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ážení kolegové podnikatelé,
šími politiky význam podnikání
s koncem léta se opět začínáneustále připomínáme. Nejinak
me zaobírat otázkou, co naši
tomu bude i na letošním sněmu
zemi z hlediska pandemie čeká
Hospodářské komory. S blížícími
na podzim. Je nutné obávat se další
se volbami totiž strany přicházejí
vlny covidu-19, nebo se díky očkos řadou slibů a nápadů na vylepvání loňský scénář opakovat nebušení života v naší zemi. Bohužel
de? Z pohledu podnikatelů je poi v dnešní době musí podnikachopitelně jedinou možností druhá
telská reprezentace připomínat
varianta. I my na Hospodářské kovýznam podnikatelů a jejich aktivit
TOMÁŠ VRBÍK
moře pevně věříme, že naší ekonopro naši zemi a ekonomiku. Bez
tajemník úřadu
mice již nebude stát nic v cestě a co
úspěšných podnikatelů nebudou
Hospodářské komory ČR
nejrychleji se dostaneme na předpracovní místa ani daňové výnosy
krizovou úroveň.
pro stát, ze kterých je placen servis
Ani s očkováním se nicméně z epidemiologickéa fungování celé České republiky.
ho pohledu nikdy nákazy definitivně nezbavíme
A nejen to. Stále častěji jsme v posledních měsících
a s určitou mírou kontroly se pravděpodobně
na Hospodářské komoře odráželi nejrůznější
budeme muset ještě přinejmenším několik měsíců
návrhy značně zatěžující podnikatele jako další
smířit. Z pohledu Hospodářské komory je ale
nesystémový růst minimální mzdy, kratší pracovní
jednoznačné, že se restrikce nesmí ekonomiky
dobu nebo pátý týden dovolené.
dotknout tak jako loni.
Během našich předvolebních debat s reprezenRovněž poslední ekonomická data ohledně vývoje
tanty politických stran pravidelně názory členské
HDP nebo průmyslu naznačují, že jsme na dobré
podnikatelské základny předáváme kompetentcestě překonat krizi a vrátit naší zemi požadovaný
ním představitelům všech politických směrů.
růst ekonomiky. Právě z tohoto pohledu je zásadní
Konkrétně v září nás na Komoře čekají poslední
a klíčové, abyste vy, podnikatelé, měli naprosto
ze série komorových kulatých stolů, a to konkrétně
volné ruce a mohli se věnovat svému byznysu a tím na téma energetiky, a závěrečná zastřešující debata
podporovat celé české hospodářství. Důležitost
shrnující hlavní priority podnikatelů před nadchápodnikání se ukázala právě během krize, kdy tuzejícími říjnovými volbami do Poslanecké sněmovzemské firmy dokázaly čelit nejrůznějším hrozbám ny. I díky tomu bude hlas podnikatelů a Hospodářa často přitom stály přímo na hranici bytí a nebytí.
ské komory dostatečně důrazný a slyšitelný.
Při našich pravidelných jednáních s vládou a dalPřeji vám hodně sil a pevné zdraví…
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DISTRIBUCE
Q

členům HK ČR (sdružuje více než 16 000 živnostníků a firem a 129 asociací, svazů, cechů a klastrů)

Q

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

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

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

www.komora.cz
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NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON: JAKÉ ZMĚNY PŘINESE?
Česká republika má nový stavební zákon, který krom jiného
urychlí stavební řízení a zaváže stavební úřady k dodržování
zákonných lhůt. Zákon vstoupí v účinnost k 1. červenci 2023,
některé změny ale začnou platit od ledna příštího roku.

DALŠÍ LOCKDOWN JE NEMYSLITELNÝ!
PODNIKATELÉ PROKÁZALI, ŽE DOKÁŽOU V KRIZI OBSTÁT

Foto: archiv HK ČR

10
10

Podnikatelé budou v následujících měsících čelit mnoha
ekonomickým rizikům, ať už rostoucím cenám vstupů, nebo
sílícímu tlaku na „zelenější“ provoz.
Stát musí podnikatele vnímat jako naprosto klíčové partnery
a neklást jim do cesty zbytečné překážky, říká prezident
Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

16

16

Finanční zdroje na rozvoj a růst podniků jsou takřka
neomezené. Co ale chybí, jsou základní materiály, ocel, dřevo,

Foto: Ivan Malý

TÉMA: EKONOMIKA V PASTI
Světová ekonomika se ocitá v pasti.

plastový granulát, kámen, karton... Ale také řada komponent.
A když už tyto vstupy k dispozici jsou, jejich cena se dramaticky
zvyšuje. Dílem je to důsledek pandemie, která přibrzdila
globální ekonomiku, dílem pak jde o negativní vliv dynamiky
technologického vývoje a postpandemického oživení.

20
Foto: Jakub Hněvkovský

ČEKAT OD ČESKÉ VLÁDY BRITSKÝ STANDARD
BY BYLO PŘEHNANĚ AMBICIÓZNÍ
Jedním z nejvytíženějších mužů v uplynulých měsících byl
v týmu Hospodářské komory bezesporu Ivo Hlaváč,
předseda Sekce zdravotnictví a sociálních služeb.

20

Jak se dívá na měsíce uplynulé i na ty, které přijdou?

38
SYNDROM VYHOŘENÍ JE DAŇ ZA NEUSTÁLÉ
„JEŠTĚ VÍCE, RYCHLEJI, DÁL“
V naší výkonem řízené společnosti se duševní problémy často
bagatelizují. První příznaky problémů jako apatie, extrémní

nevede tak špatně, a tím se vystavují dalšímu tlaku.

60
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Foto: www.kvpoint.cz

únava, vyčerpání nebo vysílení nejsou brány příliš vážně
a řada jedinců trpí s vynucenými krédy, že se jim vlastně vůbec

aktuálně

Krátce z Komory
Foto: archiv HK ČR

„JSME V 21. STOLETÍ, ALE ZÁKONÍK PRÁCE STÁLE NAŘIZUJE
ZAMĚSTNAVATELŮM POVINNOST PRIMÁRNĚ PŘEDÁVAT DOKUMENTY
ZAMĚSTNANCŮM FYZICKY NA PRACOVIŠTI. TEPRVE AŽ KDYŽ TO OKOLNOSTI
NEUMOŽŇUJÍ, LZE ZAMĚSTNANCI DORUČIT PÍSEMNOST NĚKTERÝM
Z NÁHRADNÍCH ZPŮSOBŮ, KTERÉ ZÁKONÍK PRÁCE UMOŽŇUJE,“

Ekonomika vzroste o 3,5 %
Podle nejnovější Komorové národohospodářské prognózy zpracované
na základě modelu všeobecné ekonomické rovnováhy České spořitelny
vzroste HDP letos o 3,5 % a v příštím
roce o 4,6 %. Přes nedostatek čipů
a surovin bude průmysl letos silný,
předpokládá Hospodářská komora.
Spotřeba domácností ale zůstane
opatrná, letos v důsledku vyšší inflace reálně vzroste spíše vlivem zrušení
superhrubé mzdy než z důvodu
růstu nominálních mezd. Nezaměstnanost se udrží na nízké úrovni
i v roce 2022. Více na komora.cz.

Komora navrhuje mimořádné
odpisy
Vládě se nedaří mimořádnými
odpisy výrazněji podpořit investiční
aktivitu firem. Vyplývá to z Komorové národohospodářské prognózy,
podle níž investice firem v letošním
roce v porovnání s loňskem porostou
jen o pouhá 2,3 procenta. Podle
Hospodářské komory takový nárůst
investic v soukromém sektoru nemá
potenciál výrazněji podpořit oživení
ekonomiky.
Hospodářská komora proto vyzvala
vládu, aby prodloužila mimořádné
odpisy i na rok 2022. Zároveň usiluje
o jejich rozšíření i na další odpisové
skupiny, do kterých spadají náročnější investice. Příkladem jsou strojní
a technologická zařízení, která se
standardně amortizují 10 let. Komora navrhla odpis během 4 let, z toho
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říká viceprezident HK ČR a šéf ICT Unie Zdeněk Zajíček. Komora proto
navrhne úpravy zákoníku práce, které zaměstnavatelům umožní
doručování písemností přes datové schránky či e-mail. Omezené možnosti
elektronického doručování v pracovněprávních vztazích označuje
za zbytečnou přítěž 44 % zaměstnavatelů s více než 250 zaměstnanci
a čtvrtina nejmenších firem, vyplývá z dat HK ČR.

PŘEDVOLEBNÍ DEBATY – VOLBY 2021
Hospodářská komora ve spolupráci s Hospodářskými novinami
organizuje předvolební debaty o tématech ovlivňujících podmínky pro
podnikání.
7. ZÁŘÍ OD 10 HODIN – ENERGETIKA
Q

Jak zajistit při implementaci Green Deal stabilní a bezpečnou energetiku
za rozumné ceny?

Q

Jaderná energetika: ideální budoucnost i pro zelené časy?

Q

Obnovitelné zdroje energie ano, ale…Budou samy o sobě stačit?

Q

Konec doby uhelné. Čím tyto zdroje nahradíme? Jak bude vypadat české
teplárenství v době zelené?

a přepravu stlačeného zemního plynu (CNG). Obchodní cesty se zúčastnilo 15 firem z oboru strojírenství,
medicínských prostředků, zbrojního
průmyslu nebo bankovního sektoru.
Dvoudenní program kromě B2B
jednání zahrnoval také česko-egyptské podnikatelské fórum za účasti
egyptských vládních představitelů.
Delegaci doprovázející ministra
zahraničních věcí Jakuba Kulhánka
na jeho oficiální návštěvu Egypta
vedl viceprezident HK ČR Radek
Jakubský.

22. ZÁŘÍ OD 10 HODIN – RESTART EKONOMIKY
Q

Poučení z fungování státu a politiků v době pandemie

Q

Život s covidem: změny z pohledu na ekonomiku

Q

Jak nastartovat ekonomiku a jak motivovat k podnikatelské aktivitě

Q

Je ČR schopná ustát finanční důsledky covidové pandemie?

Q

Priority stran/koalic pro volební období 2021–2025

Více informací na:

www.komora.cz/volby2021/
Debaty sledujte online na komoraplus.cz a iHNed.cz

50 % hodnoty investice již v prvním
roce. „Podpora masivnějších investic
nebude pouhým dárkem pro podnikatele, blahodárnost investic pocítí
ve středně a dlouhodobém horizontu
všechny vrstvy obyvatel naší země,“
zdůvodnil návrh viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Firmy vezou nové zakázky
z Egypta
Největší světový výrobce ocelových vysokotlakých bezešvých
lahví Vítkovice Cylinders dokončil
během podnikatelské mise do Egypta kontrakt za 150 milionů korun
na dodávku zařízení pro uskladnění

Komora zabránila zvýšení
odvodů
Hospodářské komoře se podařilo
zabránit, aby zaměstnavatelé platili
vyšší odvody za zaměstnance v rizikových profesích.
Podle návrhu sociálnědemokratických poslanců měly podniky
začít odvádět o 5 % vyšší odvody
z vyplácené mzdy. Podle odhadů
Hospodářské komory by šlo o 250
tisíc zaměstnanců. Podnikům by
se zvýšily odvody o více než 5
miliard korun ročně. „Respektujeme,
že se vede diskuze o snížení věku
odchodu do důchodu u rizikových
profesí, ale ta se má vést v celkové
diskuzi o důchodové reformě, což
se neděje. Zvýšení odvodového
zatížení firem odmítáme,“ upřesnil
prezident Hospodářské komory
Vladimír Dlouhý. Q
MIROSLAV DIRO
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Regiony a společenstva
Česká republika
Zapojte se do Týdne sportu
Stovky sportovišť po celé ČR se
od 23. září zapojí do Evropského
týdne sportu, kdy otevřou své
provozy zdarma veřejnosti. Projekt
v tuzemsku zastřešuje Česká
komora fitness, která dlouhodobě
prosazuje pohyb jako klíčový faktor
zdravé populace. Evropský týden
sportu vyvrcholí 30. září kulatým
stolem sektoru fitness se zástupci
politických stran na půdě Hospodářské komory.
Foto: 3x archiv HK ČR

Liberecký kraj
Jablonecká OHK zve
na přehlídky řemesel
OHK v Jablonci nad Nisou pro
veřejnost připravuje prodejní
výstavu skla a bižuterie při největších českých slavnostech sklářského
řemesla v Železném Brodě. Akce
proběhne 18. a 19. září a představí
se na ni sklářští mistři z regionu,
kteří návštěvníkům ukážou sklářské
řemeslo a budou prezentovat své
výrobky.
Více informací na ohkjablonec.cz.

Jihomoravský
kraj
Situace jihomoravských firem
po tornádu
Zástupci OHK Hodonín a OHK
Břeclav spolu s místními podnikateli seznámili s aktuálním vývojem
situace po tornádu na jižní Moravě
premiéra Andreje Babiše a vicepremiéra Karla Havlíčka.
Firmy zasažené živelní pohromou
vedle finanční pomoci státu ocenily
také významnou administrativní
podporu ze strany Hospodářské
komory a agentury CzechInvest.
Ty mimo jiné podnikatelům pomáhaly při jednáních s úřady nebo se
sháněním materiálu a pracovníků
pro obnovu zničených provozů.
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Partnerství s pardubickou KHK propojí Univerzitu Pardubice s členskými firmami komory mimo jiné v oblasti vzdělávání.

BUDEME MÍT
PO 70 LETECH OPĚT
MISTRY ŘEMESLA?
Vláda odsouhlasila novelu
zákona o Hospodářské
a Agrární komoře, která počítá
se zavedením mistrovské
zkoušky. Pole odhadu Komory
bude v prvních 5 letech probíhat
ročně průměrně 2 000 zkoušek
a vydá se 1 600 mistrovských
listů. Mistrovská zkouška by
měla zvýšit prestiž řemesel
a zákazníkům dát také záruku
kvality odvedené práce.

Pardubický kraj
Partnerství KHK s Fakultou
ekonomicko-správní
Univerzity Pardubice
Uzavření smlouvy o spolupráci
v oblasti odborného vzdělávání
bylo výsledkem společného jednání
zástupců KHK Pardubického kraje
s vedením Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.
Předmětem dohody jsou mimo
jiné odborné praxe a stáže studentů

v členských firmách nebo aktivní
účast zástupců komory na Týdnu
teorie a praxe v ekonomice, který
pardubická univerzita pořádá.

Karlovarský kraj

23. září. Už o týden dříve se setkání
zaměstnavatelů s uchazeči o práci
uskuteční v Kulturním domě Kladno.
Přihlášení je možné na e-mailu sizlingova@komora.cz nebo na tel. čísle
702 020 489.

Komora pomohla k otevření
nové kavárny v Jáchymově

Ústecký kraj

Program Rozjeď byznys KHK Karlovarského kraje pomohl s rozjezdem
dalšího podnikatelského nápadu.
Novou kavárnu v Jáchymově otevřela
Jana Kijovská, které se pro založení
vlastního byznysu rozhodla v době
covidové pandemie, kdy přišla o zaměstnání. Program nabízí začínajícím
podnikatelům 20 hodin poradenství
mentora zdarma, zpracovaný podnikatelský plán, asistenci při založení
živnosti nebo obchodní společnosti
a příspěvek na zřízení živnostenského
listu nebo obchodní společnosti.

OHK v Chomutově ve spolupráci
s Ministerstvem životního prostředí
ČR zve 16. září na seminář s názvem
Odpady – jejich využití a zpracování,
který se bude konat v prostorách
Městského divadla v Chomutově.
Účast na tomto semináři je zdarma.
Hlavními body setkání bude problematika druhotného zpracování
odpadu, čističek odpadních vod nebo
možnosti čerpání dotačních programů na odpadové hospodářství.

Středočeský kraj
Burzy práce pokračují
KHK Čechy připravuje další ročník
Burzy práce v Nymburku, která
proběhne v místním Obecním domě

Seminář k nakládání s odpady

Jihočeský kraj
Tvořivé textilní dílny
Sdružení textil při Jihočeské
hospodářské komoře ve spolupráci s oblastními kancelářemi Jhk
v Prachaticích, Písku a Strakonicích

aktuálně

forma s názvem E-Washboard, česky
E-Valcha, vznikala ve skutečných
provozech prádelen a čistíren a bude
fungovat v mobilní aplikaci i ve verzi
pro PC v několika jazykových
mutacích, včetně češtiny. Na vývoji
platformy, která byla financována ze
zdrojů EU, se podílela Asociace prádelen a čistíren ČR. Více informací
naleznete na www.apac.cz.

COOP testuje výdejní boxy
s potravinami v malých obcích

Vyzkoušet si práci s textilem a vyrobit si textilní hračky a ozdoby mohly děti v rámci textilních dílen pořádaných Jihočeskou hospodářskou
komorou v Prachaticích, Strakonicích a Písku.

připravilo pro školáky prázdninové
textilní dílny. Akce během prázdnin
ukázala možnosti zpracování textilu,
ale i tkaní a výrobu vlastních ozdob
či přívěsků z textilu. „Vzdělávání
v textilním a oděvním průmyslu dlouhodobě podporujeme, protože kvalifikovaných pracovníků je málo a stále
ubývají kvůli odchodům do důchodu,“
říká Luděk Keist, ředitel Jhk.

Předsedou SČMVD byl zvolen
Leo Doseděl

Společenstva
Brno hostí konferenci
čalouníků, dekoratérů
a truhlářů
Nejnovější trendy v čalounickém,
dekoratérském a truhlářském oboru
přinese třetí ročník mezinárodní
konference. Účastníci se během
akce mj. naučí právní základy nutné
k bezproblémovému vyřizování
reklamací zákazníků, nebo jak
zvýšit kvalitu a efektivitu ve výrobě.
Konference proběhne od 6. do 9. září
v prostorech brněnského výstaviště.

Nová aplikace pro prádelny
V září startuje první mezinárodní
bezplatné online vzdělávání pro pracovníky v oboru textilní péče. Plat-

Skupina COOP spouští výdejní
chlazené boxy v obcích, které nemají
prodejny s potravinami. První obcí
jsou Medlovice v Jihomoravském
kraji. „Obec má 370 obyvatel a obchod
se zde neuživil, výdejní box může
být řešením, jak místním zjednodušit možnost nákupu bez složitého
dojíždění, proto jsme instalaci boxu
podpořili alespoň poskytnutím místa
a hrazením nákladů na elektřinu
a připojení k internetu,“ doplňuje
místostarosta obce Roman Pavelka.

ČR SE VRACÍ DO SOUTĚŽE EUROSKILLS
Na soutěži řemeslných
a odborných dovedností
Euroskills, která se
od 22. do 26. září uskuteční
v rakouském Grazu, bude Českou
republiku reprezentovat čtveřice
soutěžících Patrik Procházka,
David Ryšavý, Tomáš Eichler
a David Voráček.
Ti se pod hlavičkou Hospodářské
komory utkají s evropskými
konkurenty v obkladačských
pracích, údržbě nákladních
vozů, montáži chladících zařízení
a v malířském řemesle.

Reprezentanti evropských
států se zde představí celkem
v 45 technických disciplínách,
vedle již zmíněných také například
v kuchařských dovednostech,
ICT projektech nebo grafickém
designu. „Profesní mistrovství
nebude zdaleka pro úspěch
stačit. Neméně důležitým
faktorem bude psychická
odolnost, fyzická připravenost
soutěžících i znalost anglického
jazyka,“ říká viceprezident HK ČR
Roman Pommer, který soutěžní
delegaci do Grazu vede.

