce i četnost phishingových útoků právě prostřednictvím e-mailů.
Kromě toho jsme viděli i napadení komunikačních
platforem, doplatil na to třeba Zoom, který neměl
bezpečnost svých systémů vždy dobře vyřešenou.

Lákavým cílem kyberzločinců jsou patrně
i finanční instituce, zaznamenali jste
v souvislosti s pandemií nějaké navýšení
útoků i na vás jako na banku?
Útoky na banky i další finanční instituce již patří
mezi trvale rostoucí trendy. V pandemickém období
jsme sice žádnou výraznější špičku nezaznamenali,
nicméně zvýšeného rizika v tomto směru jsme si
byli vědomi. I proto jsme zintenzivnili komunikaci
se svými klienty, informovali jsme je o možných
rizicích a snažili je edukovat tak, aby se oni sami
rizikového chování nedopouštěli.
Stále ale zůstává faktem, že nejslabším článkem je
člověk. Připravujeme proto informační materiály,
které naši klienti mohou využít při instruktáži svých vlastních zaměstnanců. Jde nám o to,
aby si klienti uvědomovali rizika, informujeme
o zásadách bezpečného chování na internetu,
varujeme před obvyklými chybami. Kromě toho
vždy doporučuji používat zdravý selský rozum
a kritické myšlení. Pokud dostanu třeba neobvykle
výhodnou netradiční nabídku, bude to s největší
pravděpodobností nabídka podvodná. Pokud
přijde e-mailem, který měl odeslat můj nadřízený,
faktura společně s pokyny na její urychlené proplacení a přitom se bude jednat o firmu, které jsme
dosud nikdy nic nehradili, nebo půjde o neobvykle
vysokou částku, je namístě ověřit, zda tento pokyn
k platbě není podvržený. S největší pravděpodobností je to totiž typ podvodu, označovaný jako
CEO fraud, kde se někdo vydává za ředitele firmy
nebo jiného vedoucího pracovníka a s vyvoláním
časového tlaku se snaží přesvědčit někoho z finančního oddělení firmy, aby na účet podvodníka
odeslal peníze.
Nemohla karanténní opatření nějak
paralyzovat vlastní operativní fungování

firem? Třeba pokud zůstaneme u bankovní
oblasti, nezkomplikovalo se nějak provádění
běžných platebních operací, jakými je třeba
proplácení došlých faktur?
Záleží samozřejmě na tom, jak vypadají vnitřní
procesy dané firmy. Naše firemní elektronické
bankovnictví ČSOB CEB je na to připraveno
a typický scénář, kdy účetní připraví platby a zodpovědný manažer je schválí, v něm
fungoval již dříve. Každodenní platební agenda
tak nemusela být ohrožena. Klienti také začali
stále častěji přesouvat obchodní agendu, kterou
mají s bankou, do online světa, a to se projevilo
zvýšeným zájmem o služby Virtuální pobočky,
kde je možné prakticky vše, co se dříve projednávalo na pobočce s osobním bankéřem, vyřešit
po internetu.
Znamená to, že třeba nárůst práce z domova
nebo i jiná karanténní opatření nemusela
znamenat pro vaše klienty nějaké omezení

Foto: Jiří Coufal
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při komunikaci s bankou nebo ve využívání
bankovních služeb?
Již dlouho se snažíme o to, aby služby našeho
digitálního bankovnictví fungovaly podle zásady
„kdykoli a kdekoli“, řada funkcí je dostupná i pro
mobilní zařízení, a to i v případě firemních klientů.
Pokud je potřeba projednat něco s bankéřem, je
zde k dispozici naše Virtuální pobočka. To znamená, že dostupnost našich služeb nebyla nějak ohrožena. Co jsme ale pozorovali, bylo to, že se změnila
struktura zájmu. Především byl vidět nárůst zájmu
o platby kartou, a to nejen při vzdáleném nákupu
na internetu, ale i při platbách na terminálech
u obchodníků. Co je zajímavé, tak jakmile během
léta protipandemická opatření opadla, došlo opět
k vyššímu využívání hotovostních plateb.
Pokud jde o naše služby pro firemní klientelu,
výrazně narostl zájem o Trade Club a We.trade.
V obou případech se jedná o nástroje, které
mohou zmírnit dopady současné situace pro ty
podniky, které obchodují se zahraničím. Epidemie

covid-19 s sebou totiž přinesla řadu restriktivních opatření, která zahrnují i drastické omezení
cestování nebo zrušení řady veletrhů. Některé
průmyslové segmenty se výrazně propadly, řada
podniků musela začít hledat nové dodavatele nebo
odběratele.
Pokud bych měl uvést nějakou perličku, která
ilustruje možné kolísání zájmu o různé služby,
tak je to přihlášení do firemního elektronického
bankovnictví pro zjištění zůstatku na účtu. V den,
kdy vláda jednala o vyhlášení nouzového stavu
a o ekonomických omezeních, překonal počet
dotazů na zůstatek denní průměr šestinásobně.
Takovou špičku jsem dosud ani v žádném jiném
případě nezaznamenal.

Předpokládám, že vývoj se nezastavil.
S jakými novinkami se u vás setkáme?
Rozšiřujeme naše digitální bankovní služby kontinuálně. Pro firemní klienty přibudou do mobilní
aplikace přístup na finanční trhy a nástroje pro

konverzi měn. Výhodné to může být pro všechny,
kdo obchodují se zahraničím, a třeba i pro uživatele Trade Clubu. Začátkem příštího roku se objeví
virtuální asistentka Kate. Ta našim klientům bude
dávat chytré tipy nebo jim poradí, jak nejlépe
postupovat při využívání produktů banky.

Možná se chystají další restrikce, lze se
na něco lépe připravit? Pokud by se situace
opakovala, kde vidíte největší mezery?
Klíčové je soustředit se na možnost co nejširšího
využití práce na dálku, aby co největší část agendy
mohli zastat pracovníci odkudkoli, třeba z domova.
Jednoznačně těžší to mají firmy z výrobního sektoru, tam lze často dělat jen hygienická preventivní
opatření, nicméně i tam lze někdy objevit příležitosti, jak omezit kontakt osob. Bohužel pro některé
podniky se nějaké uspokojivé řešení najít nepodaří.
Je to ale příležitost prozkoumat nové obory. Q
JIŘÍ COUFAL
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PODPORA ČMZRB

Foto: 2x archiv ČMZRB

Českomoravská záruční a rozvojová
banka nabízí podnikatelům vedle
již zmíněných programů řadu
dalších, především záručních,
jejichž cílem je usnadnit firmám
cestu k úvěrům od komerčních
bank. Jde například o provozní
záruku z programu COVID III, pokud
firma byla zasažena koronavirovou
krizí, nebo o záruku z programu
Záruka ZRS, kterou lze využít
v případě, že společnost plánuje
investici na zahraničních trzích.
Kompletní přehled podpory, kterou
mohou rodinné firmy od ČMZRB
využít, najdete na www.cmzrb.cz/
podnikatele/rodinne-firmy/.

Rodinné firmy jsou v ekonomice klíčové,
mohou čerpat větší míru podpory
Rodinné firmy sehrávají v každé ekonomice významnou roli. Podílejí se totiž ve velké míře na tvorbě HDP (podle šetření
Family Firm Institute tvoří dokonce něco mezi 70 až 90 % světového HDP), vytvářejí většinu pracovních míst, oproti jiným
firmám jsou odolnější vůči krizím a bývají založeny na větší odpovědnosti ke svému okolí. Jejich přínosem pro jednotlivé
státy je také fakt, že investice do rodinných firem zůstávají v příslušeném regionu a tvoří tak základ jejich obslužnosti.

A

by bylo možné sledovat přínos rodinných
firem pro ekonomiku i v České republice a cíleně je podporovat, bylo zapotřebí je nějakým
způsobem identifikovat. To se podařilo v květnu
2019, kdy byla vládou schválena definice rodinného
podniku. O rok později pak došlo ještě k jejímu
rozšíření (podrobněji viz box).
O zápis do Registru rodinných podniků, který
je zveřejněn na portálu Ministerstva průmyslu
a obchodu www.businessinfo.cz, mohou firmy
požádat na stránkách Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR prostřednictvím datové
schránky za použití elektronického formuláře.
Registrace běží od prvního března 2020 a v současné
době (k 22. září 2020) je zaregistrováno 327 podnikatelských subjektů a v procesu posuzování jsou
další desítky. Registrace rodinným firmám mj.
umožňuje oficiálně používat označení „rodinný
podnik“ a čerpat podporu ve formě finančních
nástrojů za zvýhodněnějších podmínek, než kdyby
rodinnou firmou nebyly. To se aktuálně týká třech
programů EXPANZE–úvěry, EXPANZE–záruky a GEN–záruka od Českomoravské záruční
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a rozvojové banky (ČMZRB). Nicméně zvýhodněné financování mohou využít i v rámci jejích
dalších produktů, jakými jsou například programy
zaměřené na úspory energie, inovace, sociální
podnikání apod. Doposud některý z produktů
ČMZRB využila každá sedmá firma, která nese
oficiální označení „rodinný podnik“.