Na 30. valném shromáždění Svazu
českých a moravských výrobních
družstev zvolili delegáti do funkce
předsedy Leo Doseděla, dosavadního
1. místopředsedu SČMVD a dlouholetého předsedu oděvního družstva
MODĚVA Konice. V čele svazu
nahradil Rostislava Dvořáka, který
ze zdravotních důvodů odstoupil.
Více informací na scmvd.cz

Odborné konference
tlakových a zdvihacích
zařízení
Nové legislativní normy a trendy
v oboru představí na chystané odborné konferenci Asociace pracovníků
tlakových zařízení. Akce spojená
s diskuzí proběhne od 21. do 23. září
v královéhradeckém hotelu Černigov. Na stejném místě se pak mezi
19. a 20. říjnem uskuteční konference zastřešená Asociací zdvihacích
zařízení, která se zaměří především
na zvyšování kvalifikace revizních
techniků v tomto oboru. Q
MIROSLAV BENEŠ, HK ČR

www.komora.cz
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ÚČINNOST ZÁKONA
Plná účinnost nového stavebního zákona:
od 1. července 2023
Budování sítě státní stavební správy:
od 1. ledna 2022

Nový stavební zákon:
Jaké změny přinese?

Česká republika má nový stavební zákon, který kromě jiného urychlí stavební řízení a zaváže stavební úřady k dodržování
zákonných lhůt. Zákon vstoupí v účinnost k 1. červenci 2023, některé změny ale začnou platit od ledna příštího roku.

Z

řejmě se nenajde čtenář tohoto článku, který
by alespoň jedenkrát nezakusil nějaké větší
či menší problémy při snaze získat stavební
povolení, myšleno včetně přípravy projektu samotného, potřebných stanovisek a vyjádření dotčených
orgánů nebo správců technické infrastruktury.
A právě počet a rozsah vyjádření potřebných pro
jednotlivé projekty, které dnes samy o sobě nejsou
přehledné a jednoznačné, navíc narážely na limitující rychlost samotných procesů.
Nový stavební zákon zavádí lhůty tam, kde dnes
chybí, a zavádí mechanismy pro jejich dodržování, aby stavebník na vyřízení žádosti již nečekal
dlouhé roky, to vše pod srozumitelným heslem
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„1 razítko, 1 úřad, 1 povolení do 60 dnů a v případě přezkumu do 1 roku“. Jde tedy o více než
desetinásobné zkrácení procesu oproti současnému stavu.
Prováděcí vyhlášky k novému stavebnímu zákonu
budou teprve vznikat. Ale některé změny oproti
současnému stavu jsou jasné již nyní.

Úřady na stejném místě – kvalitnější
a bez systémové podjatosti
Zákon počítá s čistě státní stavební správou.
Stavební úřady se sjednotí do jednoho úřadu,
a to včetně dosavadních dotčených orgánů státní
správy. Stavebník svůj úřad najde na stejném místě

na kraji nebo v obcích. Ve kterých obcích budou,
upřesní v následujících měsících vyhláška Ministerstva vnitra.
Hlavním pozitivem této změny je, že před návštěvou tohoto jednoho úřadu a podáním žádosti
o povolení stavby nebude třeba obíhat desítky
dalších úřadů (dotčených orgánů) jako dnes.
Státní stavební správa přináší několik benefitů.
Jsou jimi zrušení systémové podjatosti (ta například v poslední době opět zablokovala pražský
obchvat) nebo zastupitelnost úředníků (žádost nebude čekat na návrat úřednice z mateřské dovolené). Znamená také díky jednotnému metodickému
vedení zvýšení profesionality a odbornosti státní

k věci
stavební správy. Předvídatelnost rozhodování
zabezpečí Nejvyšší stavební úřad tak, aby stavebník
od Aše až po Zlín měl stejné podmínky bez ohledu
na místo podání žádosti o stavební povolení.

Spojení procesů do jednoho
Zásadní změna nastává u projektů vyžadujících
EIA (posouzení vlivů na životní prostředí, z anglického environmental impact assessment, pozn.
aut.), kdy posouzení bude provedeno současně
s povolením stavby, a tedy nad stejnou dokumentací. Nově nebude zapotřebí žádat zvlášť o povolení na dům, komunikaci, vodoprávní, kácení,
demolice atd., ale vše bude posouzeno současně
v kontextu, v jednom procesu a v jedné lhůtě.
Odstraní se paralelně běžící nezávislá a samostatně
přezkoumatelná rozhodnutí.

Zavedení jediného typu řízení
Nově je zaveden jen jediný typ řízení. Není tedy
potřeba se trápit rozhodnutím, v jaké formě správně podat žádost na úřad. Stavebník nově nemůže
udělat chybu a výsledkem je ušetření finančních
prostředků i zkrácení celého povolení stavby.
Postačí vyplnit jednotný formulář, připojit přílohy
a nahrát elektronicky do Portálu stavebníka. Tam
pak bude stavebník moci sledovat, jak řízení
probíhá, komunikovat o záměru s úřadem, ale
i například s dodavateli energií nebo s hasiči.

Stanoviska památkářů a ochránců
životního prostředí budou nadále
zohledňována
Když se v souvislosti s novým stavebním zákonem
hovoří o snížení byrokracie, je tím myšlena
integrace dotčených orgánů pod jeden úřad. Stanoviska všech dotčených orgánů se nevytrácejí ani
neruší. Jen je stavebník nemusí obcházet jednoho
po druhém a u všech čekat na vyjádření.
U větších staveb bude předem potřeba opatřit
pouze závazné stanovisko hasičů a ve zvláště
chráněných územích ještě rozhodnutí Agentury
ochrany přírody a krajiny či v památkové rezervaci
památkářů. Mimo povolení stavby tak prakticky
zůstává pouze povolení k nakládání s vodami.

Povolování staveb nově také přes
internet
Nový stavební zákon umožňuje stavebníkovi
podat svou žádost přes internet. K podání žádosti
bude moci použít interaktivní formuláře v Portálu
stavebníka. Díky tomu stavebník i úředníci budou
moci průběžně sledovat a získávat informace
o stavu řízení. K tomu bude potřeba, aby stavební
úřady disponovaly IT systémem, který zkoncentruje veškeré úkony, které jsou dnes roztříštěny
v přípravné fázi, tedy územní rozhodování a stavební řízení, pod jediný.
K rychlosti řízení přispěje digitalizace procesů
i skutečnost, že žádost bude obsahovat podklady
v rozsahu podrobností velmi podobné dnešnímu
územnímu rozhodnutí, nikoliv v podrobnostech

HLAVNÍ PŘÍNOSY NÁVRHU NOVÉHO
STAVEBNÍHO ZÁKONA PRO
STAVEBNÍKY A OBČANY
Q

Vznik nezávislé a jednotné soustavy státní
stavební správy

Q

Sjednocení procesních postupů do jediného
povolovacího řízení

Q

Integrace dotčených orgánů, snížení
byrokracie a zrychlení procesů

Q

Digitalizace

Q

Řešení černých staveb

Q

Apelace

Q

Soudní přezkum

Q

Plánovací smlouvy a náhrady za změny
v území

Q

Zvýšení prestiže, profesionality a odborností
státní stavební soustavy

KURZY K LEGISLATIVNÍ NOVINCE
Hospodářská komora ČR v průběhu podzimu
chystá sérii kurzů vysvětlujících zásadní
změny, které nová stavební legislativa
přinese. Termíny seminářů budou zveřejněny
na komora.cz/kurzy.

hrozí, že budou demolovány. Náklady pak půjdou
za vlastníkem takové stavby.

Konec neustálého vracení rozhodnutí
mezi stavebními úřady
Problém, pro nějž se již vžilo označení ping-pong,
je řešen pomocí dvou nástrojů, jimiž jsou apelace
a koncentrace. Ve své podstatě jde o to, že v případě nezákonného či nesprávného rozhodnutí
stavebního úřadu I. instance odvolací orgán napadené rozhodnutí nebo jeho část opraví, namísto
dnešní praxe, kdy se rozhodnutí zruší a věc se
vrací k novému projednání.

Řízení u soudů bude rychlejší
Stavební zákon změní i pravidla pro soudní přezkum. Reaguje tak na situace, kdy soud zdlouhavě
přezkoumává rozhodnutí stavebních úřadů, a také
na vysokou míru právní nejistoty. Stavebník se
nově stane účastníkem řízení automaticky. Nebude muset podávat žádost jako dosud, soudní řízení
se zkrátí o rozhodování, zda stavebníka připustit
jako osobu zúčastněnou na řízení. To přináší
časovou úsporu několika měsíců. A kromě toho
se snižují náklady na právní a administrativní
zpracování jak na straně stavebníka, tak na straně
státu. Přizná-li soud odkladný účinek, je nově ze
zákona povinen žalobu projednat přednostně.

Plánovací smlouvy
stavebního povolení, a jeden stupeň řízení se tak
zcela zruší.

Černé stavby budou mizet
Podle dat Ministerstva pro místní rozvoj vzniká
u nás načerno každá desátá stavba. Nový zákon
proto účinně řeší černé stavby, které nebyly postaveny v dobré víře, že bylo vydáno povolení stavby.
U ostatních černých staveb podle nového stavu

Důležitou novinkou je nastavení transparentních
a vymahatelných podmínek a pravidel pro uzavírání plánovacích smluv mezi obcí a investorem.
Náhrady za změny v území budou směrovány
i na stavební uzávěry, nikoliv však například
na územní rezervy. Q
LENKA JANÁKOVÁ,
Sekce územního a regionálního rozvoje HK ČR

www.komora.cz
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Reklama v dezinformační válce
Dezinformace. Všichni si myslíme, že je poznáme, a kroutíme hlavou, jak můžou být ostatní tak naivní a neinformovaní.
Pro demokratickou společnost jsou ale velmi nebezpečné. Téma dezinformací šířených takzvanými alternativními
zpravodajskými portály se v Česku stalo nejskloňovanějším společenským tématem.

Č

eská republika je svojí geografickou polohou
uprostřed Evropy po staletí prostorem, o který
usilovaly expandující nedemokratické režimy.
To platí i dnes, a proto je u nás vedena hybridní
dezinformační válka cizích mocností mnohem urputněji než kde jinde. Rusko a Čína vyvíjí nemalé
úsilí na rozkolísání naší společnosti.

Jedním z důležitých nástrojů této války jsou dezinformační weby. Jejich propaganda je tak sofistikovaná, že 60 % české populace, které konzumuje
internetové zpravodajství, ani neví, že se nachází
na webu s manipulativním obsahem. Tyto portály
navíc slouží jako jakési informační huby, z nichž se
cituje dál, ať už v rámci sociálních sítí, nebo řetězových e-mailů. Míra informační toxicity se stupňuje právě kvůli těmto sekundárním mediálním
výstupům. Takže i když jsou dezinformační weby
většinou minoritní, informace z nich se dnes šíří
tak účinně, že ve společnosti vytváří velký příkop,
který lidi rozděluje a znejistí je. Výsledkem se stává
rozvrácená společnost, kterou lze snáze manipulovat. Bylo zajímavé sledovat, jak se téma covidu-19
přirozeně nabalilo na původní hlavní témata
dezinformací, jako jsou migrace, proti NATO,
proti Evropské unii nebo občanským hnutím.
Jsou to například zprávy o tom, že koronavirus
záměrně roznášejí vojáci na cvičení NATO nebo že
pacient nula v Itálii byl pákistánský migrant, který
se odmítl izolovat. Stejná situace s obvyklými proruskými a protizápadními narativy se nyní opakuje
i v případě vrbětického výbuchu.

Reklamou proti penězům
Reklamní tvůrci se rozhodli dezinformační scénu
oslabit jejími vlastními zbraněmi – penězi. Sedm
profesionálů z komunikačních agentur, médií
a datově analytických společností založilo spolek
NELEŽ. Jeho cílem je přesvědčit klienty, aby ukončili inzerci na dezinformačních webech a odřízli
je tak od peněz na další činnost. Aktivita spolku
je apolitická a jeho členové pracují bez nároku na
honorář.
Faktem je, že mnoho známých klientů inzeruje své
produkty a služby na webech s toxickým obsahem
prostřednictvím programatického nákupu a online
aukcí, aniž by o tom vůbec věděli.
Již od ledna 2020 se začal Nelež obracet na značky,
aby se připojily. Jako definici dezinformačního
webu sestavil spolek unikátní průnik tří metod –
rating Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky,
Konšpirátori.sk a datovou analýzu Semantic
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Foto: archiv Nelez.cz

Informační toxicita sílí

NELEŽ.CZ
Partnery spolku jsou oborové organizace
AKA, APRA, ADC nebo CCC, ale i další
platformy bojující proti dezinformacím, jako
jsou Globsec nebo Fair Advertising. NELEŽ
je rovněž členem Asociace společenské
odpovědnosti sdružující firmy a organizace,
které mají aktivní zájem o společenskou
a ekonomickou udržitelnost naplňující cíle
OSN (SDGs).
V práci bude spolek pokračovat tak dlouho,
dokud nebude mít dezinformační scéna
žádného inzerenta. Budeme rádi, pokud naše
aktivity podpoří co nejvíce firem. Společně
by nám všem mělo záležet na kultivaci
informačního prostředí, které pomůže
budovat sebevědomou společnost odolnou
vůči záměrným manipulacím.

Více informací na:

www.nelez.cz

Visions. Web a sociální sítě Nelež slouží klientům
jako vysvětlení naší činnosti a další kontakt.
Výsledky se dostavily rychle. Zatímco se k výzvě
začaly přidávat firmy, pro dezinformační weby
a jejich podporovatele se iniciátoři stali neonacisty,
cenzory a inkvizicí. Emotivní reakce spolek utvrdily
v přesvědčení, že manipulátorům šlápli na kuří oko.

Lži nesmí rozdělovat společnost
Na B2B aktivitu spolek navázal další fází kampaně
pro širokou veřejnost, ve které vyzval ke spojování, a ne k rozdělování lidí. Ukazovalo se v ní na
témata, na která mohou mít lidé různý názor, a je
to přitom v pořádku. Ale není normální, aby společnost rozdělovaly lži a nepravdy, které jsou šířené
záměrně a za peníze.
NELEŽ chce, aby se dlouhodobou etickou normou stalo nefinancování dezinformačních webů
prostřednictvím reklamního prostoru. Je to jedna
z cest, jak kultivovat a edukovat nejen naši společnost, ale i reklamní průmysl. Ke konci července
2021 se zavázalo více než 140 lokálních i mezinárodních, soukromých i státních firem, že nastaví
své systémy tak, aby se jejich inzerce na toxické
weby nedostala. Mezi těmito značkami jsou i největší online inzerenti, např. Alza, Sazka, Tipsport
nebo Kaufland. Spolek podporuje také 30 komunikačních agentur a 4 agentury mediální. Q
TÝM NELEŽ

Prevencí proti pohozenému odpadu
V boji s litteringem pomůže nová studie
S litteringem, tedy volně pohozeným odpadem, se setkal už každý. Mezi typický litteringový odpad patří cigaretové
nedopalky, obaly od sladkostí či rychlého občerstvení, žvýkačky, hygienické prostředky apod. Naopak objemný odpad či
domovní odpad pohozený v příkopě je přičítán spíše nelegálnímu odstraňování odpadů, nikoliv litteringovému chování.

P

rvní komplexní studií zkoumající littering
v České republice byla studie, kterou v letech
2007 a 2008 zpracovala pro EKO-KOM firma
ETC Consulting. Jak se ale změnil littering za uplynulých 12 let? Odpovědi na to hledá nová studie,
kterou realizuje EKO-KOM ve spolupráci s UJEP.
Tato studie si klade jasný cíl: na základě sesbíraných dat z terénu popsat skladbu a množství volně
pohozeného odpadu na území České republiky se
zaměřením na obalové odpady a navrhnout účinná
opatření, jak předcházet litteringovému chování.
Vychází z obsáhlých rešerší zahraničních poznatků, ze zkušeností měst a samospráv, a především
ze studie ETC Consulting z roku 2008.
Jedním z hlavních pilířů jsou terénní šetření
v lokalitách typických vznikem litteringu, kde se
podle metodiky sbírají vzorky tohoto typu odpadu. V rámci měst se jedná například o náměstí,
obchodní zóny, městské parky, hřiště, silnice I., II.
a III. třídy, zastávky MHD, čerpací stanice a další
místa typická pro města. Z jedné lokality, v tomto
případě města či obce, získáme 10 až 20 vzorků
odpadu, které následně rozdělujeme do 63 kategorií
odpadu (hlavními materiálovými skupinami jsou
papír, plast, sklo, kovy, nápojové kartony, biodpad,
žvýkačky, cigarety, hygienický odpad a ostatní).
U každého druhu odpadu měříme hmotnost,
objem a počet nalezených kusů. O skladbě litte-
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ringového odpadu z konkrétních typů lokalit tak
získáme velice podrobný přehled. Tyto poznatky
budeme moci následně použít jak při navrhování
kampaní na předcházení vzniku litteringu, tak
při řešení, jak by měl vypadat systém na sdílení
nákladů na úklid pohozených odpadů.

Prevence i restrikce
Zkušenosti z jiných zemí Evropské unie nebo světa
naznačují, že boj proti litteringu může mít různou
podobu. Celá řada států pracuje s pokutami za odhozené odpady, přičemž v případě opakovaného
chování se pokuta velmi často násobí (například
Wales, Irsko, Skotsko, Itálie, Malta, USA, Singapur
apod.). Velikost pokuty rovněž závisí na nebezpečnosti daného odpadu, resp. na míře ohrožení
zdraví (USA, Austrálie). V některých případech
je pokuta nahrazena odnětím svobody, veřejnými
pracemi (USA), nebo pozastavením řidičského průkazu, resp. zabavením vozidla (Malta).
V Austrálii je předmětem pokuty i odkládání
různých (typicky reklamních) materiálů na místech, která zvyšují pravděpodobnost, že se z nich
stane litteringový odpad – reklamní materiály
umístěné na ploty, nebo za stěrači aut. Jinde sází
spíš na inovativní přístup, jehož hlavním smyslem
je prevence vzniku litteringu. Takovým příkladem
je takzvaný hlasovací popelník (ballot bin), který

řeší problém s nejfrekventovanějším zástupcem litteringu – nedopalky cigaret. Podobného
efektu bylo dosaženo prostřednictvím chytrých
odpadkových košů (smart bin), které mohou být
připevněny na sloupcích, nebo na zdech budov.
Kromě nedopalků od cigaret je možné do těchto
košů odhazovat i žvýkačky.
Zajímavostí nikoli preventivního, ale naopak nápravného opatření je takzvané adoptování silnice/
dálnice (adopt a road/highway) nebo části řeky
(adopt a river mile) za účelem jejich pravidelného úklidu. Tento úklid je následně zajišťován
na dobrovolné bázi, ale vybavení ochrannými
pomůckami zajišťují samosprávy. Příslušná část
komunikace, či řeky je následně označena názvem
skupiny, která o ni pečuje.
V praxi se samozřejmě využívá i celá řada dalších
nástrojů, které mohou dílčím způsobem přispět
ke snížení litteringu. Ať už se jedná o zpoplatnění
plastových pytlíků nebo nákupních tašek (či jejich
přímý zákaz), opatření související s odpadkovými
koši (uvědomělejší lokalizace, větší množství,
častější vývoz, viditelnější umístění apod.), nebo
o kampaně zaměřené na vybrané cílové skupiny
(děti, mladiství apod.), upozornění na odpadkových koších apod. Q
LUCIE MÜLLEROVÁ

Foto: archiv EKO-KOM
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PORAĎTE SE S LÉKAŘEM
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I vy můžete konzultovat svůj zdravotní stav
ve dne i v noci, telefonicky i online!
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měsíce

Další lockdown

je nemyslitelný!
Podnikatelé prokázali, že dokážou v krizi obstát
Podnikatelé budou v následujících měsících čelit mnoha ekonomickým rizikům, ať už rostoucím cenám vstupů, nebo
sílícímu tlaku na „zelenější“ provoz. Stát musí podnikatele vnímat jako naprosto klíčové partnery a neklást jim do cesty
zbytečné překážky, říká prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

O

d posledního sněmu už uplynul více
než rok. Jak se od té doby Komora
změnila, posunula?
Zaprvé nás všechny, a ve velké míře zejména podnikatele, zastihla další vlna covidu v síle, kterou
nikdo z nás nepředpokládal. Ačkoliv to říkám
neustále, je potřeba opakovat poděkování všem
podnikatelům v této zemi, jak se k celé složité
situaci postavili. Ačkoliv byli často na hraně přežití
svého byznysu, snažili se fungovat, prokázali obrovskou morální sílu a vydrželi. To je něco, na čem
můžeme všichni do budoucna stavět a musíme si
podnikatelské sféry o to více vážit.
Chci také vyzdvihnout práci nového prezidia
a volených orgánů. Myslím, že prestiž Komory
s novými tvářemi dále vzrostla v očích veřejnosti
a státu. S tím souvisí i důležitá vnitrokomorová agenda, kterou se nám podařilo dotáhnout.
Zejména hovořím o příspěvkovém řádu Hospodářské komory, který prošel důkladnou diskuzí,
schválilo jej prezidium i představenstvo a který
právě na tomto Sněmu předkládáme. Samozřejmě
je na Sněmu, jak se ohledně příspěvkového řádu
rozhodne. O jeho změně se na Komoře diskutuje
již zhruba dvacet let a jsem nesmírně rád, že se
nám jeho změny podařilo dotáhnout.
Říkáte, že si podnikatelé vytrpěli během
pandemie své, což je nesporné. Asi si tedy lze
jen těžko představit další lockdown.
Naprosto. Vzhledem k proočkovanosti populace,
která je poměrně slušná, a s našimi zkušenostmi
z pandemie absolutně odmítáme jakékoliv plošné
uzávěry, jakých jsme byli svědky na podzim či
na jaře 2021. A to i za cenu, že bychom snad šli
i demonstrovat, to říkám natvrdo a otevřeně. Naštěstí i sám ministr zdravotnictví v tisku uvedl, že
další lockdown nehrozí. Beru jej tedy za slovo.
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Kromě tohoto rizika ale přicházejí i globální
problémy v podobě obchodních kolapsů
a rekordně zdražujících surovin. Je to
fenomén, který může restart ekonomiky
zbrzdit?
Zatímco covid-19 a restrikce zasáhly různé sektory
ekonomiky odlišně, tady stojíme před problémem, který se v podobě vysokého zdražování
vstupů dotýká všech firem. Vyšší inflace a poruchy
v nabídkovém řetězci dopadnou na všechny. Pro
řadu podniků to tak může mít dokonce fatálnější
následky než samotná pandemie.
Jak se do celého tohoto řetězce může
promítnout dlouhodobá snaha EU o zelenější
a odpovědnější ekonomiku?
Především nikdo z nás nezpochybňuje, že na klimatickou změnu je třeba rychle reagovat. Rychlost,
s jakou Evropa tlačí na klimatické cíle, však může
pro Českou republiku znamenat ztrátu konkurenceschopnosti. Musíme rychle opustit uhlí, přejít
na plyn a perspektivně na jádro. To bude velmi
nákladné, nemluvě o sociálních a dalších dopadech.
Naše země nemá přírodní podmínky pro rychlé
a významné využití obnovitelných zdrojů energie.
To vše zdraží celou produkci naší ekonomiky a podlomí konkurenceschopnost. Naproti tomu podpora
zelených technologií znamená i šanci, ale opět – je
si toho vědom český základní i aplikovaný výzkum?
A jsou české firmy připraveny rychle rozvinout
a investovat do nových, v řadě případů ještě neprozkoumaných technologií? Zelené politiky jsou určitě
velkou šancí, ale budou současně znamenat i velké
přerozdělení bohatství. Budou vítězové a poražení.
Musíme bojovat za zreálnění zelených politik, odmítnout nerealistické nesmysly a bojovat za respektování našich podmínek a současně minimalizovat
dopady na konkurenceschopnost.

Hovoříme tady spíše o celoevropských nebo
globálních problémech. Je něco, s čím může
v tomto ohledu pomoci stát?
Jsou tu dvě roviny. První je okamžitá státní pomoc
při překonávání následků covidu-19. Stát se musí
rovněž zaměřit na snížení odvodové zátěže a stále
ještě všudypřítomné byrokracie. Zkrátka nelze
klást firmám do cesty další překážky kromě těch,
které jim pod nohy házejí globální problémy.
Druhá rovina státní podpory souvisí s překonáním globálních problémů a s využitím podpory
inovací a rozvojových investic, ať už formou
zrychlených odpisů, nebo daňových výhod, ale
i s využitím evropských peněz. Bez toho naše
prosperita a konkurenceschopnost v dalších
letech neporoste, jediná cesta z pole poražených
povede přes investice do zcela nových technologií.
Zkusme se podívat i za evropské hranice, kdy
další vyspělé země, jako například Japonsko, volí
vybalancovanější přístup. Omezují uhlí, ale ne
zcela, podporují elektromobilitu, ale současně rozvíjejí i vodíkové technologie… Nápady, inovace
a výzkum by co nejvíce měly vycházet z našich
firem, samozřejmě ve spolupráci například s univerzitami.
Ruku v ruce s tím se ale musí změnit i přístup
ke vzdělávání, je to tak?
Absolutně, a to na všech úrovních vzdělávacího
systému. To ale znamená výrazné změny osnov
a jejich propojení s byznysem a s těmi, kteří budou
naše žáky a studenty v dalších letech zaměstnávat.
Na tomto místě se musím velmi kriticky zmínit
o přístupu Ministerstva školství k jednání s podnikateli. Neochota tohoto rezortu v posledních letech
bavit se s námi o klíčových tématech je neuvěřitelná. A naše snažení tak připomíná ono příslovečné
házení hrachu na zeď.

měsíce

Foto: 2x Ivan Malý

JE POTŘEBA OPAKOVAT
PODĚKOVÁNÍ VŠEM PODNIKATELŮM
V TÉTO ZEMI, JAK SE K CELÉ SLOŽITÉ
SITUACI POSTAVILI. AČKOLIV BYLI
ČASTO NA HRANĚ PŘEŽITÍ SVÉHO
BYZNYSU, SNAŽILI SE FUNGOVAT,
PROKÁZALI OBROVSKOU MORÁLNÍ
SÍLU A VYDRŽELI.
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Firmy i po koronakrizi hlásí akutní
nedostatek pracovních sil. Jak se díváte
na snahu některých politiků a odborů
neustále omezovat příliv zaměstnanců
ze zahraničí?
Je zřejmé, že se bez zahraniční pracovní síly přinejmenším v krátkodobém horizontu neobejdeme
a hlasy proti jsou jen laciným sbíráním popularity.
Ta snaha se nezakládá na reálných faktech. Jakkoliv je v souvislosti s posledním turbulentním vývojem v Afghánistánu třeba k migraci přistupovat
s veškerou bezpečnostně-politickou obezřetností,
je podle nejrůznějších studií řízený a bezpečný
nábor zahraničních pracovníků jednoznačné plus
pro ekonomiku. A i my na Hospodářské komoře
máme od firem signály o dobrých zkušenostech
s cizinci třeba ve výrobě, zejména se zaměstnanci
z Ukrajiny, ale i z dalších států. Také proto budeme
nadále trvat na zachování Programu kvalifikovaný
zaměstnanec, jehož je Hospodářská komora dlouholetým úspěšným garantem.
Popsali jsme řadu návrhů podnikatelů, jak
zlepšit byznysové prostředí. Máte pocit, že
současné politické strany tyto náměty berou
před volbami v potaz?
Slovy bezesporu. Ale jak říká známé rčení, slibem
nezarmoutíš. I na příkladu této vlády vidíme, jak
častý je propastný rozdíl mezi předvolebními sliby
a skutečnými činy. Ani manažerské schopnosti
premiéra nedokázaly vyvrátit fakt, že stát a lidi
v jeho vedení prostě nelze řídit jako firmu. My
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naše představy o fungování hospodářské politiky
předáváme reprezentantům politických stran
pravidelně, v posledních měsících i na našich
předvolebních debatách, které 22. září vyvrcholí
závěrečnou diskuzí s lídry stran a hnutí.

Jaký v letošním roce očekáváte hospodářský
růst?
Hospodářská komora má již k dispozici vlastní
kvalifikovaný odhad růstu HDP, který pravidelně
sestavuje ve spolupráci s Českou spořitelnou.
V letošním roce podle naší prognózy hospodářství
poroste o 3,5 procenta, v roce 2022 pak předpokládáme, že se HDP zvýší o 4,6 procenta. Ta čísla
nejsou na první pohled vůbec špatná, ale vidím
významná rizika směrem dolů. A to zejména
s ohledem na inflační rizika, zvyšování základních
i komerčních úrokových sazeb, riziko zpomalení
růstu EU v reakci na rostoucí zadluženost, nemluvě o problémech ve světovém obchodu. Důležité
rovněž bude, jak efektivně začneme využívat
Národní plán obnovy.
Když se podíváme na aktivity Hospodářské
komory z pohledu legislativy. Co byste
vyzdvihl jako nejdůležitější?
Samozřejmě je to stavební zákon, o kterém jsem
přesvědčen, že ho naše země potřebovala jako máloco. Z toho marasmu stavební mašinérie bychom
se bez nové legislativy nehnuli. A jsem velmi hrdý
na to, že jsem mohl stát v čele Komory v době přijetí
stavebního zákona i v době jeho odborné přípravy,

se kterou výrazně pomáhali také experti Hospodářské komory. Stavební zákon, podobně jako všechny
revoluční normy, logicky vyvolává u některých skupin odborníků nesouhlas. Jsem nicméně přesvědčen, že čas ukáže, že to bylo jedině dobře.
Za klíčové považuji i zákony umožňující rychlejší
digitalizaci státní správy. Hovořím o zákonu o právu na digitální služby nebo institutu e-identity,
na nichž velký kus práce odvedl viceprezident
Komory Zdeněk Zajíček.
Za co jsem velmi rád, je to, že se nám podařilo
po velkém úsilí dotáhnout koncept mistrovské
zkoušky, který vláda koncem srpna schválila. I když normu nestihne projednat ještě tato
sněmovna, považuji to za obrovský krok směrem
ke kvalitnímu vzdělávání řemeslných a technických profesí a ke větší prestiži skutečných řemeslných odborníků.
Jako důležité se ukazují i normy, kterým Hospodářská komora dokázala zabránit. Mluvím třeba
o návrzích, jako je povinný pátý týden dovolené,
zkracování pracovního týdne nebo výraznější
nesystémové zvyšování minimální mzdy. Doufám,
že i nová sněmovna pochopí rizika takových
kroků, které mohou řadě firem zlomit vaz. Přitom
politici by si měli uvědomit, že jsou to podnikatelé,
kteří financují chod tohoto státu, tvoří hodnoty
a zaměstnávají lidi. Stát by je proto měl spíše
podporovat, a ne jim klást po koronakrizi další
překážky do cesty. Q
MIROSLAV BENEŠ, HK ČR

ekonomika v pasti

Výrobu dusí

krize vstupů

20

www.komora.cz

ekonomika v pasti
Světová ekonomika se ocitá v pasti. Finanční zdroje na rozvoj a růst podniků
jsou takřka neomezené. Co ale chybí, jsou základní materiály, ocel, dřevo,
plastový granulát, kámen, karton… Ale také řada komponent. A když už tyto
vstupy k dispozici jsou, jejich cena se dramaticky zvyšuje. Dílem je to důsledek
pandemie, která přibrzdila globální ekonomiku, dílem pak jde o negativní vliv
dynamiky technologického vývoje a postpandemického oživení.

Foto: 5x archiv COT

A

kademičtí ekonomové predikují světovým
ekonomikám růst. Patrně přijde. Nicméně
makrosvět není mikrosvět. Tisíce podniků
po celém světě bez ohledu na lokalitu, velikost
a výrobní program se potýkají se změnami, které
v mnoha ohledech mohou znamenat nové ekonomické paradigma. Ano, hlavní přímé dopady
pandemie se týkají především turistického průmyslu a těch navazujících. Ale stále více se ukazuje,
že pandemie ve světové ekonomice zafungovala
trochu jako dmychadlo – akcelerovala procesy,
které se dotýkají všech.
Mění se obchodní modely nejen v segmentu B2C,
ale k dramatickým změnám dochází i v B2B.
Ostatně, stačí se vrátit k rozhovoru měsíce
z minulého čísla a vzpomenout slova Libora
Knapa, majitele společnosti Proteco nářadí: „Roční
kapacita výroby určitých komponent v konkrétní
továrně je třeba milion a půl kusů a už dnes jejich
objednávky na rok 2022 tuto kapacitu přesahují.
Velký problém je pak s množstvím, místo tisíce kusů
musím objednat deset tisíc. A zatímco dříve bylo
běžné uhradit dodávku v okamžiku vyrobení, dnes
je standard třicet až padesát procent zálohy v okamžiku objednávky. A konfirmace poptávky s dodací
lhůtou podzim 2022 má v červnu 2021 platnost tři
hodiny. Je to tedy docela boj. Postcovidová doba prostě vyhrotila tlaky a pro řadu menších firem začíná
být složité se ke zboží vůbec dostat…“
To vše se projevuje v době, kdy zvláště evropská
ekonomika řeší nejen témata automatizace, digitalizace, robotizace, ale také ambiciózní energetické a environmentální cíle. Skeptičtěji ladění
ekonomové i podnikatelé vnímají souběh všech
zmíněných faktorů jako významnou hrozbu. S jakými problémy se potýkají české výrobní firmy?
Mají zabezpečené vstupy pro výrobu? Zastavují,
či zpomalují výrobu? Nabízejí volné produkční
kapacity? Hledají nové dodavatele? Diverzifikují
své dodavatelské řetězce? A jaký to může mít
dopad na celou ekonomiku malé středoevropské
proexportně orientované země?
Právě na tyto otázky hledáme odpovědi. Hospodářská komora na toto aktuální téma právě v těchto dnech provádí bleskové šetření, s jehož výsledky
vás seznámíme v příštím čísle. O prvotní pohled
napříč segmenty jsme se pokusili již na začátku
prázdnin, kdy jsme majitelům desítek výrobních
firem napříč segmenty položili čtyři otázky:

1. Dotýká se vás v současné době nedostatek
na straně vstupů? Co postrádáte?
2. Co dnes považujete za největší riziko
ve svém segmentu a co konkrétně vám
hrozí?
3. Máte v rámci své společnosti volné
materiálové, personální či produkční
kapacity, které můžete nabídnout jiným
českým firmám?
4. Pokud ano, o jaký druh kapacit se jedná,
na jak dlouhou dobu je můžete nabídnout
a v jakých objemech?
A zde jsou některé z odpovědí.

Gabriela Hájková, Posmayspol
(zámečnická činnost, laserové a CNC
obrábění, konstrukční a svářečské práce)
1. Od počátku roku 2021 je čím dál větší
nedostatek hutního materiálu na evropském
trhu. Dodací lhůty se výrazně prodlužují. Nelze
zajistit konsignační sklad. Nelze zajistit materiál
na delší období. Podobná situace je s lepenkou čili
s obalovým materiálem. Z výše uvedeného plyne
nedodržení termínů dodávek, poté špatné hodnocení od zákazníka a sankce v případě, že ohrozíme
plynulost jejich výroby.
2. Neúnosný nárůst cen hutního materiálu,
práškové barvy a lepenky nás nutí navyšovat ceny.
Nedokážeme zajistit fixní ceny za naše výrobky
déle než na měsíc. Vzhledem k tomu, že pracujeme
v oblasti automotive, konečný zákazník nehodlá
zdražení akceptovat. Stojíme tak před rozhodnutím, zda zdražit, abychom nedotovali výrobky ze
svého, a mít v budoucnu zavřené dveře u našich
zákazníků v případě nového projektu, či nezdražit
tolik, kompenzovat nárůst z úspor a věřit, že se
situace ustálí a pro zákazníka budeme ti, koho
osloví v případě nového projektu. Musíme počítat
s určitou ztrátou v obratech, hledáme úspory
interně v naší společnosti.
V případě hutního materiálu, což je náš nejzákladnější vstup, je situace opravdu neúnosná, ceny
se měnily i ze dne na den. Společnosti prodávající hutní materiál stahovaly ze svých webových
stránek ceníky, protože to, co platilo dopoledne, už
neplatí odpoledne. Cenové nabídky platí sotva pár
hodin. Velkým rizikem je pro nás také turecký trh,
který dokáže evropskému konkurovat v cenách,
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a to i přesto, že vznikají vícenáklady v logistice.
3. I v nelehké době covidu jsme v loňském roce
investovali do výstavby nové práškové lakovny,
jejíž kapacity nejsou prozatím stoprocentně
naplněny i z toho důvodu, že naši zákazníci nemají
od svých zákazníků splněné výhledy objednávek.
Dle získaných informací nejsou objednávky
dodržovány v avizovaném množství právě kvůli
nedostatku jiného vstupního materiálu (čipy,
pneumatiky, obaly a podobně). Část výrobních
kapacit máme i na ohraňovacích CNC strojích
a laserovém pracovišti, dále na nové CNC frézce,
kterou jsme zakoupili taktéž před časem.
4. Všechny volné kapacity jsou okamžitě k dispozici, nicméně na jak dlouhé období a v jakých
objemech nedokážeme určit, je to velmi individuální, dle jednotlivých zakázek.

Miroslav Kubík, Lomax
(výroba garážových vrat, rolet, žaluzií, oken
a dveří)
1. Nedostatek materiálu již začínáme pociťovat,
zejména jde o ocelové plechy a profily. Na obzoru jsou však i jiné materiály, u kterých nemáme
potvrzené dodávky na třetí a čtvrtý kvartál.
2. Aktuální nedostatek materiálu je doprovázen
dlouhodobým nedostatkem lidských zdrojů, zejména lidí do výroby a na montáže výrobků. Kvůli
těmto faktorům dochází k prodlužování dodacích
termínů a hrozí i to, že některé zakázky nebudeme
schopni dodat vůbec.
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3. Bohužel volné kapacity ani materiálové zásoby
nemáme. Čelíme opačnému problému.

Josef Ťulpík, WTC Písečná
(výroba zemědělské a komunální techniky)
1. Ano. Hutní materiál, kola…
2. Inflace, stabilita finančního sektoru, nekontrolovatelný růst cen komodit. Růst cen vstupů a tím
nižší ziskovost, která do budoucna může způsobovat ohrožení finanční stability firmy.
3. a 4. Ne.

Otakar Klepárník, Medesa
(vybavení laboratoří technikou i spotřebními
materiály)
1. Ano, nejrůznější obchodní zboží a komponenty,
přičemž je to nepredikovatelné, zejména u dodávek z Asie. A takřka vše má dnes nějakou komponentu z Asie. Navíc začínáme problémy pociťovat
i z Evropy. Taktéž nejsou dostatečné dopravní
kapacity ani suroviny pro outsourcovanou výrobu,
typicky chemikálie a plasty.
2. Zdražování surovin, zboží i služeb, nedostupnost zboží a materiálů, výpadky dodávek. To vše
je ohrožující pro provozy v celé Evropě. Osobně
vnímám jako problém i hrozbu opětovného
lockdownu, vyřazení spolupracovníků z důvodu karantény, neschopenky či ošetřování člena
rodiny… Na konci toho řetězce hrozeb je neplnění
smluv, penále, ztráta zákazníka.
3. a 4. Nemáme.