Bezúročné úvěry až do 60 milionů korun
Program EXPANZE–úvěry je určen pro malé
a střední podnikatele, kteří hledají zvýhodněné
financování svých investičních aktivit. Na nákup
strojů (nových i repasovaných), zařízení, technologií, programů, licencí a softwaru nebo na pořízení
či rekonstrukci nemovitostí ČMZRB podnikatelům nabízí bezúročné úvěry až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu. Přičemž na dalších min.
20 % musí využít úvěr od spolupracující komerční
banky či leasingové společnosti.
Rodinné firmy, které doloží osvědčení o zápisu
v Registru rodinných podniků, mohou zažádat
o úvěry od 650 tisíc do 60 mil. Kč (pozn. minimální
výše způsobilých výdajů projektu – to znamená

například pořizovací hodnota stroje – tedy musí
být 1,44 mil. Kč), s dobou splatnosti 10 let včetně
odkladu splátek až na 4 roky. Vedle toho mohou
využít finanční příspěvek na úhradu úroků z komerčního úvěru až do výše 4 mil. Kč.
Úvěr od ČMZRB je bezúročný a nejsou s jeho
poskytnutím a ani předčasným splacením spojeny
žádné poplatky. Vzhledem k tomu, že ČMZRB proplácí úroky u komerční části financování až do výše
4 mil. Kč, většina projektů rodinných firmem tak
bude v konečném důsledku financována bezúročně.

Záruky zdarma a až do výše 80 % jistiny
úvěru
Program EXPANZE–záruky nabízí malým
a středním podnikatelům záruky, jejichž cílem
je usnadnit jim cestu k provozním a investičním
úvěrům komerčních bank. Tyto záruky ČMZRB
nabízí rodinným firmám až do výše 80 % jistiny
zaručovaného úvěru, s dobou ručení až 10 let.
Výše těchto úvěrů se může pohybovat v rozmezí
od 1 do 60 mil. Kč. Záruka je poskytována zdarma
a nejsou s ní spojeny žádné poplatky.

advertorial

JAKÁ FIRMA JE RODINNÁ?
Rodinným podnikem je rodinná
obchodní korporace nebo rodinná
živnost.

Podnikatelé mohou tuto záruku využít k získání
úvěru, kterým budou financovat projekty investičního i provozního charakteru. To znamená například
na pořízení strojů a zařízení, technologií, nemovitostí (včetně jejich technického zhodnocení),
pořízení programů a licencí. V případě provozních
výdajů ji lze využít například na pořízení materiálu,
zásob, na mzdy zaměstnanců, k úhradě nákladů
na energie, nájemné, k úhradě dodavatelsko-odběratelských faktur. Nelze ji využít k financování splátek úvěru, leasingu apod. Pro získání záruky za výše
uvedených podmínek musí rodinné firmy předložit
osvědčení o zápisu v Registru rodinných podniků.
Program EXPANZE (úvěrová i záruční část) je
určen pro malé a střední podniky, které realizují
své projekty na území České republiky kromě
hlavního města Prahy, a to v oblastech, jako jsou
zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod
a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování,
stravování, pohostinství, informační a komunikační činnosti a další služby.

Nákladný převod rodinného byznysu
s GEN-zárukou
Právě nyní, více než třicet let po revoluci, tedy
od okamžiku, kdy se česká ekonomika otevřela
možnostem svobodného podnikání, se mnoho
majitelů rodinných firem dostává do věku, kdy řeší
otázku předání či prodej svého podnikání. Převod
rodinného byznysu může být ale velmi nákladný.
Pomoci v tomto případě může záruční program
ČMZRB GEN–záruka. Je určen pro podnikatele,
kteří plánují nakoupit obchodní podíl v rodinném
podniku, akcie rodinného podniku nebo odkoupit
obchodní závod rodinného podniku.
S GEN–zárukou mohou podnikatelé získat záruku
za investiční úvěr, jímž budou tento nákup financovat, a to až do výše 80 % jistiny zaručovaného
úvěru. Délka ručení je přitom až osm let. Záruka
je poskytována zdarma a nejsou s ní spojeny žádné
poplatky. Zaručovaný úvěr mohou využít subjekty,
které figurují jako kupující u transakcí předávání
rodinných podniků a zároveň splňují definici
malého nebo středního podniku. Kupujícím tedy

musí být podnikatel do 250 zaměstnanců, ročním
obratem do 50 mil. eur nebo bilanční sumou
do 43 mil. eur, nemusí se však jednat o rodinný
podnik. Musí jím ale být prodávající, který se při
žádosti o záruku kupujícím prokáže osvědčením
o zápisu v Registru rodinných podniků.