Blanka Kalcsová, Medis Group
(silniční a mostní stavitelství, strojírenství
včetně výzkumu a vývoje, zemědělství,
obchod s osobními a užitkovými automobily
a široká škála služeb)
1. Dotýká se nás velmi zásadním způsobem, neboť
naše největší stavební společnost M – SILNICE
právě v letošním roce finalizuje dostavbu své nejvýznamnější stavby dálnice D 35 v úseku Opatovice – Časy, k jejímuž zprovoznění dojde v prosinci
letošního roku. Vedle této stěžejní stavby probíhají
rovněž práce na celé řadě dalších velkých staveb
(obchvaty měst či menší, avšak velmi významné
krajské zakázky), pro jejichž plynulý průběh je
třeba rovněž zajistit dostatečné množství kvalitních vstupů. Z toho úhlu pohledu se tedy dnešní
doba vyznačuje jednoznačným deficitem na straně
materiálů, ale i personálních kapacit. Bohužel se
jedná o trend dlouhodobý a do budoucna patrně
přetrvávající, neboť stávající dynamické tempo
výstavby dopravní infrastruktury neumožní pokles
v poptávce po vstupních komoditách, a tedy
narovnání kapacit a cenových úrovní, které jsou
v tuto dobu zcela rekordní a mají bohužel velmi
negativní ekonomický dopad do výsledného průběhu jednotlivých staveb. Chybí prakticky všechno, od kamene přes ocel, asfalt, plasty či speciální
stavební materiály. Do celé této problematiky navíc
výrazným způsobem vstupuje poněkud nešťastná
surovinová politika České republiky a ne zcela
jasná strategie budoucího plánování a legislativní
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nedostatečnost v této oblasti. Jen pro malou představu, od roku 1990 se v České republice neotevřel
žádný nový kamenolom, ačkoliv kámen je základní
stavební prvek pro všechna odvětví stavitelství, bez
něhož se nelze obejít. Nedojde-li v krátkém čase
k ráznému přehodnocení dosavadní surovinové
strategie, čekají nás v krátkodobém horizontu obrovské problémy při vlastním provádění jednotlivých staveb napříč celým oborem českého a patrně
i evropského stavitelství.
2. Pevně věřím, že společnostem našeho koncernu výrazná rizika nehrozí a případné problémy,
které samozřejmě mohou nastat, zvládneme stejně
úspěšně, jako tomu bylo v letech minulých, neboť
jsme široce rozkročeni napříč různými obory
a základ, na kterém je naše podnikání založeno,
je velmi stabilní a poctivý. Segment stavebnictví
již však výrazným rizikům čelí a je zcela patrné,
že do budoucna čelit bude. Bohužel se v dnešním
čase potkává celá řada různých faktorů, které by
se samostatně a odděleně daly zvládnout poměrně

miky jako celku. Tak jsme to již viděli v nedávné
minulosti, kdy přiškrcení investic, či dokonce
zastavení celého oboru výstavby včetně projektové
přípravy způsobilo nedozírné škody, ze kterých
se celý obor vzpamatovával následujících osm let.
Proto vidíme klíčový aspekt v zajištění kontinuálního pokračování stávajícího investování hlavními
státními investory i v dalších obdobích.
3. Materiálové, personální i produkční kapacity
jsou napříč naší skupinou využity na 100 procent
a v tuto chvíli není žádný prostor pro jejich poskytování dalším subjektům. Ač bychom rádi pomohli
ostatním, s ohledem na výše uvedené okolnosti
„boomu“ a finalizace či dokončování velkých stavebních zakázek bohužel nevzniká žádný prostor
pro nabídku kooperace. Určitou míru rezervy
vidíme uvnitř našich strojírenských oborů, neboť
ty byly pandemií koronaviru zasaženy nejvíce,
a došlo tedy u nich k určitému útlumu. Tyto volné
kapacity jsme však uvnitř skupiny převedli na jiné
poddimenzované obory a zacelili tak některé

2. Neschopnost získat včas materiál či výrobky našich poddodavatelů – osobní automobily, plastové
výlisky – a dostát obchodním závazkům vůči našim odběratelům, zejména ve veřejných zakázkách.
Stejně palčivým problémem je nedostatek lidských
zdrojů téměř na všech výrobních i vývojových
pozicích. Dalším významným problémem je posilování koruny vůči euru. I při částečně zajištěné
měně coby exportér zaznamenáváme významné
kurzové ztráty.
3. Dalo by se hovořit o možnosti kooperace při
obrábění forem a můžeme případným zájemcům
nabídnout statické testování mechanických vlastností materiálů i hotových výrobků. Testovat lze
jak kovové materiály, tak různé druhy kompozitních materiálů.
4. V principu je možné úkolové využití našich
výrobních a vývojových kapacit. Výroba formy,
obrábění a případně provedení testu daného materiálu či výrobku dle odpovídající normy.

Martin Baumruk, Baumruk & Baumruk
(strojírenská společnost)
1. Ano, týká a velmi. V našem případě jde hlavně
o hutní materiály. Díky rámcovým smlouvám
máme většinu sice zajištěnou, avšak ceny jsou
třikrát vyšší než minulý rok.
2. Nedostupnost materiálů a obecně inflace, protože v našem oboru je velmi těžké přenášet zvýšení
cen na zákazníky. Také se obáváme budoucího
vývoje, aby nenásledoval nějaký strmý pád.
3. a 4. Nemáme, naopak musíme většinu zakázek
odmítat.

David Mencl, Ekonomické stavby

jednoduše, avšak všechny dohromady a společně
mohou vytvořit velký problém. Jedná se především
o různé modernistické a novátorské environmentální, sociální a technologické nápady, na které
ještě není současné stavebnictví zcela připraveno.
Jistě se jedná o myšlenky ušlechtilé a do budoucna
nezbytné, je však ruku v ruce s tím nutné upozornit na související výraznou finanční podporu pro
implementaci těchto témat. A to skutečně nelze
docílit při soutěžení zakázek v cenové úrovni 60 až
70 procent předpokládaných cen, jak je tomu nyní.
Ve střednědobém horizontu je na tomto místě
třeba rovněž zdůraznit potřebu stability celého
systému stavebnictví jako celku pro zajištění kontinuity dalšího růstu. Stavebnictví, a to dopravní
či infrastrukturní obzvlášť, patří mezi základní
a nejvýznamnější reprezentanty národního hospodářství a jakékoliv vnější a nešetrné zásahy do něj
mohou mít výrazný negativní dopad do ekono-

vlastní dřívější deficity. Z toho úhlu pohledu by se
situace v brzké době neměla nikterak změnit.
4. Umožní-li nám to situace, jsme samozřejmě připraveni poskytnout naše volné kapacity ostatním
konkurentům z trhu – v tuto chvíli však přetrvává
dynamický růst a minimálně v horizontu celého
příštího roku 2022 nepředpokládáme jeho pokles.

Lenka Kohlerová, API CZ
(úpravy vozidel pro tělesně postižené)
1. Dotýká se nás jak nedostatek, tak i cena vstupů. Cena u kovových polotovarů je zvýšena až
o 120 procent. Trápí nás rovněž zvýšení cen neželezných kovů, plastových granulátů, u nich navíc
i nedostupnost. Jsme výrobní firma, která potřebuje
mít své distribuční řetězce, které je rovněž potřeba
financovat. Nelze mít tak velké marže, které by
enormní nárůsty cen dokázaly pokrýt, a současně
cena našich výrobků musí být konkurenceschopná.

(investiční, projektová a stavební činnost)
1. až 4. Čekali jsme uklidnění s končící světovou
pandemií. Místo uklidnění přišlo cenové šílenství.
V jednom bodě se fantasticky protnuly různé
nesouvisející vlivy. Co tedy je za cenovým růstem
a proč tento brzy neodezní?
Stavím domy 25 let. Nikdy jsem nezažil tak děsivé
tempo zvyšování cen stavebních materiálů. Když
jste v oboru, uvědomujete si, jak současná hodnota
peněz mizí doslova před očima. Cena pozemků
na mnoha místech narostla o více než 50 procent
za rok. Cena stavební oceli o více než 100 procent
za šest měsíců, cena mědi o více než 100 procent
za rok. Cena plastových výrobků o více než 30 procent za čtyři měsíce. Polystyrény a izolace o více
než 120 procent za šest měsíců.
Kde jsme byli po celé roky zvyklí na roční zvyšování cen v rozpětí 3 až 6 procent, tam najednou
čelíme zvyšování cen o desítky procent každé dva
měsíce. A celý obor zjišťuje, že v takové nestabilitě
cen neumí fungovat. Za obrovskou dynamikou
cen však nehledejme jednu příčinu, která v nějaké
dohledné době odezní. Za každým jednotlivým
nárůstem je jiný příběh, jiné důvody a jiná délka
trvání. Dohromady pak je dynamika cen neuvěřitelným souběhem navzájem nesouvisejících příčin.
K výrobě plastů se používá granulát, který je
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v naprosté většině přivážený z Číny. Globální
ekonomika znamená, že vše vyrábíme tam, kde
jsou náklady nejnižší. Často pak právě v Číně.
Zablokováním Suezského průplavu, a ještě více
masivní epidemií v největších čínských přístavech
se dramaticky snížila přepravní kapacita z Číny
do Evropy. Přeprava jednoho kontejneru stála ještě
v listopadu pět tisíc dolarů. O pár měsíců později
čtyřikrát více, dvacet tisíc dolarů. A to je problém.
Vysoká cena přepravy způsobuje, že mnohé se
již nevyplatí vozit z Číny. Bohužel však výrobní
kapacity v Evropě již dávno nemáme.
Vysoká cena přepravy kontejnerů zvyšuje ceny
plastových oken, zásuvek, vypínačů či třeba kabelů,
které plasty využívají u izolací. A nejhůře pak
situace kontejnerů dopadá na výrobu polystyrénů
a dalších stavebních izolací. U těch se cena zvýšila
na dvojnásobek, a ještě se na dodávky čeká měsíce.
Dřevo může být úžasná nevyčerpatelná komodita.
Stačí držet se prostého – netěžit více, než je roční
přírůstek. Tak snadné by to bylo. Bohužel Evropa
a USA potřebují mnohem více dřeva, a tak se celé
roky hodilo, že Bělorusko a další postsovětské země
vytěžují své lesy nadlimitně. Tedy těží několikrát
více, než stíhají lesy dorůstat. Dobrý hospodář by
zaplakal. Evropa však byla spokojena, že levné běloruské dřevo dotuje místní potřeby. Až i v Bělorusku
přišli na to, že tímto tempem jednou dojdou do stavu, kdy rozřežou poslední strom. A vývoz omezili.
Od té doby zažívá celá Evropa obrovský nedostatek
dřeva. Truhláři nekoupí ani základní nábytkářské
desky. A když nekoupí materiál, nemá truhlář
z čeho vyrábět. Nemá za co fakturovat. A pokud
nefakturuje, nemá za co bance splácet úvěry na své
stroje. Pokud má štěstí a nějaký materiál koupí, je
obvykle dvakrát dražší než před pár měsíci.
Věřím, že vliv kontejnerů na cenu plastových výrobků během podzimu zmizí a plasty a polystyrény
se vrátí do původních cen. U dřeva jde o problém
naprosto jiný. Dřevo do podzimu nenaroste a cena
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se jen tak brzy zpět nevrátí. A co ocel? To je téma
politicky citlivé. Výroba oceli je náročná na energie a množství potřebných emisních povolenek
za znečištění ovzduší. Emisní povolenky enormně zdražují a s nimi také výroba oceli v Evropě.
V Číně si na emise nehrají, dokážou proto vyrobit
ocel mnohem levněji. V Evropě chceme dýchat čistý vzduch, ale zároveň cly chráníme místní výrobce
oceli. Systém emisních povolenek učinil evropský
ocelářský byznys mnohem těžší a konečný výrobek
dražší. Ocel si tedy zdražujeme clem nebo emisní
povolenkou. Každopádně jsme se tímto systémem
dostali do momentu, kdy vedle dřeva a plastů
jsme také stavební ocel prodražili na dvojnásobek.
A také v případě oceli nevidím jen tak snadné řešení, a tedy brzké snížení ceny. A nejde jen o ocel,
jde stejně tak o měď, a tedy znovu kabely. Případně
hliník, tedy okapy a parapety.
Vysoký nárůst ceny je opravdu nepříjemný. Co
je však ještě horší, je neschopnost cenu plánovat.
Garance ceny je pro mne stejně důležitá jako cena

samotná. Jen s garancí ceny dodavatelů mohu sám
garantovat svým klientům celkovou cenu domu.
Když jsem nechal dělat nabídku na příhradový
vazník dříve, měl jsem od výrobců cenu dodávky
garantovanou rok. Když nechám připravit nabídku
na příhradový vazník dnes, bude platnost této
nabídky sedm dní. „Vůbec nevíme, za jakou cenu
koupíme dřevo za týden,“ omlouvá se mi výrobce
za neschopnost běžné roční garance ceny.
Stavět v situaci, kde nemůžete plánovat cenu vstupů ani na pár týdnů, je vlastně nemožné. A přesně
v této situaci se celý trh ocitl.
Jsou šťastní ti, kdo se nedávno nastěhovali do svých
nových domů. Postavili za staré ceny, nová aktuální
inflace jim znehodnocuje hodnotu peněz, které
za svůj dům dluží bance, a stejná inflace pak žene
hodnotu jejich nemovitosti do stratosféry. Kdo
se před dvěma roky rozhodl stavbu o dva roky
odložit, má již štěstí méně. Dům bude dražší. Stále
pak platí, že inflace peněz vlastně třetinu hypotéky
sama zaplatí. Hodnota domu poletí vzhůru tempem
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nebývalým. Tedy i takový stavebník nakonec bude
mít radost. O koho se bojím, budou ti, co své domy
budou stavět třeba za deset let.
Ještě si dovolím poznámku. Jaké je v dnešní situaci
opravdové zvýšení cen domů? O kolik se domy
opravdu prodraží a co je jenom obchodní snaha
některých na situaci vydělat? V médiích opakovaně čtu, jak pořízení nového domu zdražilo
od ledna o 20 procent. Ta informace běží jako
požár savanou a stává se sebenaplňujícím proroctvím. Vize běží médii a mnoho stavitelů o ni opírá
svá rozhodnutí a nové ceny domů. A pak opravdu
mnozí zvyšují ceny domů o 20, 25 i 30 procent.
Taková zdražení však nejsou vůbec reálná. Mám
naprosto úžasného analytika. Martin Kokeš
rozebírá náklady domů do úrovně molekul. Pokud
se zvýší cena tuny oceli, dokáže naprosto přesně
vypočítat, jak tato změna ovlivní konečnou cenu
domu. Mnohé položky vykazují obrovský nárůst
ceny. Stavební ocel, dřevo, plasty rostou o vysoké
desítky procent za pár měsíců. Zároveň ale tyto
položky činí jen část celkové ceny domu. Reálné
zvýšení celkové ceny domů vlivem těchto položek
je 6,5 procenta. Jinými slovy, kdo zvyšuje ceny
domů o 6,5 procenta, pokrývá vliv nárůstu cen.
Kdo zvyšuje ceny více, ten buďto neumí počítat,
nebo se snaží situaci zneužít.
Ano, doba není snadná. Ale čím je těžší, tím více
musíme zůstat klidní a přesní. Čím více se na nás
valí špatných zpráv, tím více musíme počítat.
A pak doufejme, že se ceny stabilizují a některé
snad i vrátí k původním hodnotám.

Zdeněk Zapletal, Laski
(výroba komunální techniky)
1. Samozřejmě se nás tyto potíže se zásobováním
týkají. Není jednoduché přesně specifikovat chybějící materiály, to se velice rychle mění. Navíc nedostatek je násoben snahou firem se předzásobit, a to
způsobuje omezení zdrojů. Konkrétně v současné
době pro nás je nejvyhledávanějším sortimentem
oblast hydrauliky.

2. Obdobný problém jako nedostatek materiálu
představují turbulence cen materiálů, spíše jejich
raketový růst. Ten se týká všeho materiálu. Předzásobování se materiálem spolu s rostoucími cenami
pak může u některých firem vést až ke ztrátě
platební schopnosti.
3. a 4. Volné kapacity nemáme, naopak hledáme
možnosti, jak je získat. Hledám firmy disponující
volnými kapacitami, respektive materiálovými
zdroji.

František Hála, Tesla
(výroba pro oblast speciálních
radiokomunikací a zabezpečovací i spojovací
techniky pro stacionární i mobilní sítě)
1. Postrádáme hlavně odborníky na práci, speciálně operátory číslicově řízených strojů. V materiálu
nám scházejí elektrosoučástky, kde jsou dlouhé
dodací lhůty.
2. Malá podpora státu pro české podniky. Zákony
nedávají ani neumožňují žádné výhody při
výběrových řízeních pro české podniky, i když jde
například i o bezpečnostní rizika.
3. Máme pouze některé elektrosoučástky, které
z důvodu nerealizovaných zakázek jsou zatím
na skladě bez pohybu.
4. Kapacity nemáme volné žádné.

Josef Suska, Hokami
(výroby a osazení desek plošných spojů
a výroba elektroniky podle dokumentace
zákazníka)
1. Ano, jakožto výrobci elektroniky pociťujeme nedostatek čipů, zatím jsme však nezastavili žádného
zákazníka – bohužel za cenu velkých dodatečných
nákladů.
2. Absolutně největší riziko v dnešní době představuje stát a státní správa! Dnes nikdo neví, jaká
budou opatření kdekterého ministerstva zítra,
pozítří a za týden. Lidé dostávají peníze zadarmo
všude a na všech úrovních. Přirozená povinnost
pracovat, abych se uživil, už neexistuje! Morál-

ka v zemi rapidně klesá, ačkoliv výchozí bod byl
na můj vkus už tak velmi nízko. Paní Maláčová
nikdy nepracovala, nechápe například, že mají-li
brambory vyrůst, musí se zasadit. Zvyšování platů
učitelům nemá žádné opodstatnění, zvyšování
mezd státním úředníkům je úplná katastrofa. Výkon
nula. Otázka například zní: Jak mohl pracovník
na úřadu práce vykonávat práci na home office?
Sami tito zaměstnanci se smějí tomu, jak je stát neschopný. Za poslední rok odešlo z naší firmy 12 lidí,
tedy asi 8 procent českého personálu, do státní
správy, a nyní mluví o tom, že tak měli učinit dávno.
Údržbáři v pracovní době hrají šipky, běžná je malá
domů v podobě materiálu, tristní je využití pracovní
doby – to je jednoduše řečeno výsměch všem lidem
v privátní sféře. A to vše při schodku 500 miliard
korun, tedy v přepočtu 100 tisíc rodinných domků
ročně! Tedy každý rok nové Brno.
Dokud bude pokračovat tento trend, pak žádná
z firem, která nedostane dotace, není do budoucna
schopna přežít. Nicméně i ovládání firem přes
dotace se státu vymkne z rukou vinou úřednické
neschopnosti a neochoty pracovat. Tedy stručně
řečeno – mám opravdu strach o svá vnoučata.
Stále častější je kritika, že u nás děláme výrobky
a práci s malou přidanou hodnotou. V Česku je
stále ještě dost schopných lidí. Bohužel mnoho
z těch, kdo něco vyrábějí a zaměstnávají lidi, je
v důchodovém věku. Juříček, Frolík a jim podobní
asi své nástupce najdou, ale firmy do 50 lidí? Ty
jsou neprodejné, děti majitelů už nikdy nebudou vykořisťovat samy sebe… To jsou ty malé
výrobní firmy, nástrojárny a servisy, které navíc
paní Maláčová systematicky ničí svými nápady.
Například zastropováním počtu cizinců ve firmě
na 10 procent. My zaměstnáváme lidi ze Španělska,
Anglie, Filipín, Polska, Ruska a podobně, a to jak
v kancelářích, tak ve výrobě. Prostě se bez nich
neobejdeme. Jak to může skončit?
3. a 4. Máme. Bohužel, z našeho téměř miliardového obratu vyrábíme pro zákazníky v Česku jen asi
10 až 15 procent. Firemním cílem je získat zakázky
v Česku alespoň dvojnásobné.

Ladislav Brázdil st., ZLKL, Medová školka
(výroba lehkých konstrukcí, soukromá
mateřská škola)
1. Jsme strojírenská výroba, kde chybí především
hutní materiál – plechy, hřídelovina i barevné
materiály, tedy měď, hliník, mosaz. Zahájili jsme
výstavbu nových výrobních hal a chybí stavební
materiál téměř v celém sortimentu, především
stavební hutní materiál, izolační materiál, dřevo…
2. Zastavujeme v některých případech montážní
linky, kdy nedostatek materiálu brání výrobě
a plnění dodávek. Stejné je to s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků ve výrobě. Zastavujeme
příjem nových zakázek, což se bude projevovat
ve výsledcích firmy v pozdějším období…
3. a 4. Nemáme. Q
PETR KARBAN
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Foto: Jakub Hněvkovský a archiv STASTO

Tomáš Jahn se synem Tomášem. Stasto je jejich život.