Bezúročně i na úspory energie
Podpora rodinných firem u programu EXPANZE
a GEN–záruky nekončí. Rodinné podniky mohou
totiž podobně jako jiní podnikatelé využít i další
záruční nebo úvěrové programy, které ČMZRB
nabízí. Záleží tedy pouze na tom, co konkrétně
potřebují zafinancovat.
Pokud podnikatel plánuje realizovat projekt, který
přinese min. 10% úsporu na energiích (typicky
pořízení úspornějšího stroje, zateplení budovy
určené k podnikání, výměna oken, osvětlení, kotlů,
využití obnovitelných zdrojů energie v podnikání
apod.), může využít bezúročný úvěr z programu
Úspory energie (místem realizace projektu je celá
ČR vyjma Prahy), resp. Energ (místem realizace
projektu musí být hlavní město Praha). V obou
případech podnikatel získá bezúročný úvěr, a to až
do výše 90 % způsobilých výdajů, resp. 70 %. Tento
úvěr se pohybuje v rozmezí 500 tisíc až 60 mil. Kč,
resp. 1 až 20 mil. Kč, s dobou splatnosti až deset let
včetně možnosti odkladu splátek na 4, resp. 2 roky.
Vedle toho ČMZRB ještě v rámci těchto produktů
podnikatelům poskytuje příspěvek na úhradu
energetického posudku. Tyto energeticky úsporné
programy mohou využít i velcí podnikatelé, tedy
firmy s více než 250 zaměstnanci.
Pokud je rodinný podnik zároveň sociálním podnikem, může od ČMZRB získat ještě bezúročný úvěr
z programu S-podnik buď k úhradě provozních
výdajů (vyjma mezd zaměstnanců, splátek jiných
úvěrů apod.), nebo k pořízení strojů, technologií,
nemovitostí, programů, licencí apod. Úvěr lze čerpat od 400 tisíc do 250 mil. Kč a až na 90 % způsobilých výdajů. V případě investičního úvěru je doba
splatnosti 12 let, v případě provozního úvěru 2 roky.
V obou případech lze zdarma odložit splácení. Q

Rodinnou obchodní korporací
je obchodní korporace, ve které je
nadpoloviční počet společníků tvořen
členy jedné rodiny a alespoň jeden
člen této rodiny je členem jejího
statutárního orgánu nebo ve které
členové jedné rodiny přímo nebo
nepřímo vykonávají většinu hlasovacích
práv a alespoň jeden člen této rodiny
je členem statutárního orgánu této
obchodní korporace; znaky rodinné
obchodní korporace jsou splněny
i tehdy, je-li jediným jejím společníkem
člen jedné rodiny, který je současně
členem statutárního orgánu, a alespoň
jeden jiný člen téže rodiny je členem
jejího statutárního orgánu, jejím
zaměstnancem, jejím prokuristou nebo
členem její dozorčí rady. Za rodinnou
obchodní korporaci se považuje také
obchodní korporace, ve které většinu
hlasovacích práv vykonává ve prospěch
jedné rodiny fundace nebo svěřenský
správce svěřenského fondu, pokud
je současně alespoň jeden člen této
rodiny členem statutárního orgánu
fundace, nebo svěřenský správce
svěřenského fondu.
Rodinná živnost je podnikání,
na kterém se svojí prací anebo
majetkem podílejí nejméně dva členové
jedné rodiny a nejméně jeden z členů
této rodiny je držitelem živnostenského
nebo jiného obdobného oprávnění
nebo je oprávněn k podnikání z jiného
důvodu. Za členy jedné rodiny se pro
účely rodinného podniku považují
společně pracující manželé nebo
partneři (dle zákona č. 115/2006 Sb.,
o registrovaném partnerství a o změně
některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů) nebo
alespoň s jedním z manželů nebo
partnerů i jejich příbuzní až do třetího
stupně, osoby s manžely nebo partnery
sešvagřené až do druhého stupně,
dále osoby příbuzné v přímé linii, nebo
sourozenci. Je-li mezi nimi osoba, která
není plně svéprávná, zastupuje ji při
hlasování zákonný zástupce, pokud je
nezletilá, jinak opatrovník.