Skepse zmizela, opatrnost zůstává
Znakem doby je automatizace a robotizace v průmyslu. Znakem v Česku dnes o to důležitějším, že průmysl tu čelí
dlouhodobě nedostatku pracovní síly. A naděje na zlepšení je mizivá. Právě robotizace je pro mnohé podniky jediným
řešením. Katastrofální nedostatek zdrojů však může zastavit nebo alespoň omezit i ji. Nejen o tom s Tomášem Jahnem, který
společnost v Česku vybudoval a vede.

P

andemie demaskovala zranitelné
globální řetězce a dala vlastně zapravdu
vaší filozofii Made in Europe…
Vidíte, my tu filozofii ale držíme skoro čtvrtstoletí. Jsem prostě bytostně přesvědčen, že evropská
průmyslová tradice je hodnota, kterou Asie nabídnout nemůže. A evropští výrobci mají obecně
u evropských zákazníků asi lepší jméno. Pravda je,
že dnes už nejsme s touto evropskou filozofií osamoceni, ale pořád na tom nejsme tak jako Němci
nebo Rakušané. Tam je domácí produkce ceněna
a vyhledávána, zákazníci jsou ochotni si za původ
připlatit. V Česku se to pomalu učíme, přibývá
zákazníků, kteří oceňují naše dodavatele.
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Což jsou povětšinou lídři trhu, světové
špičky. Obecně ale evropská průmyslová
tradice mizí, mnohé země výrobu převedly,
fabriky zarůstají travou….
To je ale otázka především pro politiky. Podle mne
je to velký problém, protože jedna loď blokující
Suez ukázala, jak jsme závislí. Výroba komponent
v Asii a kompletace doma v režimu just-in-time
to není dobrá kombinace. Ospravedlňuje ji pouze
cena, na kterou Česko pořád slyší… Otázka je,
jestli ta nižší cena vlastně není příliš vysoká daň.
Víme všichni, že asijská výroba není úplně zaměstnavatelsky férová ani ohleduplná. A jestliže pak
celý svět určitou součástku odebírá z jedné jediné

země, co se stane, když si tamní vláda postaví
hlavu a neprodá? Bude nás mít v hrsti.

Jak vnímáte naši ekonomickou současnost?
Pandemickou krizi vystřídala krize vstupů.
Nastala poměrně dramatická situace, což je vidět
kupříkladu v mladoboleslavské Škodovce, desítky
tisíc aut jsou vyrobené, ale odstavené, protože jim
chybí nezbytná elektronická součástka. Kdyby to
mělo trvat ještě pár týdnů, budou mít velké problémy. Ostatně, i my to vidíme, jeden z našich dodavatelů nám oznámil, že určité komponenty, které
jsou závislé na dílech z Asie, nějaký čas nebudou.
A když budu osobní, dva měsíce čekám na výměnu
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Inteligentní periferie pro roboty německé společnosti IPR jsou novinkou, kterou v září STASTO představuje svým partnerům a zákazníkům a rozšiřuje tak nabídku v segmentu robotizace.

čelního skla u auta. Dodací lhůty se prodlužují,
ceny rostou. To je trend, který jen tak nepomine.
Nebo aspoň nevidím žádný důvod, který by to
mohl začít vylepšovat. Naopak, roztáčí se spirála.
Naši dodavatelé zdražují již zhruba od března
a není to o jednotky procent, ale o desítky. Ani my
se od září úpravě ceníků nevyhneme. Ve stejné
situaci je dnes patrně většina firem. A na konci je
zákazník, který to zaplatí.

Mohl a měl by nějak pomoci stát?
Těžko, ten maximálně připraví úlevy pro nějaké
nadnárodní firmy, podpoří výstavbu gigafabriky
na baterie, ale jinak je mimo reálný svět.
Automatizace a robotizace, to jsou často
investičně velmi náročné projekty a doba je
nejistá. Nevnímáte opatrnost?
Všichni naši partneři, ty velké firmy, které dodávají
koncovým zákazníkům, zakázky přibližně do konce roku mají. Je ale pravda, že byly zvyklé mít
zakázky nasmlouvané ne na půl roku, ale i na dva
roky. Takže v tomto ohledu bychom o určité míře
opatrnosti asi mluvit mohli. Ale skepse, která
nás obcházela před jarem, naštěstí zmizela a ani
na finančních výsledcích se to nijak dramaticky
neprojevilo. Automatizovat se bude dál, chybějí
totiž lidé. V některých okresech je nezaměstnanost pod dvěma procenty, to reálně znamená, že
pracovní sílu prostě neseženete. Trend nahradit
lidskou práci strojem je zřejmý a bude se prosazovat i u menších firem, nejen u těch velkých, které
jsou řízeny ze zahraničí. Závislost na lidech, kteří
chybějí, je pro firmy zničující.

STASTO
Specialista v oblasti průmyslové
automatizace se zaměřením na dodávky
pneumatických pracovních prvků,
průmyslových armatur a automatizace je
členem nadnárodní rakouské rodinné firmy
STASTO Group. Na českém trhu 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. Od září 2021
rozšiřuje portfolio produktů o inteligentní
periferie průmyslových robotů, které vyrábí
německá společnost IPR.
Společnost dlouhodobě obhajuje AAA
certifikaci společnosti Bisnode a díky tomu se
řadí do exkluzivního klubu Bisnode Platinum
Excelence, který sdružuje nejdůvěryhodnější
společnosti, splňující navíc přísná
ekonomická kritéria.

Více informací na:

www.stasto.cz

Vy jste se věnovali automatizaci, nyní se
posunujete blíže k robotizaci…
To je pravda, ale není to nějaký nový směr, spíš
jsme doplnili portfolio. Naše těžiště je pořád v průmyslové automatizaci, v armaturách. Ale dodávali
jsme i otočné stoly pro roboty a chtěli jsme tuto
pozici posílit. V září tak budeme moci po půl roce
příprav a vyjednávání představit inteligentní periferie německé firmy IPR. To jsou produkty, s nimiž
si, myslím, máme šanci uspět, ale zásadním způsobem to naši orientaci asi nezmění.
Budete se specializovat na některé
segmenty?
Segmentovou vyhraněnost nemáme. Dovolím si
tvrdit, že jsme v kontaktu se všemi významnými
firmami v Česku, které se věnují automatizaci
a dodávají pro ni technologie.
Jste nějak zapojeni i do vývoje? Třeba
s některými českými vysokými školami…
V robotice jsme údajně velmi dobří.
My nejsme výrobci, nevyvíjíme produkty. Ale
v rámci možností se na určitém vývoji podílíme,
jsme schopni navrhnout pro vývojáře strojů dílčí
speciální řešení, rozvody, řízení. Jeden náš technik
takto spolupracuje už asi na třetí generaci rehabilitačního přístroje a není to jediná věc. Jinými slovy
jsme schopni v rámci svých možností se do vývoje zapojit nebo ho podpořit, ale tím, že sami
nevyrábíme, tak můžeme nabídnout především
zkušenosti. Q
PETR KARBAN
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Recommender systémy, chatboti i automatizace procesů

Umělá inteligence
přináší průmyslu řadu příležitostí
Čtvrtá průmyslová revoluce shrnuje změny, díky kterým došlo a stále dochází ke zefektivnění i automatizaci procesů
v oblasti dopravy, samotné výroby či komunikace skrze digitální technologie. Současné technologické trendy jsou navíc
ovlivněné i pandemií koronaviru, která se v některých ohledech zapříčinila o jejich rychlejší ukotvení. Firmy, které plánovaly
přesun do online prostředí a nasazení moderních technologií v rámci několika let, zvládly najednou celý proces během
několika měsíců.

T

a akcelerace se projevuje i v českém prostředí.
„Zdá se, že inovace se dějí více v přístupu
lidí k technologiím, především díky připojení
k internetu, které je všudypřítomné. Technologie 5G
tomu pouze nahrává. Čeští operátoři jsou nuceni
zlevňovat data, celý svět se přesouvá do kyberprostoru s názvem Internet. To jsou faktory, které nutí
firmy myslet jinak,“ míní David Strejc, IT Open
Source architekt společností WPDistro.
A jakým výzvám čelí průmysl? Automatizace,
digitalizace a data. To jsou tři velké hlavní trendy,
které nyní v oblasti digitálních technologií rezonují, především díky novým možnostem umělé
inteligence (AI).
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Automatizace a AI
„Automatizace rozhodně není nic nového, ale
v poslední době dozrály některé technologie – jako
například AI (umělá inteligence) nebo RPA (robotická procesní automatizace), které mají potenciál
změnit způsob, jakým pracují nejen firmy, ale třeba
i státní instituce,“ říká Lubomír Husar, zakladatel
LovelyData. Algoritmy umělé inteligence mohou
firmám ušetřit čas, usnadnit fungování i zautomatizovat procesy. Motivací jejich využívání může být
prostor pro vlastní růst či větší konkurenceschopnost. Typickými příklady použití AI v průmyslu
jsou například predikce poruchy strojů, odhalení
„zmetků“ pomocí optických kontrol nebo pomocí

dat z kontrolních bodů, chatboti či doporučovací
algoritmy v e-shopech.
Velký boom zažívají i virtuální asistenti neboli
chatboti, kteří díky umělé inteligenci mohou komunikovat se zákazníky prostřednictvím textových
i hlasových zpráv. Je možné je využít na různých
zařízeních a platformách. Velkým trendem je i personalizace, tedy skutečné zacílení a úprava obsahu
podle uživatele platformy či návštěvníka webu.

Obraz, dokumentace a predikce poptávky
Algoritmy umělé inteligence se používají například
při digitalizaci firemních dokumentů. Pomocí
metod OCR lze nafocené dokumenty převést
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na strojově čitelné dokumenty. „Vše se digitalizuje, dokonce stát si začal všímat, že je toto odvětví
potřeba rozvíjet. Jako občané ČR totiž nemáme
nerostné moře, zlato, ropu, ale máme velmi schopné
techniky. Toho si všímá celý svět. Příklady mohou
být společnosti Avast, Red Hat, který má v Brně
své kanceláře, Microsoft tu má nebo alespoň měl
své vývojové centrum pro Skype, MSD si sem též
nastěhovalo velké vývojářské centrum, a tím výčet
firem nekončí. Jsme jedni z top vývozců softwaru,“
upozorňuje David Strejc.
Digitalizaci navíc výrazně urychlila pandemie.
„I když se ‚digitalizuje‘ mnoho desítek let, tak
proces to byl spíše pozvolný. Covidová opatření
donutila celou společnost hledat způsoby, jak
fungovat dál i při omezeném osobním kontaktu.
V důsledku krize se lidé a firmy museli přizpůsobit a najít efektivnější způsoby spolupráce,“ říká
Lubomír Husar.

Efektivní využití dat
Umělá inteligence pomáhá mnoha firmám
s objemy dat, jejich analýzou a s vyhodnocováním. „Data jsou od nástupu digitálního prostředí
nevyužitým zlatým dolem a stále zůstávají jedním
z hlavních trendů digitální transformace. Aby se
podnikům v novém digitálním ekosystému dařilo,
je pro ně práce s daty kriticky důležitou schopností. Organizace nebyly nikdy na cestě digitální
transformace osamocené, zákazníci šli vždy
souběžně a přijímají nové technologie s velkou
rychlostí. Jsou stále chytřejší a zářné časy, kdy
podniky investovaly pouze do jednoho softwaru
pro správu dat, obvykle CRM, jsou pryč. Běžné

datové platformy nejdou do hloubky a postrádají
některá zásadní data poskytovaná zákazníky.
Tímto neefektivním přístupem tak dochází
k neosobní zákaznické zkušenosti. A organizace
si to začínají uvědomovat. CDP (Customer Data
Platforms) je integrovaná databáze zákazníků,
která pomáhá podnikům při jednotném sběru dat,
big data, zpracování, konsolidaci, aktivaci a realizaci z online i offline kanálů,“ upozorňuje na
nové množnosti při práci s daty Vojtěch Strnad
z digitální agentury WDF.
Trendem je i využití dat pro vytváření a vývoj nových technologií. „U všech nových aplikací, ať už se
jedná o inteligentní průmysl, zemědělství, zdravotní
péči, či logistiku, je zásadní bezpečnost a ochrana
osobních údajů a dalších vyměněných dat. Stávající
řešení jsou tradičně založena na centralizované
architektuře a nezaměřují se na auditovatelnost
a neměnnost. Zajímavým trendem v této oblasti
je využití blockchainu, který může být zajímavou
alternativou,“ poukazuje na bezpečnost dat Jana
Večerková.
Vyhodnocování dat a získávání smysluplných
informací, které pomáhají s lepší organizací,
podnikáním, vzděláváním, jsou pro firmy stále
výzvou. „Ukazuje se, že organizace nyní plánují více
a více investovat do platforem zákaznických dat, aby
podpořily růst a propagaci, čímž se z technologie
‚nice-to-have‘ stane technologie ‚need-to-have‘,“
míní Strnad.
Jaké jsou trendy, už víme. Pojmy jako big data,
digitální transformace a další znějí opravdu velkolepě, avšak jejich převedení do praxe trápí mnoho
firem a význam velkoleposti se tak ztrácí. Jaké
dělají nejčastěji chyby?

Zastavily se v čase
Technologie se rychle vyvíjejí a prvky a funkce
nejrůznějších platforem či systémů, které byly
moderní a inovativní, se během jednoho roku
až dvou let mohou stát nudnými, přežitými
a klišovitými. „Digitální systémy lze považovat
za snad nejvíce a nejrychleji se rozvíjející systémy,
které člověk v současnosti tvoří. A na to je třeba
myslet. To, co platilo před dvěma lety, je již dávná
minulost,“ říká David Strejc.
Jedním z hlavních cílů vývojářů by tedy měla
být udržitelnost v čase. Vyhrávají jednoduché
a jasné systémy. Dobrým příkladem jsou společnosti Google a Apple, které své systémy tak
koncipují. „Je složitější dělat přívětivé a jednoduché systémy než přeplácané a uživatelsky nesrozumitelné paskvily, které se ale líbí jejich tvůrcům,“
doplňuje Strejc.
A podle čeho poznáme úspěšnou webovou či mobilní aplikaci? Jde to prý poměrně rychle. „Podle
pocitu lehkosti a jednoduchosti, který získáte díky
skvělému designu. Je to také frustrace, kterou pociťujete při interakci, když ani nevíte, kam máte jít dál.
Špatný design nelze překonat dobrým vývojem, nebo
naopak. Proto je důležité zamyslet se nad celkovým
dojmem, který chcete v uživatelích zanechat, ještě

předtím, než začnete detailně rozhodovat o způsobu
tvorby,“ popisuje Vojtěch Strnad.

(Ne)myslí na uživatele
Nastat může ale i opačná situace, kdy se architekti
systému, webových stránek či softwarů snaží vyjít
uživateli co nejvíce vstříc a nabídnou mu co nejširší spektrum možností a řešení. „V dnešním
dynamickém světě bývá pro digitální platformy složité prioritizovat tu funkcionalitu, která je reálně
nejdůležitější pro koncové uživatele. Platformy se
někdy snaží řešit příliš mnoho problémů najednou. Výsledkem může být pak komplexní řešení,
že jeho nasazení a využití je pro nové uživatele
nepřijatelně časově náročné,“ míní Jana Večerková
z Coding Bootcamp Praha. „Někdy se jedná o znovuobjevování kola, kdy se vymýšlejí nové způsoby,
aby se následně zjistilo, že ty staré fungovaly docela
dobře. Jindy chybí funkcionalita, protože vývoj
kvalitní platformy chce svůj čas a tým lidí, kteří ví,
co dělají,“ potvrzuje Lubomír Husar.

Forma versus obsah
Další vadou, kterou můžou digitální platformy
trpět, je určitě přeplácanost. Příkladem může být
Facebook. Je přebitý funkcemi, které jsou mnohdy
schované v pátém menu šestého podmenu. Pro
uživatele je pak velmi náročné zvykat si na nová
uživatelská rozhraní, která se navíc mění téměř
pravidelně každý rok. Obsah a forma jdou dnes
spolu ruku v ruce. „Pokud účinně uspokojíte hlubší
potřeby všech uživatelů – poskytnete jim potěšení,
zapojení a celkovou emocionální působivost – může
se vaše aplikace stát ústřední součástí každodenního
života uživatelů a splnit vaše obchodní cíle,“ radí
Vojtěch Strnad. Mnoho lidí se také stále technologií bojí. Bojí se, že něco rozbijí. A změny uživatelských rozhraní tomuto strachu napomáhají.

Nehledí do budoucna
Tvůrci musí hledět dopředu a myslet přitom na
množství faktorů, které budou systém v budoucnu
ovlivňovat. „Jednoduchost modifikací, uživatelská
přívětivost, a to včetně přechodů na vyšší verze.
Co nejmenší překvapování uživatelů při upgradech,
rychlosti odezvy při zátěži, obměny vývojových
týmů v čase, propojitelnost s jinými systémy,
možnost měnit dodavatele,“ upozorňuje na některé
z důležitých faktorů v úspěšném provozu moderních digitálních platforem David Strejc.
Jedním z velkých problémů je i ne ideální spolupráce systémů, například při migraci dat mezi
nimi. „Jeden by očekával, že v roce 2021 budeme
schopni data bez problému využívat a propojovat
napříč platformami od různých výrobců, ale realita
zatím taková není. I proto radím všem – učte se
data! Je to kariéra, která vám zajistí budoucnost,“
uzavírá Lubomír Husar. Q
RENATA FALTEJSKOVÁ
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Českým firmám

umíme nabídnout zajímavé možnosti
Počátkem letošního roku přešel Jiří Protiva z pozice ředitele Vojenského technického ústavu do jiného státního podniku.
Jeho úkolem je konsolidovat LOM PRAHA, podnik, který v posledních letech nedokázal plně zúročit své vysoké odborné
kompetence. Jak se s krizí vstupů a érou přezbrojování české armády potýká podnik, který má ambice nabídnout zajímavé
projekty i civilnímu sektoru?

J

e pro vás LOM výzva?
Podnik nebyl úplně v dobré kondici, jeho hospodářské výsledky nebyly v posledních letech
valné. Mým úkolem není pouze zlepšit hospodaření,
tedy čísla, ale podnik rozvíjet a reálně jej dostat
do stavu, kdy se o něj česká armáda může do budoucna spolehlivě opřít. Například participovat
na nové vrtulníkové platformě, ať už z pohledu simulačních technologií, či z pohledu životního cyklu.
Nestává se z vás už takový resuscitátor
státních podniků?
Hezky řečeno, ale zůstaňme u toho zavedeného
pojmu krizový manažer. Uvědomil jsem si, že mě
vlastně nesmírně baví přijímat výzvy a zdolávat
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překážky tohoto typu. Spravovat věci, kde to má
smysl. Což v případě VTÚ i LOM smysl má, protože to jsou strategičtí partneři státu.

Má na osudy LOM nějaký dopad hra
o miliardy pro armádu? Minus deset miliard,
pak to vrátíme…
Z pohledu servisu vrtulníků si to nemyslím, protože
jejich cyklus je daný, tato služba armádě je nutností,
a tak máme pravděpodobnost hraničící s jistotou,
že se nás hra miliard nedotkne. V jiných portfoliích
to vyloučit nemohu, nicméně nepociťuji v tomto
smyslu žádný mimořádný tlak, že bychom měli
mít nějaké existenční problémy. Prostor pro využití
schopností státního podniku tu určitě je.