PETR SIMON
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JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA

Foto: archiv Atalian

Miluje život, rodinu, fotbal, kung-fu
a mopsinku Ofelii. Syn Raffael se mu
narodil ve Francii, dcera Emily v Chile.
Je Brazilec, za ženu má Němku, žije
ve Vídni a řídí Atalian v Praze a v Bratislavě.

Dokázat se nadchnout
V odvětví facility managementu se pohybuje teprve čtyři měsíce. Přesto dokázal odhalit řadu jeho nedostatků i předností.
Kde vidí nový výkonný ředitel společnosti Atalian João Paulo Pereira da Silva největší výzvy, před kterými obor stojí?

J

aká byla vaše profesní dráha?
Své první zkušenosti jsem začal sbírat jako
strojní inženýr. Po čase v tomto odvětví jsem
se rozhodl začít studovat a získal jsem magisterský titul z finančnictví. A nepříliš dlouho poté
jsem byl osloven firmou LafargeHolcim, která
patří mezi hlavní výrobce stavebního materiálu
na světě. Z jejich nabídky jsem byl nadšen, protože
mi dala možnost pracovat v centrále společnosti
v Paříži. Po seznámení s firmou ve Francii jsem se
na nějaký čas přesunul do Chile. Nakonec jsem se
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ale před dvanácti lety usadil v Rakousku. Jsem tak
trochu světoběžník. Nyní jsem ale opravdu rád, že
jsem přesídlil do Evropy. Vždy mě lákala a je to dle
mého nejlepší místo na světě k životu.

Kdy jste se potkal s firmou Atalian?
Ten okamžik se mi navždy vryl do paměti, protože
jsem se o Atalianu dozvěděl během toho nejzvláštnějšího telefonátu ve svém životě. V té době
jsem byl výkonným ředitelem společnosti Lafarge
Cement a pracoval jsem ve výrobním závodě

v Čížkovicích. Jednoho dne mi začal zvonit telefon
a na displeji svítilo neznámé francouzské číslo.
Hovor jsem proto přijal a na druhé straně byl můj
současný šéf. Poprosil mě o schůzku v Praze, které
by se účastnil i majitel společnosti Atalian. Vůbec
jsem netušil, proč se chtějí sejít, ale přesto jsem
souhlasil. Když jsme se později toho dne potkali
v Praze na letišti, odhalili mi, že hledají výkonného ředitele pro Atalian v České republice a mě si
na tuto pozici vyhlédli přes LinkedIn. Jednalo se
o neuvěřitelnou schůzku – vize, energie i nadšení,

pohled z praxe
které z obou vyzařovalo, mě ohromilo. Trvalo mi
proto přesně deset dní, než jsem se rozhodl, že
jejich nabídku přijmu a opustím firmu, u níž jsem
byl více než dvaadvacet let.

Co bylo vrcholem vaší dosavadní kariéry?
Určitě moje současná pozice. Otevřeně jsem
nové uplatnění na pracovním trhu nehledal. Ale
když mi z Atalianu zavolali, uvědomil jsem si, že
pokud toužím po změně, nyní je ideální čas. Bylo
mi padesát, pracoval jsem více než dvacet let pro
stejnou firmu v jednom odvětví… Proto je pro
mě současná práce dosavadním vrcholem. Jsem
ale člověk, který žije přítomností. Kdybyste se mě
zeptali před deseti lety, má odpověď by byla asi
stejná – nejspokojenější jsem byl tehdy. A stejně
tak tomu určitě bude i za pět let… Samozřejmě
se mi podařilo dosáhnout úspěchů, na které jsem
hrdý. Pokud bych měl vyzdvihnout jeden, tak by to
bylo z doby, kdy jsem byl hlavním vyjednávačem
fúze společnosti Lafarge s rakouským technologickým stavebním koncernem Strabag. Ta dohoda
o společném podnikání měla hodnotu více než
jedné miliardy eur.
Dnes je trendem integrovaný facility
management. Co považujete v oboru
za zásadní výzvy?
Pokud se na to podívám z pohledu Atalianu v České
republice a na Slovensku, jedno je jisté – jedná se
o opravdu tvrdé odvětví, které se potýká s nedostatkem uznání. Facility managment představuje
širokou paletu služeb, v Atalianu například začíná
u „obyčejných“ úklidových služeb, na které navazuje
tým vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří pomáhají našim zákazníkům v oblasti snížení energetické
spotřeby jejich budov, s technickou správou budov,
se zajištěním chytrého vzdáleného ovládání, s vytvořením integrované bezpečnostní strategie a v dalších
oblastech. Věnujeme se tedy nejen jednoduchým
činnostem, ale také těm vysoce specializovaným
a sofistikovaným. Nelze ale popřít, že velká část
služeb v odvětví se váže právě na ty na první pohled
obyčejné úklidové služby, které jsou dnes vysoce komoditizované a nedosahují takového uznání, jaké by
si zasloužily. My i naši lidé jsme v mnoha ohledech
stále podceňováni.
Dá se s tím něco dělat?
Pohled na facility management začala měnit
současná pandemie koronaviru. Lidé si začali uvědomovat důležitost úklidu a hygieny pracovního
prostředí, kde je zajištěná pravidelná a zevrubná
dezinfekce. Což je něco, co v dnešní době musí
firmy pro své zaměstnance zajistit. V tomto ohledu
vystupuje do popředí naše hodnota a potřeba
našich služeb. Je to výzva, se kterou se musíme
poprat. Na druhou stranu má obor neuvěřitelný
potenciál. Pokud je potřeba něco vyčistit nebo
opravit – můžeme vám pomoci. Můžeme zajistit
cokoliv kdekoliv a naše práce má pro naše zákazníky i jejich byznys významnou přidanou hodnotu.

Náš obor je ale trochu nevděčný. Přesto jsem se
v Atalianu setkal s tolika nadšenými lidmi jako
nikdy dříve. Což je logické – když nejste pro tuto
práci nadšení, nezvládnete ji. A v Atalianu nadšení
lidé rozhodně jsou, takže věřím, že můžeme vnímání oboru do budoucna změnit. Lidé v Atalianu
totiž vidí každý problém jako příležitost něco změnit. A tímto přístupem jsem opravdu nadchnut.

Zaznamenal jste i jiné dopady pandemie?
Říká se, že v každé krizi se dá najít příležitost.
A nám se daří úspěšně zvyšovat povědomí o našich službách. Musíme si však připustit, že pandemie výrazně zasáhla ekonomiku a naše zákazníky,
mezi které patří hotely, obchodní centra či bankovní sektor. Žijeme v těžkých časech. Koronavirus
bude ještě dlouho součástí našich životů a budeme
se s ním muset naučit fungovat. V Atalianu ale
věříme, že máme prostředky, jak se s aktuální
situací vyrovnat a jak našim zákazníkům pomoct.
Atalian má jeden velký cíl – chce se stát top firmou
v oblasti integrovaného facility managementu.
Když lidé budou hledat tu nejvyšší úroveň služeb,
chci, aby si automaticky vybavili Atalian. Firma je
na trhu velkým hráčem a jedním z lídrů. Já bych

PANDEMIE VÝRAZNĚ ZASÁHLA
EKONOMIKU A NAŠE ZÁKAZNÍKY,
MEZI KTERÉ PATŘÍ HOTELY,
OBCHODNÍ CENTRA ČI BANKOVNÍ
SEKTOR. ŽIJEME V TĚŽKÝCH ČASECH.
KORONAVIRUS BUDE JEŠTĚ DLOUHO
SOUČÁSTÍ NAŠICH ŽIVOTŮ A BUDEME
SE S NÍM MUSET NAUČIT FUNGOVAT.

chtěl ale docílit toho, že se stane díky své vysoké
kvalitě služeb i výkonu nezpochybnitelným a jediným lídrem. Portfolio našich služeb je rozmanité
a nyní to musíme ukázat našim zákazníkům. Čím
více toho pro ně budeme zajišťovat, tím úspěšnější
společně budeme. To je klíčovým prvkem v naší
strategii. Posunout se od komoditizovaných služeb
s nízkou přidanou hodnotou k aktivitám, kde můžeme naplno odhalit naši odbornost a mnohaleté
zkušenosti, zvyšovat hodnotu i úspory – a to vše
sdílet s našimi zákazníky.