Ptám se proto, jestli to nemůže mít dopad
třeba právě na nevojenská portfolia…
Nemyslím, že existuje nějaká přímá úměra, že by
to ovlivňovalo naši spolupráci s civilní sektorem.
Naopak, já jsem i v případě státního podniku
zastáncem vícezdrojového financování. Nesmíme
být přímo závislí jen a pouze na potřebách
armády a stát s nataženou rukou, musíme mít
i jiné zákazníky, ať již domácí či zahraniční,
vojenské či nevojenské. Taková struktura
zákazníků nám pak může pomoci kompenzovat
případné výpadky, protože v závislosti na státním
rozpočtu, respektive požadavcích armády, jsme
na tom v některých letech finančně lépe, jindy
zase hůře.

ekonomika v pasti
Zmínil jste novou vrtulníkovou platformu,
která má stát na strojích Venom a Viper. Pro
vrtulníky Mi máte ceněné kompetence, jak
jste na tom se stroji amerických výrobců?
To je pro nás úplně zásadní úkol. Má dvě linie, první
je simulační středisko, které již s naší dceřinou
společností VR Group budujeme na vrtulníkové
základně v Náměšti nad Oslavou. Mimochodem,
simulační výcvik je naší chloubou, v Pardubicích
máme v rámci Centra leteckého výcviku takzvané
téescéčko, tedy tréninkové simulační centrum, kde
školíme piloty z celého světa. Srovnatelné je v Evropě už jen jedno ve Švédsku. Druhá linie se týká
životního cyklu strojů, tedy servisu a údržby, tam
v současné době diskutujeme detailní parametry
zajištění této služby ve prospěch české armády.
Řešíme souběžně personální struktury a organizaci, abychom v okamžiku, kdy tady nové vrtulníky
budou, byli schopni se o ně postarat.
Máte šanci se prosadit i na tvrdém
zahraničním trhu Evropy a NATO a zúročit
tam své kompetence?
Co se týká vrtulníků východní provenience, tak
určitě ano, pokud je zahraniční armády využívají.
Jsme certifikovaným partnerem pro Evropskou
unii i NATO, aktuálně jsme například před podpisem významné zakázky pro Severní Makedonii.
Na tomto poli jsme významnými partnery mnoha
států, s ohledem na původ vrtulníků Mi to jsou pochopitelně spíše země na východ od nás, případně
z Afriky či Asie.
A pokud jde o ty nové americké stroje?
To je určitě jeden z našich cílů, nabídnout službu
i dalším potenciálním zákazníkům, a to pro vojenský i civilní sektor, nicméně ten domácí vojenský
je teď prioritou.
Jak se státního podniku dotýká současná
krize vstupů, která v některých podnicích
výrazně limituje výrobu?
Určitě zasáhla i nás, postcovidová doba je z našeho
pohledu znát především ve zdražování subdodávek. Jako veřejný zadavatel jsme trochu svázaní,
nicméně se snažíme snižovat ceny vstupů jak
jen to jde, ale zdražování se nevyhneme ani my.
Respektive, už jsme se nevyhnuli.
Máte jako státní podnik, primárně zaměřený
na obranný průmysl, nějaký prostor pro vývoj
a výzkum ve spolupráci s českými firmami?
Dlouhodobě razím myšlenku spolupráce státního
podniku, akademické sféry a privátních firem,
na tom mohou vydělat všichni aktéři. V LOM
vidím velký prostor, zejména pokud jde o otázku
modernizací, například v oblasti zástavby moderních radarových, komunikačních nebo zbraňových technologií. A nejde pouze o vrtulníky,
myslím, že tu máme odborníky, kteří jsou schopni
takové projekty řešit i s přesahem do jiných odborných oblastí.

LOM PRAHA s. p.
Tradiční podnik českého leteckého průmyslu,
čelní opravárenský závod pro vrtulníky
řady Mi v zemích NATO a EU s uzavřeným
cyklem oprav. Je plně certifikován ruskými
konstrukčními kancelářemi MVZ Mil
a OAO Klimov, mezinárodním leteckým
výborem MAK a domácími leteckými
autoritami. Oproti mnoha konkurentům
může nabídnout komplexní služby
spojené s kompletní podporou životního
cyklu vrtulníků Mi. Disponuje zkušeným
technickým personálem i pokročilými
technologiemi.
Jeho doménou jsou především generální
opravy vrtulníků Mi-2, Mi-8/17, Mi-24/35
a jejich agregátů (turbohřídelových motorů,
reduktorů a pomocných startovacích
motorů). Dále opravuje pístové motory
a poskytuje letecký výcvik pilotů
ve vlastním Centru leteckého výcviku
v Pardubicích. Dceřiná společnost VR Group
se na špičkové úrovni zabývá výrobou
simulátorů a simulačních technologií pro
letouny, vrtulníky i pozemní síly.

Mohl by LOM nabídnout své produkční
kapacity civilnímu privátnímu sektoru? Řada
podniků dnes po zkušenostech s globálními
řetězci hledá diverzifikaci dodavatelského
portfolia…
To je další velmi aktuální téma. Už jsem zmínil, nejsme orientováni jen na vrtulníky a jen
na vojenské portfolio. Musíme být rozkročeni
i na druhou stranu a byl jsem vlastně překvapen, jakou šíři nevojenského portfolia můžeme
českým firmám nabídnout. A právě dnes, kdy se

firmy orientují na domácí dodavatele, mohou být
naše možnosti pro mnohé z nich zajímavé. Ať už
se jedná o strojní obrábění, vyvažování rotačních dílů, CNC stroje, nedestruktivní testování,
galvanovnu… Umíme opravovat motory, a to
nejen pro platformu Mi, ale i ty proudové pro
L-39 nebo pístové. Ohledně pístového programu
vnímám značnou poptávku, proto se na něj chci
zaměřit. V souvislosti s tím také spouštíme i nový
e-shop pro prodej náhradních dílů na písty, který
však chceme využít ve větší míře a nabízet jeho
prostřednictvím i další zboží.
Nabídku vůči českému průmyslu postupně
akcelerujeme, a to i prostřednictvím Hospodářské
komory. Navazování obchodních vazeb v těchto
odbornostech je pro nás důležité i proto, že nás
udržují v realitě, můžeme budovat kompetence
a schopnosti, které pak zpětně můžeme využít
i pro portfolia vojenská. A musím říci, že už dnes
se zájem českých firem potvrzuje.

Velký zájem vzbuzuje restaurování letadel
pro Vojenský historický ústav. V tom,
předpokládám, budete pokračovat i nadále?
Určitě ano. Renovace historické letecké techniky je
sice marginální, ale přesto další schopností, kterou
jsme schopni nabídnout nejen VHÚ, ale potenciálně i do zahraničí. Pro VHÚ primárně renovujeme
unikátní historické letouny československého
letectva, a to do muzejních sbírek kbelského Leteckého muzea. V dubnu předali zaměstnanci našeho
závodu letadel opravené stroje Aero L-29 Delfín
ve speciální kamufláži a Avia CB-33. Nedávno začali pracovat na renovaci vrtulníku jediného svého
druhu v Česku SM-2 OK-RUV. Chceme i nadále
podporovat projekty, které souvisí s československou a českou historií. Q
PETR KARBAN
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Hledání ideálního stavu
Problémy i příležitosti. Dynamické proměny doby, s nimiž si možná mnozí neporadí. Jan Světlík, prezident Národního
strojírenského klastru, je ovšem optimista a vidí už dnes firmy, které přes všechny obtíže hledají ideální stav zítřka. Jeho
společnost Cylinders Holding například pracuje na konceptu vodíkového města.

V

ýrobě chybí základní materiály i řada
komponent. A když už jsou, jejich cena
dramaticky roste. Kde vidíte hlavní
příčiny?
Ekonomika ožila a čeká, že budou fungovat
standardní systémy a dodavatelské řetězce. Ty se
ale v minulých dvou letech silně narušily. Některé
výrobní firmy nezvládly požadavky na ekologičtější ekonomiku, některé doplatily na pandemii
covidu a zmizely z trhu. Zákazníci v covidové době
odsouvali už podepsané kontrakty na později.
Vázla logistika, nejen u dočasně zablokovaného
Suezského průplavu, ale i na uzavřených hranicích
a ve velkých lockdownech. Vyprodaly se sklady,
nikdo si nechtěl blokovat cash ve skladových
zásobách. Firmy i domácnosti vyčkávaly s většími
investicemi na lepší časy, šetřily. No a teď se tohle
všechno najednou potkalo. Větší poptávka, méně
výrobců, výroba zvyklá dělat just in time nestíhá,
protože nemá na skladech zásoby materiálu.
A taky stále hraje roli strach, že to všechno ještě
zdaleka nekončí, že se vrátí lockdowny. K tomu
různé problémy – od legislativy přes politické turbulence ve světě až po velké povodně nebo požáry.

Foto: archiv NSK

podniky podporují nebo zřizují vlastní průmyslové
školy, jako je Vítkovická střední průmyslová škola,
kde jsou zřizovatelem Vítkovice, a. s. Firmy se tedy
snaží vychovat si vlastní nové generace techniků.
Ale stejně tak si pořizují i výrobní kapacity v cizině, tím si trochu uvolní ruce doma. Pokud máte
v cizině akvizici, můžete si tam zaškolit zaměstnance, které pak můžeme s příslušnými pracovními povoleními přivézt i do Česka. Počet zdejších
lidí, kteří jsou v Česku ochotni pracovat, je limitní.
Podniky se přeplácí v nabídkách, v náborových
příspěvcích, v benefitech, ale na přílivu lidí to moc
vidět není. Čili těm ostatním už se asi nechce dělat.

Jan Světlík

Co by tedy tuto situaci mohlo změnit
a v jakém časovém horizontu?
Bude to zase souhra mnoha faktorů. Není
vyloučeno, že vysoké náklady a nulové marže
zlikvidují další firmy a bude situace ještě složitější.
Na druhou stranu ten tlak přinese i inovace, které
povedou ke snižování nákladů jak na materiál,
tak na práci. Ceny nemůžou růst do nekonečna.
Netroufám si odhadnout, za jak dlouho, ale pak se
síly zase vyrovnají.
Současně s problémy vstupů i český průmysl
musí řešit zásadní technologické, energetické
a environmentální výzvy, akcelerované
možná až příliš ambiciózními unijními cíli.
Jak při všech těchto tlacích volit priority
a řídit podnik?
Systém priorit je podle mě ošidný, svádí k operativě, ve které umírají strategické cíle. Kdo je má, jde
za nimi, sleduje dlouhodobě vlivy okolí, pracuje
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roky na budoucnosti. Někdy musíte zvolit úplně
jiný pohled na věc, změnit styl myšlení, abyste se
posunuli. Například Cylinders Holding teď společně s Vítkovicemi pracuje na konceptu vodíkového
města, kde se bude pracovat se všemi alternativními zdroji energií a s velkým využitím vodíkových
technologií.

Drtivou většinu výrobních firem v segmentu
strojírenství a kovovýroba brzdí navíc
dramatický nedostatek pracovních sil
a ta situace je dlouhodobá. Máte recept,
jak jí čelit?
O to se snažíme roky prostřednictvím takzvaného
neformálního vzdělávání a popularizace vědy
a techniky. V Ostravě k tomu máme obrovské
zázemí a science centrum Velký svět techniky
v Dolních Vítkovicích. Roky pracuje se školami i celou veřejností. Kromě toho průmyslové

Jedním z diskutovaných témat je dnes
odolnost a spolehlivost globálních řetězců,
respektive jejich diverzifikace. Je to ovšem
vůbec reálné, když Evropa v posledních
dvaceti letech v mnoha oborech v podstatě
ztratila výrobní kapacity i kompetence?
Že se tohle stane, bylo jasné už minimálně před
deseti lety. Musím říct, že jsme si v Evropě sami
cíleně zlikvidovali spoustu kapacit, které nám teď
chybí. Je zbytečné vykládat, co by kdyby. Prostě
tady už výrobci nejsou a my musíme hledat ve světě. Co jsme předtím dělali v okruhu sta kilometrů,
to teď děláme přes kontinenty. Neumím si představit, že by se věci vrátily zpátky. Jako odběratelé
i jako dodavatelé diverzifikaci hledáme a sami se
na ní podílíme. V Cylinders Holding, který řídím,
teď hlavně u vodíku sledujeme celý svět a jsme
připraveni do celého světa taky dodávat. Smart
kontejnery a virtuální plynovody na technické
plyny už takhle normálně fungují.
Odvážíte se výhledu pro české strojírenství
a příbuzné obory do blízké budoucnosti?
Automatizovaná výroba, složitější finální výrobky,
zelené a cirkulární technologie a silná vzdělanostní
struktura lidí. To by byl ideální stav. Je tu spousta
firem, které na tom pracují, nebo už tak úplně
běžně fungují. Podle mě jsou právě ony zárukou
rozvoje českého strojírenství. Možná se o nich jen
málo píše a tím pádem i málo ví. Q
PETR SIMON

názory

Patří česká ekonomika
k těm nejpoškozenějším?

„ČÁSTKA TŘI STA DEVADESÁT
MILIARD JE PRO MNE
NEPŘEKROČITELNÁ,“
ŘEKLA VE STŘEDU 18. SRPNA K PLÁNOVANÉMU
SCHODKU STÁTNÍHO ROZPOČTU MINISTRYNĚ
FINANCÍ ALENA SCHILLEROVÁ V ROZHOVORU
PRO ČESKOU TELEVIZI V POŘADU UDÁLOSTI.

VAŠE SALDO, PANÍ MINISTRYNĚ,
JE HROZIVÉ: PLUSOVÁ KOREKCE
2,9 MLD. KČ Z ROKU 2018 VÁM SKÓRE
MOC NEVYLEPŠÍ, PAK UŽ JSOU JEN
MINUSY: 28,5 MLD. KČ, 367,4 MLD. KČ
A AŽ 500 MLD. KČ… ZA ČTYŘI ROKY
JSTE NÁM TU NECHALA SEKERU
BEZMÁLA ZA BILION, COŽ JSOU
ZHRUBA PŮLROČNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE.
NENÍ ZAČ…
A NESVÁDĚJTE VŠECHNO NA COVID.
NAVÍC V DOBĚ, KDY PRŮMĚRNÉ PLATY
VE STÁTNÍM SEKTORU PŘEKONÁVAJÍ
MZDY V SOUKROMÉ SFÉŘE. TO SE TO
UTRÁCÍ, KDYŽ TOTO A DALŠÍ VÝDAJE
PLATÍ PODNIKATELÉ.
PETR KARBAN
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Eurostat potvrdil svůj první odhad (publikovaný
koncem července) růstu ekonomiky Evropské unie
mezičtvrtletně 1,9 % a meziročně o závratných
13,2 % (závratnost je samozřejmě dána nízkou
loňskou základnou). Pro eurozónu tyto údaje činí
2 % a 13,6 %.
V případě Česka první odhad Českého statistického úřadu činí neduživých 0,6 % a 7,8 %. Druhý,
přesnější a detaily obsahující, odhad vyjde na konci srpna. Hodnoty různých souběžných indikátorů
naznačovaly a naznačují, že by ČSÚ mohl udělat
revizi uvedených údajů směrem nahoru. Nasvědčuje tomu i skutečnost, že uvedené údaje byly
zřetelně pod odhady naprosté většiny pozorovatelů
české ekonomiky.
Pokud by ČSÚ data o hrubém domácím produktu
za 2. čtvrtletí takto nerevidoval, potvrdila by se

pozice Česka jako hambáře: z nynějších dat totiž
předběžně plyne, že v rámci Evropské unie (kromě
sedmi zemí, pro které zatím nejsou potřebná data)
bylo z hlediska návratu k ekonomickému výkonu
před úderem pandemie Česko ve druhém čtvrtletí
2021 na ostudném předposledním místě (přičemž
nedostatečnou fiskální expanzí to asi nebude…). Q

MICHAL SKOŘEPA,
ekonom České spořitelny
a člen Výboru pro rozpočtové
prognózy

Smrtící hyperkorektnost

J

eff Bezos žaluje NASA, protože přiklepla
kšeft Elonu Muskovi. Tak pravda, tři miliardy
dolarů, to už je suma, která i pro nejbohatšího
muže planety má svou přitažlivost. Žaloba podle
agentury Reuters, která zprávu publikovala, napadá
nestrannost NASA – zakázku dostal Musk, přestože
nabídky podle Bezose byly srovnatelné a zakázka
měla být korektně rozdělena mezi více firem.
Americká vládní agentura Government Accountability Office (takový tamní NKÚ) se postavila
na stranu NASA, která prý měla naprosté právo
vybrat více vítězů tendru, jednoho nebo žádného.
Kdeže jsou doby, kdy ten, kdo platil, si za své
peníze najal toho, koho chtěl a potřeboval. Dnes se

nejdříve musíte ptát, komu smíte zakázku zadat,
a pak ji hlavně musíte zadat tak, aby se někdo
nenaštval, protože pak je schopen vám zablokovat
realizaci.
Vím, NASA není privátní firma, je to veřejný
sektor, veřejné peníze. No a co? Skládá účty jako
každá jiná organizace. V první řadě svému řediteli
a ten zas jiným, co jsou nad ním. A nad všemi je
ve finále volič.
Je myslím dobré si připomínat zvláště nyní, před
říjnem, že život by byl vlastně docela snadný, kdybychom si ho nezasvinili nesmyslnými pravidly. Q
PETR KARBAN

Na konec hypoteční jízdy to zatím
nevypadá
Podle serveru hypoindex.cz objem nových hypoték
včetně refinancování v červenci činil 35,3 miliardy
korun. Meziročně jde o výsledek vyšší o 63 %,
mezidvouročně – v porovnání s červencem ještě
normálního roku 2019 – dokonce o téměř 130 %.
Superboom hypoték tedy, zdá se, vesele pokračuje. Meziměsíčně, oproti letošnímu červnu, jde
ale o pokles o masivních zhruba 9 miliard korun
neboli cca 21 %. Z tohoto pohledu superboom
hypoték spíš končí a takto taky vyznívají některé
titulky v dnešních médiích.

Jak to tedy ve skutečnosti je? Meziměsíční údaje
jsou obvykle zatíženy sezonností. U hypoték je
červenec tradičně slabší než červen. Na tuto sezonnost si můžeme zblízka posvítit čísly, z nichž je
jasně vidět, že pokles objemu z června na červenec
o 21 % není v kontextu předchozích šesti let nic
výjimečného. O žádném velkém ochabování hypotečního superboomu bych tedy zatím nemluvil. Q
MICHAL SKOŘEPA,
ekonom České spořitelny a člen Výboru pro rozpočtové prognózy

Foto: archiv COT
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Výrok…

názory

Ž

ádná společnost se nestala velkou ze dne
na den. Na začátku je vždy malý tým a až řada
faktorů rozhodne o tom, zda se firma rozroste, nebo zůstane hrát na hřišti v menší sestavě.
Tak či onak – unijní ekonomika nestojí na úspěchu
nikoho jiného než právě malých a středních firem,
které tvoří 99 % evropských podniků.
Význam těchto společností pro unijní ekonomiku nikdo nikdy nezpochybňoval, ale při tvorbě
legislativy se na ně přesto mnohdy zapomínalo.
Mohla bych vyprávět, kolikrát jsme do připravovaných zákonů ve výborech Evropského parlamentu doplňovali „včetně malých a středních
podniků“ nebo „s ohledem na malé a střední
podniky“.
Věřím, že nyní se blýská na lepší časy, a jsem
hrdá na to, že jsem k tomu mohla osobně přispět. Po roce jednání se mi totiž spolu s kolegy
z mé liberální politické skupiny Renew Europe
podařilo přesvědčit unijní instituce, aby se pra-

videlně každý rok a v přímém přenosu na půdě
Evropského parlamentu zpovídaly z toho, zda
a jak se dodržují závazky vůči malým a středním
podnikům.
Toto skládání účtů z aktivit ve prospěch malých
a středních podniků, v unijní hantýrce projev
o stavu malých a středních podniků v Unii,
proběhlo historicky poprvé na červnovém
plenárním zasedání ve Štrasburku. A bylo to
velké. Do diskuze se zapojila Evropská komise
a mnoho poslanců Evropského parlamentu, kteří stejně jako já považují malé a střední podniky
za svou dlouhodobou prioritu.
A co projev o stavu malých a středních podniků
v Unii přinese v praxi? Troufám si říct, že nyní
se konečně začne opravdu pracovat ve prospěch malých a středních firem v Evropě. Malé
a střední podniky získají jistotu, že s nimi budeme zacházet rovnocenně jako s těmi velkými
a nebudeme je utápět ve zbytečné regulaci.