Máte jako manažer nějaký vlastní recept
na vedení týmu?
Dobrý manažer jich musí mít hned několik. Musí
být schopen aplikovat odlišný styl řízení v různých
situacích pro jiné typy lidí. Můj nejoblíbenější
přístup je označován jako empowerment neboli
zmocňování. Tento efektivní nástroj má za cíl
rozšiřovat kompetence lidí, což vede k vyšším vý-

konům i vyšší motivaci zaměstnanců. Jde o vedení
k zodpovědnosti. Každý zaměstnanec, který má
zájem, může mít zodpovědnost. Má to ale určitá
omezení. Manažer musí mít na daných pozicích
správné lidi – pouze kompetentního člověka můžete nechat, aby se realizoval samostatně. Manažer
zároveň musí být schopen svému týmu vysvětlit
společný cíl. Někoho by možná napadlo, že je
tento přístup běžný, ale není tomu tak. Málokdo
si udělá čas svému týmu vše podrobně vysvětlit.
Což je potřeba, protože stále platí, že s velkou mocí
přichází velká zodpovědnost. Pokud mají být lidé
samostatní, musí si uvědomit, že veškeré jejich
aktivity mají důsledky. A to jak ty pozitivní, když
se něco povede, tak i ty negativní, když je tomu
naopak. Úspěšná aplikace empowermentu přináší
skvělé výsledky.

Lze srovnat úroveň ekonomiky a celkového
života v Brazílii, odkud pocházíte,
v Rakousku, kde žijete, a v Česku, kde jste
nově ředitelem firmy? Jaké rozdíly a shody
byste našel?
Brazílii jsem opustil, když mi bylo dvacet devět
let, a jsem opravdu rád, že jsem svou první životní
etapu mohl v této zemi prožít. V divoké, dobrodružné zemi v pobřežním městě nedaleko Ria de
Janeiro. Bylo to báječné. Ale nyní, když mám své
vlastní děti a firmu, kterou řídím, jsem šťastný,
že žiji v Evropě. Mé děti žijí v bezpečné zemi
a moje firma je stabilní a plná kompetentních lidí.
I v tomto ohledu jsem šťastným mužem. Mohl
jsem si zažít naprosto odlišný způsob života a získal jsem to nejlepší z obou světů. V Brazílii žije
více než dvě stě dvacet milionů obyvatel, v Česku
je jich deset milionů a v Rakousku osm milionů.
Komplexnost brazilské ekonomiky je ve srovnání
s ČR a Rakouskem obrovská. A to má neuvěřitelný
dopad na dané prostředí. Brazílie je rozvojovou
zemí, která ještě na mnoha věcech pracuje. Teprve
když jsem přišel do Evropy, zjistil jsem, jak skvěle
mohou věci fungovat. Mentalita Brazilců je taková,
že když něco chtějí, tak to prostě udělají. To má samozřejmě celou řadu pozitiv, ale také negativních
aspektů. Více se toho zvládne udělat, ale v jaké
kvalitě? Když si člověk zavolá opraváře v Evropě,
v naprosté většině případů se jedná o odborníka. V Brazílii vůbec netušíte, kdo k vám přijde,
a nezbývá vám, než se modlit, že k vám nedorazí
někdo, kdo začal předchozí den. Protože když
v Brazílii chcete být kadeřníkem, zajdete za tím
na rohu a on vás jeden den zaučí a druhý den jste
plnohodnotným kadeřníkem. Tyto rozdílné přístupy k životu mají logicky dopad na ekonomiku dané
země. V Brazílii oproti Evropě převládá neefektivní práce. Evropa je mnohem více profesionalizovaná a efektivní, ale mezi jednotlivými evropskými
zeměmi už velký rozdíl nevidím. Abych to shrnul,
život v Brazílii je mnohem dobrodružnější,
ale těžší. Q
GAJA KOLÁČKOVÁ
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VYUŽITÍ ELEKTRONICKÉHO PODPISU
ZALOŽENÉHO NA KVALIFIKOVANÉM
CERTIFIKÁTU V PRAXI ZNAMENÁ, ŽE JAK
NOVÍ, TAK I DOSAVADNÍ FIREMNÍ KLIENTI
ČSOB MOHOU OKAMŽITĚ ZAČÍT ŘEŠIT
PRAKTICKY CELOU AGENDU S BANKOU
VZDÁLENĚ, A TO VČETNĚ PODPISU VEŠKERÉ
SMLUVNÍ DOKUMENTACE.

Digitální podpis pomocí smartphonu
Protipandemická opatření s sebou přinesla nárůst online komunikace a ukázala na její výhody. Pro bezpečné navazování
obchodních a právních vztahů je tu ale jedna důležitá podmínka. A tou je možnost ověření identity osoby, se kterou
jednáme vzdáleně.