Každý rok se budou moct přesvědčit o tom, zda
instituce dodržely, co slíbily. Jsem přesvědčena,
že projev o stavu malých a středních podniků
v Unii přispěje také k větší vzájemné důvěře.
Můžeme mít jasnou strategii s danými kroky, ale
pokud ji nedokážeme vyhodnotit a říct si, co se
povedlo a kde je naopak nutné ještě více zabrat,
tak se nikam neposuneme.
Věřím, že se do debaty zapojí také české malé
a střední firmy. Jsem otevřena spolupráci a těším
se na jejich podněty. Q

MARTINA DLABAJOVÁ,
poslankyně Evropského
parlamentu

Foto: archiv poslanecké kanceláře Martiny Dlabajové

EU bude pravidelně skládat účty malým a středním firmám

Bez soukromých investic není oživení
důvod, proč nepodpořit také další dlouhodobé
investice – zejména různá strojní a technologická
zařízení.
Tato slabina se odhalila v letošním roce. V situaci všeobecného nedostatku vstupů totiž právě
menší investice mohly být realizovány jen stěží.
Například jen s problémy mohou podnikatelé
letos obnovit svůj vozový park (spadá do zvýhodněné 2. odpisové skupiny), když se prodloužily
čekací lhůty na dodání automobilů z důvodu
nedostatku čipů. Pokud by se ale firmy rozhodly
pro dlouhodobější investici, například do výrobní
budovy, rychlejšími odpisy podpořeny nebudou.
Hospodářská komora také zdůrazňovala, že vloni
nastavený mezní termín pro zvýhodněné pořízení
investic vnímá jako prozatímní, který by měl být
operativně posunut v závislosti na vývoji koronavirové krize.
Hospodářská komora proto věří, že politici
po podzimních volbách prodlouží mimořádné
odpisy i pro příští rok tak, aby měly skutečně šanci
pomoci podnikatelům při realizaci jejich investic.
Zároveň navrhujeme rozšíření mimořádných odpisů i na další odpisové skupiny, do kterých spadají
náročnější investice a větší a dlouhodobější inves-

tiční akce. Podpora masivnějších investic nebude
pouhým dárkem pro podnikatele, blahodárnost
investic pocítí ve středně a dlouhodobém horizontu všechny vrstvy obyvatel naší země.
Samozřejmě, že prohloubení daňové úlevy snižuje
z krátkodobého hlediska příjmy státního rozpočtu,
což může být vnímáno negativně vzhledem k potřebě konsolidovat koronavirové deficity. Podobně
jako například v případě žádoucího zvýšení
výdajů na výzkum, vývoj a inovace jde i u odpisů
o opatření s významným multiplikačním efektem,
který z dlouhodobého pohledu pozitivně ovlivní
výkon ekonomiky a tím se promítne i do vyšších
daňových příjmů státu. Q

KARINA KUBELKOVÁ,
hlavní analytička HK ČR

Foto: archiv HK ČR

P

odle nové Komorové národohospodářské
prognózy porostou investice firem v letošním
roce o 2,3 procenta v porovnání s krizovým rokem 2020. Takový nárůst nemá potenciál
jakkoliv výrazněji podpořit skutečné oživení české
ekonomiky. Letošní růst HDP, který podle Hospodářské komory dosáhne 3,5 %, je závislý na zdrojích, které byly vytvořeny v předchozích obdobích
a nemohly být kvůli mimořádným opatřením
vlády použity, a na obnovení zásob vyčerpaných
během prvního roku koronavirové krize. Skutečný
a udržitelný růst ekonomiky ale musí být tažen
zejména soukromými investicemi, tedy pořízením majetku potřebného pro podnikání. To byl
i důvod, proč zástupci podnikatelů v loňském
roce tlačili na vládu, aby zavedla rychlejší odpisy
dlouhodobého majetku.
Oproti původním plánům se ale Ministerstvu
financí nepodařilo pomocí mimořádných odpisů
výrazněji podpořit investiční aktivitu českých
firem a podnikatelů. Hospodářská komora přitom
již v rámci loňského připomínkového řízení
k takzvanému daňovému balíčku upozorňovala
na to, že by se zrychlené odpisy neměly vztahovat
pouze na první dvě odpisové skupiny. Nebyl a není

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!
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Připraveni na boom
českých e-shopů do zahraničí
Společnost PPL patří mezi nejvýznamnější přepravce zásilek na českém trhu již 26 let. PPL se specializuje na balíkovou
přepravu nejen po České republice, ale i do celé Evropy – od Rakouska, Polska, Slovenska, Německa, Maďarska, Itálie,
Francie, Portugalska, Španělska, Rumunska až po severské země a mnoho dalších. Od roku 2006 je součástí Deutsche Post
DHL, divize DHL eCommerce Solutions.

P

oslední čtyři roky za sebou získala společnost
PPL titul Nejdůvěryhodnější značka roku
v oblasti Balíkové přepravy. Po celé České
republice má 24 dep a jedno moderní centrální
překladiště v Praze-Jažlovicích, kam denně putují
ke třídění statisíce zásilek. Pomocí čárového kódu
je zásilka pod neustálým dohledem, protože
sofistikovaný trackovací systém dává zákazníkům
absolutní přehled o cestě zásilky.
PPL zaměstnává téměř 1 000 zaměstnanců a přes
2 000 smluvních řidičů, ve svém portfoliu má přes
20 000 partnerů a dodavatelů, tisíce spokojených
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zákazníků z řad malých, středních až velkých
e-shopů a firem, důležitou součástí jejich přepravní sítě jsou ale hlavně miliony spokojených
příjemců zásilek nejen v ČR, ale po celé Evropě.
DNA firmy PPL je kvalitní profesionální přeprava,
kvalitní zákaznický servis a péče o lidi, kteří ve firmě pracují. Jejich vášeň pro balíky vytváří unikátní
firemní kulturu. „Můžete mít skvělý provoz, procesy,
naprosto moderní technologii, ale u nás v PPL jsou
nejdůležitější lidé – na této filozofii stavěl již můj
otec, který PPL před lety založil, a já v této filozofii
pokračuji,“ říká CEO Petr Horák.

Letos je v plánu doručit 55 milionů
zásilek
V roce 2020 přepravila PPL 44 milionů zásilek,
v letošním roce se dá očekávat, že se přiblíží číslu
55 milionů. Pandemie, zavřené kamenné obchody,
růst počtu e-shopů a opravdu extrémně velký nárůst zájmu o online nakupování – to vše přispělo
k velmi dobrým objemům přepravených zásilek.
Přepravní společnosti tak zažívaly opravdové žně,
ale musely se vzniklé situaci přizpůsobit.
Od řešení přísných hygienických opatření v rámci
celé přepravy přes koordinaci přepravy s novými

firma měsíce
opatřeními, řešení extrémního nárůstu kapacit
zásilek v kombinaci s lockdowny až po předvánoční sezony s akcemi, jako bylo Black Friday.
„Řešili jsme řadu nových situací. Když se otočím
zpátky, vidím, jak jsou lidé ve firmě neuvěřitelní,
s jakým nasazením pracují. Loňský rok nás rovněž
posunul hodně vpřed, byla to příležitost pro náš
rozvoj, urychlení plánovaných projektů, realizaci
různých vylepšení. Byla to zatěžkávací zkouška, ze
které jsme vyšli posíleni a můžu říct, že PPL je nyní
v životní formě,“ hrdě hlásí Petr Horák.
Z pohledu strategie firma velmi rychle pochopila,
že e-commerce se jen tak nezastaví a že přeskočí
svůj vývoj minimálně o dva roky. „Z toho důvodu
jsme zapracovali a urychlili naše strategie rozvoje
sítě dep, výdejních míst, rozvoje IT infrastruktury a aplikací, stejně jako jsme úspěšně urychlili
projekty digitalizace a automatizace procesů v PPL,“
dodává ředitel.

Dva trendy v přepravě – výdejní místa
a expanze e-shopů do zahraničí
V současné době se ale v oblasti přepravy rozvinuly dva silné trendy, o kterých se ve stínu pandemie
moc nemluví. Prvním je obrovský zájem o doručování zásilek do výdejních míst nejen v ČR, ale
v zemích, jako je Slovensko, Polsko, Německo.
„Pozorujeme zvýšený zájem ze stran e-shopů o naši
službu Parcel Smart – ta je určena pro e-shopy, které
chtějí posílat své zásilky výhodněji nejen do Česka,
ale do Polska, Německa a na Slovensko,“ vysvětluje
Petr Horák.
Jedná se o moderní způsob doručení zásilek právě
do výdejních míst. Kromě velké sítě 34 000 výdejních míst napříč Evropou, výhodnějších cen za doručení, které se pohybují od 54 Kč, oceňují majitelé
e-shopů možnost svozu jejich zásilek, u některých
zemí pak i možnost dobírky. Příjemci si zase tento
způsob oblíbili hlavně kvůli časové flexibilitě, zásilku si totiž na výdejním místě mohou vyzvednout
dle svých časových možností, například cestou
z práce či na nákup. Hlavně pracující tento způsob
rádi vítají, mají to bez front a čekání. Mnohé z nich
láká i výhodnější cena za doručení na výdejní místo, během celé přepravy je příjemce informován
o průběhu doručování své zásilky.
Stále více e-shopů reaguje na poptávku od příjemců, kteří jsou se službami PPL spokojeni a kteří
kromě dopravy řidičem na adresu vítají i možnost
dopravy přímo do výdejního místa poblíž své práce nebo bydliště. Proto mnoho e-shopů do svých
e-shopových řešení implementuje možnost
doručení zásilek s PPL nejen řidičem na adresu,
ale právě i do výdejního místa, kterých je v Česku
přes 2 600.
PPL reaguje na trend doručení do výdejních míst
a chystá spuštění provozu výdejních Parcelboxů.
„Určitě je třeba zmínit, že doručení na adresu je
a zůstane velmi důležitou součástí našeho portfolia
služeb. Zákazníkům chceme nabídnout celou paletu
možností doručení na adresu, do výdejního místa
anebo Parcelboxu,“ doplňuje Petr Horák.

Petr Horák, CEO společnosti PPL

Druhý trendem, který PPL zaznamenává, je nárůst
zájmu o mezinárodní přepravu. „Stále více našich
zákazníků provozujících e-shopy tak využívá službu
Parcel Connect, která je určena pro doručování
jejich zboží do zahraničí,“ popisuje Horák.
PPL tak doručuje téměř po celé Evropě – do zemí,
jako jsou Slovensko, Francie, Itálie, Maďarsko,
Rakousko, Slovinsko, Bulharsko, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Lotyšsko, Německo, severské země
a mnoho dalších. Kromě kvalitní a profesionální
přepravy e-shopy oceňují i krátký čas na přepravu,
který se odvíjí od dané lokality, a zajímavou cenu.

partnera na poslední míli, s dostatečnými kapacitami, transparentním přístupem, a zejména takového
partnera, který dokáže i v takto nenadálých situacích najít pro klienta řešení k jeho spokojenosti. Jsem
rád, že PPL toto může svým partnerům nabídnout,“
říká Petr Horák.
„Celkově se PPL velmi daří a chystáme rozsáhlé investice do rozvoje kapacit, nových dep, nových hubů,
realizujeme technologické upgrady napomáhající
automatizaci procesů a zaměřujeme se na zákaznickou zkušenost v oblasti komunikace a prezentace
PPL na trhu,“ prozrazuje plány Petr Horák.
Jako jeden z nejsilnějších hráčů na trhu má PPL
velké plány i v oblasti elektromobility. V ulicích Prahy, Brna, Hradce Králové, v Olomouci,
Českých Budějovicích či Liberci už můžete vidět
několik elektrokol a cyklokurýrů, kteří doručují
zásilky ekologicky. PPL plánuje rozvoj i do dalších
měst. Rovněž v oblasti elektroautomobilů má PPL
zajímavé plány, v testovacím provozu jsou auta jak
na CNG pohon, tak i na elektřinu. „Ochrana životního prostředí je pro nás klíčovou součástí strategie
a připravujeme programy se zaměřením na zelenou
logistiku pokrývající všechny oblasti tvorby emisí –
mezi hlavními například budovy a energie, kamionovou přepravu, doručování, paperless procesy
a odpadové hospodářství,“ uzavírá Horák.
Ekologií ale nekončí a další plány zahrnují také
personálně legislativní oblast s cílem podporovat rovné příležitosti v organizaci, větší zapojení
zaměstnanců do zlepšování a rozvoje společnosti,
budování silné firemní kultury se zaměřením
na bezpečnost na pracovišti a zlepšování zaměstnanecké zkušenosti a v neposlední řadě podporu
komunitní aktivity kolegů z DHL prostřednictvím
programů GoGreen, GoTeach, GoHelp. Q

Špičkový partner i na poslední míli
„Naši zákazníci zcela jistě pocítili s lockdownem
a rostoucími objednávkami potřebu mít spolehlivého

JITKA GRÁFOVÁ
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Čekat od české vlády britský standard
by bylo přehnaně ambiciózní
Jedním z nejvytíženějších mužů v uplynulých měsících byl v týmu Hospodářské komory bezesporu Ivo Hlaváč, předseda
Sekce zdravotnictví a sociálních služeb. Ostatně i tento rozhovor jsme několikrát museli odložit, na vině bylo zpravidla
nečekané jednání na ministerstvu.
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kovaných a přirozeně nechráněných seniorů a ani
proočkovanost mladé populace není nijak vysoká.
To jsou objektivní rizikové faktory, které mohou
šíření nákazy po létě značně usnadnit.
Relativní pozitivita testů se stále drží v bezpečných
intervalech, tedy 4 až 5 procent, v žádném z regionů
neroste do rizikových hodnot. A to úplně nejpodstatnější – prevalence nákazy v seniorní populaci je
stále velmi nízká, denně jsou nově diagnostikovány
jednotky nových nákaz ve věkových kategoriích
nad 65 let. Zátěž nemocnic se drží na velmi nízké
úrovni, v žádném z krajů kontinuálně neroste.
Dá se shrnout, že mutace delta, která má v nebrzděné podobě reprodukční číslo kolem 8, prochází
nejvíce naivní neočkovanou částí populace a nenechává za sebou pacienty v nemocnicích.

Foto: archiv Novartis

Vidíte přesto nějaká podzimní rizika?
Všechny dostupné ukazatele potvrzují silný
ochranný efekt vakcinace proti těžkému průběhu
onemocnění. Zprávy jsou to tedy více než dobré
a ukazují, že i když na podzim dojde k nárůstu
počtu nemocných, nebude to mít nekontrolovatelný dopad na nemocnice. Naprostá většina nových
nákaz totiž probíhá mírně. Rizikem může být, že si
nová varianta viru vytvoří určitou populační nálož
během léta a ta potom na podzim bude eskalovat
i mezi zranitelnými skupinami obyvatel. Teoretickým rizikem, které nemůžete nikdy vyloučit, je
samozřejmě výskyt nové mutace, vůči které budou
mít stávající vakcíny sníženou účinnost.
Existuje několik scénářů dalšího vývoje epidemie
koronaviru, od příznivých až po krizové. Varianta,
že by došlo k úplnému útlumu epidemie, je jen
málo pravděpodobná. Na podzim nastane zhoršení
situace a poroste reprodukční číslo R, ale přílišné
zatížení nemocnic už znovu nečekám. V takovém
případě bude možné vývoj udržet mírnějšími
opatřeními, jako jsou roušky či rozestupy.

Z

dá se, že podzim bude klidnější než ten
loňský…
Data jsou zatím stále velmi pozitivní, v letních
měsících se ale každá respirační nákaza tohoto
typu chová jinak než v měsících podzimních.
Současná situace se dá popsat jako stagnace epidemie, která v týdenním počtu nově zachycených
případů osciluje kolem 12 případů na 100 tisíc
obyvatel. V žádném z regionů nedochází k prudké
eskalaci rizika a k šíření napříč populačními
skupinami. Naopak, regiony s vyššími hodnotami
stále vykazují šíření zejména mezi neočkovanými
mladými lidmi ve věku typicky 16 až 30 let.
Stále ale registrujeme přibližně 440 tisíc nenaoč-

Co bylo v pandemii dobře a co špatně?
Co příště mezi podnikateli a vládou udělat
lépe?
Už samotný začátek pandemie zásadně poznamenal komunikaci mezi vládou (reprezentovanou
různými institucemi, včetně orgánů ochrany
veřejného zdraví) a nevládními aktéry. Za celou
dobu průběhu pandemie se nepodařilo spojit
síly privátní, akademické a státní sféry, nebo
vždy jen po přechodnou dobu. Ať už se jednalo
o projekty Chytré karantény, o analytické aktivity
BISOP, HK ČR či MeSES, byly ze strany státu
a Ministerstva zdravotnictví spíše trpěny, než aby
byla hledána dlouhodobější synergie a využito
nesporné know-how, které tito aktéři v různých
podobách přinášeli. Nízká míra ochoty orgánů
ochrany veřejného zdraví otevřeně a dlouhodobě
spolupracovat s nestátními aktéry je tak jedním
z největších hendikepů současného systému.
Kooperace s privátním či nevládním sektorem je
dnes založena pouze na ad hoc bázi a velice často
opřena o konkrétní osobní vazby. Zcela absentuje

platforma, na které by různí aktéři mohli například
s hygienickou službou spolupracovat a která by
spolupráci institucionalizovala.

Nefungovala ani komunikace...
Komunikace vlády v době pandemie je bezesporu
z kategorie komunikace krizové. Bohužel stejně
jako kvalita krizového řízení i kvalita komunikace
vykazovala zásadní mezery. Krizová komunikace
má být rychlá, jednoduchá, pravdivá a vždy s výhledem do budoucna. Největší problém komunikace
vlády byl v bodu jednoduchost a pravdivost. Vláda
kontinuálně měnila stanoviska, navíc velice dlouho
nezveřejňovala data, podle kterých se rozhodovala.

VŠECHNY DOSTUPNÉ UKAZATELE
POTVRZUJÍ SILNÝ OCHRANNÝ EFEKT
VAKCINACE PROTI TĚŽKÉMU
PRŮBĚHU ONEMOCNĚNÍ.
ZPRÁVY JSOU TO TEDY VÍCE NEŽ
DOBRÉ A UKAZUJÍ, ŽE I KDYŽ
NA PODZIM DOJDE K NÁRŮSTU POČTU
NEMOCNÝCH, NEBUDE TO MÍT
NEKONTROLOVATELNÝ DOPAD
NA NEMOCNICE.
Obrovským hendikepem komunikace vlády byla
skutečnost, že výkon rozhodnutí na straně státní
správy velice často váznul, nebo v horším případě
vláda podstatně měnila podobu schválených opatření. Bylo by samozřejmě nerealisticky ambiciózní
očekávat britský standard komunikace, kdy vláda
premiéra Johnsona ve chvíli, kdy schválila opatření,
rozeslala už během tiskové konference podnikatelům e-mail s informacemi o tom, s jakou pomocí
od vlády a úřadů můžou podnikatelé počítat, včetně
aktivních prolinků na příslušné formuláře. Rychlé,
jednoduché, přehledné… Česká realita komunikace
především v prvních týdnech pandemie byla naproti tomu svým způsobem extrémní.