J

iž více než čtyři roky poskytuje ČSOB službu
CEB –Virtuální pobočku, která umožňuje
vzdálené uzavírání smluv a zabezpečenou komunikaci mezi klientem a bankou. Využívá přitom
služeb První certifikační autority (I.CA), která
je jedním z lídrů mezi certifikačními autoritami
na trhu. Klienti ČSOB mohou díky tomu využít
nejen komerčního certifikátu pro zabezpečenou
(šifrovanou) komunikaci, ale také kvalifikovaný
certifikát pro elektronické podepisování dokumentů. Elektronický podpis je současně opatřován časovým razítkem a takto podepsaný dokument má
stejnou právní platnost jako dokument podepsaný
v papírové podobě.

I.CA RemoteSign
Standardně jsou certifikáty ukládány na čipové
kartě. Nová služba I.CA RemoteSign nyní komfort
digitálního podepisování posunula dále do mobilního světa, kde využití čteček čipových karet je
neschůdné nebo zcela nemožné. V případě I.CA
RemoteSign je totiž certifikát uložen na zabezpečených serverech poskytovatele a využití tohoto
certifikátu pro elektronický podpis zprostředkuje
mobilní aplikace. Jedná se o unikátní řešení, které
vyvinula I.CA a které je zatím dostupné exkluzivně
jen pro firemní klienty ČSOB.
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VÝHODY I.CA REMOTESIGN
Q

Moderní mobilní řešení nezávislé
na dodatečném hardwaru, které je možné
využít na moderních chytrých telefonech
nebo tabletech (iOS i Android).

Q

Kvalifikovaný certifikát pro podepisování
elektronických dokumentů zajistí stejnou
právní platnost jako vlastnoruční podpis
na papíře.

Q

Vysoká úroveň zabezpečení garantovaná
společností I.CA, která je mezi certifikačními
autoritami jedničkou na trhu.

Q

Bezúdržbové řešení bez nutnosti chodit
opakovaně do banky; pro obnovu certifikátu
stačí několik jednoduchých kroků přímo
v mobilní aplikaci.

Q

Aplikaci I.CA RemoteSign lze aktivovat
a využívat na více mobilních zařízeních.

Q

Pro uživatele je zřízení i následné používání
služby ve vztahu k bance zcela zdarma.

Ověřeno snadno a jednoduše
Získat I.CA RemoteSign je velmi jednoduché.
Certifikát se vydává přímo na pobočce ČSOB,
kde současně získáte kód pro aktivaci aplikace.
Stáhnete si bezplatnou aplikaci I.CA RemoteSign a nainstalujete ji do svého chytrého telefonu
nebo tabletu.
Dokument, který chcete elektronicky podepsat,
si můžete rovnou ve svém mobilním telefonu
či tabletu nejprve zobrazit a případně znovu
přečíst. Teprve potom připojíte svůj elektronický
podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.
A to je vše. Tímto způsobem připojený elektronický podpis má stejnou váhu jako vlastnoručně
podepsaný papírový dokument. Celé je to navíc
rychlejší, pohodlnější a šetrnější vůči životnímu
prostředí.

Komunikací s bankou to nekončí
Využití přihlašovacích údajů do online bankovnictví je ve světě již používanou metodou ověření
osobní identity. Označuje se obecně jako bankovní
identita nebo BankID. Služba ČSOB Identita je řešení, kterou bude možné v budoucnu využít právě
pro tyto účely na internetu. Q
JIŘÍ COUFAL

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

IKEA for Business

Inspirace a nápady
pro vaše podnikání
ÌBTJQFO[FKTPVWFMNJDFOO©QSPLBĽE©IP BĤVĽQSBDVKFUFWPCDIPEÛ SFTUBVSBDJOFCP
LBODFM¡ĘJ1SPUPKTNFQĘFTWÛEÍFO ĽFLWBMJUOÛOBWSĽFO½O¡CZUFLOFNVTC½UMVYVTFN
1PEWFKUFTF KBLTOBEOPBMFIDFWZCBWUFWBĠJԒSNV BCZCZMBTUZMPW¡JQSBLUJDL¡
1M¡OPW¡OBLPO[VMUBDF[EBSNB

.ĮĽFUFWĠFVEÛMBUTBNJ"MFOFNVTUF

/¡LVQOBE¡MLV

5SBOTQPSUOTMVĽCB

1PNĮĽFNFW¡NTԒOBODPW¡ON

1SPEMPVĽFO©[¡SVLZ

Objevte více na IKEA.cz/business