Co vadilo podnikatelům?
Z pohledu zaměstnavatelů přineslo období pandemie značnou právní nestabilitu. Krizové zákony
vázané na ústavu byly využity pouze částečně,
nebyla řádně aktivována a využita architektura
koordinačních a odborných těles, jež krizová
legislativa předpokládá. Naopak vznikla řada
poradních orgánů na Úřadu vlády ČR i Ministerstvu zdravotnictví, u nichž není jasné, jak se
vážou na logiku krizových orgánů ani zdali přežijí
období pandemie a budou využívány pro případná
budoucí zdravotní rizika.
Nejasný právní rámec vedl i k četným pokusům
prosoudit se cestou Nejvyššího správního soudu
k jasnějšímu výkladu konkrétní situace a defino-
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vat tak právní rámec a konkrétní opatření podle
judikatury soudu. Bohužel i v množství právních
útoků na pandemické regulace patří ČR jedno
z prvních míst v Evropě.
V dalším období bude proto zapotřebí se zaměřit
na to, jak vrátit těžiště řešení každé další pandemie na ústavní půdorys krizové legislativy. Je
jistě otázkou pro právní experty, zdali ústavní
zákon o bezpečnosti a navazující krizový zákon
nevyžadují definici nového krizového stavu – stavu
pandemie –, v němž musejí být nově definovány
odpovědnosti jednotlivých rezortů.
I architektura navazujících odborných platforem
musí projít kritickou diskuzí. Ať to bude nějaká Ústřední epidemiologická komise 2.0, nebo
upravená Rada vlády pro zdravotní rizika, musí
být zřejmá jasná politická odpovědnost vázaná
na ústavní zákon o bezpečnosti, ale také, a možná
především, jasná odpovědnost i pravomoc jednotlivých orgánů ochrany veřejného zdraví.
Revize krizové legislativy je v dalším volebním
období zcela nezbytná a fakticky neodvratitelná.
Jedním z důvodů je skutečnost, že pandemický zákon je zákonem o jednom konkrétním viru a bude
platit pouze do 28. února 2022.

Jedna věc je legislativa, druhá pak opatření
a náhrady...
Zcela speciální kapitolou jsou kompenzace pro
sektory dotčené mimořádnými opatřeními.
V prvé řadě jde opět o diskurz legislativní, neboť
po expiraci pandemického zákona zmizí jakýkoli
předvídatelný rámec pro hospodářské subjekty.
Ten stávající je navíc zcela nedostatečný. Druhým
třecím polem je pokud možná rychlá časová
návaznost kompenzací na vyhlášené mimořádné
opatření. Na straně státu i zástupců ekonomické
sféry musí jít o jasně stanovenou odpovědnost
jednotlivých subjektů a transparentně definovanou
proceduru. Do třetice by pak měl být explicitně
upravený rámec soudního přezkumu mimořádného opatření a výše i podoby kompenzace vyplácené dotčeným sektorům.
Pozitivní zprávou může být fakt, že potřebu změny
fungování orgánů ochrany veřejného zdraví a související legislativy deklarují aktuálně všechny klíčové demokratické strany ve svých programech před
podzimními volbami do Poslanecké sněmovny.
Systém ochrany veřejného zdraví prochází
reformou, ostatně i vy jste členem komise,
která to má jako cíl…
I bez pandemie by platilo tvrzení, že systém ochrany veřejného zdraví v ČR je generačně zastaralý
a vyžaduje reformu. Mnohé národní ústavy veřejného zdraví v EU byly založeny v druhé polovině
20. století, český Státní zdravotní ústav dokonce už
v roce 1925. Od doby jejich založení se problematika ochrany veřejného zdraví podstatně proměnila, objevily se nové výzvy, priority, struktury,
technologie, dovednosti, celostní přístup i způsoby
financování a rozpočtové tlaky.
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KOMUNIKACE VLÁDY V DOBĚ
PANDEMIE JE BEZESPORU
Z KATEGORIE KOMUNIKACE KRIZOVÉ.
BOHUŽEL STEJNĚ JAKO KVALITA
KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ I KVALITA
KOMUNIKACE VYKAZOVALA ZÁSADNÍ
MEZERY.
Pandemie poměrně plasticky ukázala, že nám
chybí český Robert Koch Institut či americké
Centres for Disease Control and Prevention.
Zkrátka moderní, odborná, nezávislá a vysoce
kompetentní instituce, schopná navigovat vládu
nástrahami pandemie, zároveň otevřená k využití
nových přístupů a ke komunikaci s nevládními
aktéry. V současné době se nabízí využít příležitost
a v souvislosti s hrozbami pro veřejné zdraví zřídit
nový moderní institut veřejného zdraví, respektive
transformovat do něj SZÚ a některé další instituce.
Cílem a jedinou ambicí naší skupiny je férově sepsat lessons learnt z aktuální pandemie a na základě nejlepších příkladů z jiných zemí navrhnout novou strukturu a kompetence orgánů public health.
Struktura klíčových orgánů musí být explicitně
definována zákonem, včetně informační povinnosti. Mnohokrát zmiňovaná změna fungování
krajských hygienických stanic a nová, centralizovaná a plně digitalizovaná struktura Národní
hygienické služby je jistě jedna z velkých výzev,
není však zdaleka jediná. Výstupy skupiny by měly
být předloženy příští vládě a veřejně diskutovány.

Je na příští vládě, zdali se rozhodne doporučení
využít a žádoucí změny provést.

A co považujete za největší výzvy v rámci vaší
sekce v Hospodářské komoře?
Mým největším přáním je, abychom se mohli vrátit
k práci nad dlouhodobým financováním zdravotní péče. Zde si HK ČR vydobyla silné postaveni
a modely, které jsme připravili, jsou dnes nejen
akceptované klíčovými subjekty v sektoru, ale slouží
jako relevantní odborná reference.
Podařilo se mezi zástupci politických stran vytvořit
konsenzuální porozumění situaci, která nám hrozí
na konci dekády, kdy rozdíl v příjmech a výdajích
systému může v krajní variantě představovat až
150 miliard korun. Samozřejmě je ještě dlouhá cesta
ke konsenzu ohledně dílčích řešení. Jedno z nich je
jistě připojištění dlouhodobé péče, které se zástupci
pojišťoven intenzivně od roku 2019 řešíme.
Volby přinesou novou vládu a nová koalice pak
nové programové prohlášení. Budeme usilovat o to,
aby v oblasti zdravotnictví neobsahovalo nic, co by
naše členy poškozovalo. Naopak se budeme snažit
na přípravě legislativy spolupracovat a nabídnout
know-how našich členských firem.
A pak samozřejmě – české předsednictví! V rámci
zdravotnictví se právě diskutuje generační změna
legislativy, je pravděpodobné, že Česká republika
bude v době svého předsednictví v trialogu usilovat
o konsenzus klíčových pasáží průmyslové strategie či
farmaceutického balíčku. Členské asociace i Komora
samotná jsou a budou velice aktivní a na definici
české pozice budeme intenzivně spolupracovat. Q
PETR KARBAN

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
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Trendem jsou

komplexní finanční služby
Foto: Erik Korítko

Finanční poradenství pro osobní potřeby podnikatelů
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V každodenním životě řeší podnikatelé celou řadu aktivit, jak rozvíjet své podnikání, zabezpečit dodavatelsko-odběratelské
vztahy, zajistit dostatek lidských zdrojů a jejich rozvoj a také investiční a provozní financování. Velikost podnikání není úplně
určující, nicméně velmi často již nezbývá čas a prostor na uspokojivé řešení osobních financí a rizik spojených s výpadkem
příjmů, rizikem škod způsobených třetím osobám nebo na majetku. Z makroekonomických dat vyplývá, že osobní peníze
mívají podnikatelé uloženy na běžných účtech, smysl pojištění je mnohdy redukován na placení pojištění proti něčemu,
co se nemá stát, investice nejsou vždy spojené s pozitivní zkušeností.

T

ak jako existuje institut rodinného lékaře nebo
právníka, tedy aktivního poradce pro určitou
oblast, staví Generali Česká pojišťovna svoji
strategii na celoživotním partnerství, ve kterém
přináší svým klientům stabilitu a pohodlí při
řešení komplexního pojištění osob a majetku a při
zprostředkování investic nebo úvěrů.

Základem je kvalitní vztah a důvěra
Téměř dvě stě let stará tradice, kapitálová síla jedné
z nejsilnějších finančních skupin na světě, nejdostupnější obchodní síť a kvalitní asistenční služby
jak na silnicích, tak v domácnostech nám ve skupině Generali umožňují rozvíjet koncept budování
vztahu poradce versus klient a jeho rodina. Celoživotní finanční poradenství je velmi ambiciózní
cíl, při jehož budování se opíráme o pravidelné
měření zákaznické zkušenosti jak při uzavírání
nových smluv, schopnosti porozumění potřebám
klienta, tak při odškodňování v případě vzniklých škod. Většina z nás má pozitivní zkušenost,
když volala v sobotu večer nebo o svátcích svého
pojišťováka při prasklé hadičce k pračce nebo když
bleskově přijela asistenční služba k porouchanému
autu na dálnici v Chorvatsku nebo když asistence
u cestovního pojištění zajistila převoz zraněného
do špičkového nemocničního zařízení v cizině
s následnou repatriací domů.
Určitě máme na čem stavět, nicméně dnešní doba
vyžaduje celou řadu změn. Zavedli jsme možnost sjednávání smluv na dálku, máme vyspělé
klientské stránky s prvky umělé inteligence, řešení
pojistných událostí na dálku prostřednictvím
mobilního telefonu a naše poradce permanentně
vzděláváme ve finančním poradenství, aby byli
schopni lépe rozumět svým klientům a připravovat
pro ně řešení šitá na míru. To, že se nám to daří,
potvrzují získaná ocenění typu pojišťovna roku,
nejatraktivnější zaměstnavatel v oboru pojišťovnictví nebo rostoucí zákaznická spokojenost.
Poradce v rámci rozhovoru s klientem zjišťuje jeho
potřeby, cíle a přání. Právě kvalitní vztah mezi
klientem a poradcem umožňuje sdílet mnohdy
velmi důvěrné informace, které jsou zásadní pro
úspěšné poradenství. Cílem řešení je poradenský
návrh, ve kterém poradce vytváří zdroje na pokrytí
krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů
klienta, případně jeho rodiny.

Cíle se mění s časem
Typickým krátkodobým cílem je vytvoření pohotové likvidity pro neplánovaná vydání. Díky pohotovostní povaze cíle je schůdným řešením využití

běžného účtu nebo podílových fondů s podkladovými aktivy, např. státní dluhopisy.
Defaultním řešením je aktivní ochrana klienta proti finančním ztrátám. Naprosto zásadní je pojištění
příjmů při delší platební neschopnosti, následné
invaliditě nebo v případě úmrtí. Klient nebo jeho
rodina si tím zajišťuje svoji standardní životní úroveň, pokud by nějaká z uvedených příčin nastala.
Dalším rizikem je finanční škoda způsobená
třetí straně. Od roku 2014 platí v České republice
nový občanský zákoník a uplatněné přímé nebo
regresované škody, pokud nejsou pojištěné, mohou
mít pro člověka fatální následky na celý život.
Pojištění příjmů (schválně používám tento název,
byť oficiálně se nazývá životní pojištění) a pojištění
občanské odpovědnosti bývají velmi často podceňovaným nástrojem.
Pojištění vozidel je velmi standardní nástroj
a součástí poradenského návrhu je běžně jak
takzvané povinné ručení, tak i havarijní pojištění.
I u starších vozidel má „havarijko“ smysl, pokud by
došlo k odcizení vozidla nebo k jeho větší havárii,
protože na pořízení nového nebo na opravu by
klient spotřeboval celou nebo část své hotovostní
rezervy. Navíc jsou to právě starší vozidla, která se
dnes kradou kvůli náhradním dílům. Také pojištění bydlení, ať již stavby, nebo domácnosti, patří
k nedílným součástem poradenského návrhu.

Ochrana i pro finance
Další velmi důležitou součástí majetku klientů jsou
jejich peněžní prostředky. S nimi je spojeno riziko
inflace a také riziko koncentrace. Kvalitní poradenský návrh doporučuje lepší finanční zhodnocení
peněz. V našem případě navrhujeme klientům
kombinaci investování do podílových fondů, penzijního spoření nebo stavebního spoření. Záleží na cíli
a na jeho načasování, respektive investičním horizontu. Ať je to např. záloha na hypoteční úvěr, nebo
peníze pro děti na studia, nebo jako start do života.
V případě investování do podílových fondů využíváme nabídku sesterské Generali Investments,
která je největší investiční společností ve střední
a východní Evropě a ve svém portfoliu má celou
řadu podílových fondů akciových i dluhopisových; cyklických, anticyklických a neutrálních
investičních titulů. Finální investiční mix záleží
na zkušenostech klienta s investováním a s délkou jeho investičního horizontu. V potaz bereme
i vztah a znalosti klienta k různým podkladovým
aktivům. Jak vyplývá z našeho poradenského
konceptu, chráníme majetek klienta a směřujeme
ke splnění jeho cíle.

Pokud si klient přeje řešit financování bydlení,
máme připravenu velmi atraktivní nabídku hypotečních úvěrů od našich spolupracujících finančních institucí. To platí i pro financování kratších
cílů, které lze vykrýt flexibilními spotřebitelskými
úvěry, jež máme v nabídce. Velmi oblíbené a bezpečné zhodnocení peněžních prostředků přináší
stavební spoření, které mají naši poradci ve své
nabídce.

Řešení na celý život
Naše poradenské návrhy řeší i časový okamžik,
kdy člověk přestává být ekonomicky aktivní. Pro
okamžik odchodu do penze by měl mít vytvořeny
dostatečné finanční rezervy, které mu zajistí dostatečnou měsíční rentu na aktivní život v období
finanční nezávislosti. Ideálním a velmi populárním
nástrojem je penzijní spoření v kombinaci s investováním do podílových fondů. Klientům nabízíme
řešení od Generali penzijní společnosti, která je
největší penzijní společností v České republice
s 1,1 milionu klientů a nabízí pro spoření různé
profily podle typu a věku investora.
Všeobecně lze říci, že u nás je penzijní spoření velmi populární, nicméně investovaná měsíční částka,
hlavně u klientů, kteří začali spořit v pozdějším
věku, neodpovídá jejich představě o výši výsledné
měsíční renty. Toto je právě jednou ze zásadních
rolí finančního poradce, nastavit klientovi správně
výše měsíčních investic a investičního profilu, aby
výsledná renta, do které se počítá i státní penze,
odpovídala představám klienta.
Nedávný klientský průzkum ukázal, že klienti
očekávají od svého finančního poradce prezentaci
veškerých služeb, které může nabídnout. Dále
pak možnost se s ním sejít jednou až dvakrát
ročně, případně dle potřeby. Klienti upřednostňují
řešit veškeré věci finančního charakteru na jednom místě.
Trh se permanentně mění. Klienti si žádají osobní
přístup, komplexní nabídku prodejních i poprodejních služeb, moderní nástroje a skvělý klientský
zážitek. Uvědomujeme si, že vždycky bude
existovat někdo, kdo v danou chvíli nabídne lepší
správu investičního portfolia nebo fondy s vyšším
výnosem. Budoucnost našeho byznysu vidíme
v budování lidského a profesionálního vztahu,
který klientům umožní „odložit“ část své finanční
odpovědnosti na kvalitního finančního poradce se
zázemím moderní a kapitálově silné společnosti. Q
PAVEL SCHWEINER,
Head of Financial Advisory, Generali Česká pojišťovna
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Inovace a digitalizace klíčem k větší flexibilitě a rychlosti

Foto: archiv Expobank CZ

V Expobank je trendem

nemovitostní financování

JIŘÍ PROCHÁZKA
V Expobank CZ vede od roku
2017 špičkový tým čítající
15 expertů na různé oblasti
korporátního bankovnictví.
V oboru se pohybuje 28 let.
Dříve působil na manažerských
pozicích v několika dalších
tuzemských bankách. Mluví
plynně několika jazyky.

EXPOBANK CZ
Česká banka působící na zdejším
trhu již 30 let se zaměřuje na
služby korporátního, privátního
a osobního bankovnictví.
V segmentu korporátního
bankovnictví jsou spolu
s tradičními českými firmami
nejčastějšími klienty banky
mezinárodní a nadnárodní
organizace z České republiky
a německy mluvících zemí. Mezi
hlavní přednosti banky patří
zkušení bankéři, dlouholeté
působení na českém trhu,
komplexní posuzování potřeb
klienta a moderní bankovní
systémy. Expobank CZ sídlí
v Praze a pracuje v ní na
200 zaměstnanců.

www.expobank.cz
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Expobank CZ je představitelem malé hbité banky zaměřené na klienty z řad středních
a velkých firem, které hledají spolehlivého partnera pro investiční, provozní či exportní
financování a další bankovní služby s přidanou hodnotou. „Klienti hlavně oceňují,
že dokážeme jejich požadavky vyřídit často rychleji a pohotověji než velké banky.
Také proto se k nám opakovaně vracejí. Někteří s námi spolupracují přes dvacet let,“
vysvětluje Jiří Procházka, ředitel oddělení Korporátního bankovnictví Expobank CZ.

Z

míněné rychlosti v obchodním rozhodování vděčí
česká banka s třicetiletým působením na zdejším
trhu hlavně agilním procesům, flexibilitě, skutečně
individuálnímu přístupu a absenci zahraniční centrály,
díky čemuž se vše řeší – a vyřeší – přímo v Praze.

Nemovitosti jsou v kurzu
Ačkoliv má Expobank CZ klientelu napříč obory,
v posledních letech se čím dál více věnuje nemovitostnímu financování. Jde o bytové domy pro
komerční developery či družstva, logistická centra,
hotely v atraktivních rekreačních lokalitách, domovy
seniorů či nemovitostní fondy, popisuje Jiří Procházka
a doplňuje, že typická výše úvěru se pohybuje v řádu
nižších stovek milionů korun. I když realitní segment
nadále prochází náročným obdobím kvůli koronaviru,
Procházka zůstává optimistou. „Vzhledem ke kvalitnímu řízení rizik, rozmanitosti našeho úvěrového portfolia
a odlišným dopadům na jednotlivé druhy nemovitostí
úspěšně pokračujeme v uzavírání nových nemovitost-

ních transakcí,“ říká šéf korporátního bankovnictví
Expobank CZ.

Digitální transformace slouží klientům
Hladké a bezpečné poskytování pokročilých finančních
služeb týmem zkušených bankéřů by se neobešlo bez
špičkového technického a technologického zázemí.
Za tím účelem Expobank CZ během digitální transformace modernizuje i svůj páteřní bankovní systém.
„Z této zásadní inovace budou těžit hlavně naši klienti,
protože je budeme moci obsloužit ještě rychleji a pohodlněji
než dosud,“ uvádí jednu z hlavních výhod Jiří Procházka.
„Nový systém přispěje například k rozšiřování portfolia
námi poskytovaných služeb a produktů, díky čemuž
budeme moci s přispěním automatizace některých procesů
pružněji reagovat na měnící se potřeby našich klientů nejen
v oblasti korporátního, ale rovněž privátního a osobního
bankovnictví,“ uzavírá Jiří Procházka z Expobank CZ. Q
PETR SIMON

OBCHOD
INTERIÉROVÉ STUDIO
NEW LIVING CENTER
Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
T: +420 720 994 686 / E: safrankova@alamaison.cz
WWW.ALAMAISON.CZ
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OPERATIVNÍ LEASING
Pohodlný a moderní způsob
financování vozu ve formě fixních
měsíčních splátek. Při pořízení
nového vozu si ho vybírají
především ti, kteří se nechtějí vydat
ze všech prostředků najednou
a zároveň nelpí na vlastnění svého
vozidla. Pohodlnou výhodou
operativního leasingu je také
vyřízení běžných provozních
starostí, jako je sjednání havarijního
či jiného pojištění a povinného
ručení, zajištění pravidelných
servisních prohlídek a přezouvání
pneumatik nebo likvidaci
případných pojistných událostí.
Uživatelé vozu mají každý měsíc
přehled o tom, kolik je auto bude
stát, a nemusí si dělat starosti
s nenadálými výdaji v případě
poruchy, protože ty leasingová
smlouva plně kryje. S operativním
leasingem je také možné vozy
pravidelně obměňovat za novější
modely.

Firmy a mladí Češi volí stále častěji operativní leasing

Důležité je pohodlně užívat, ne vlastnit
Loňský rok negativně dopadl na mnoho odvětví, zlé časy potkaly i automobilky, když například v Česku se počet registrací
nových vozů propadl asi o 20 %. To byl patrně největší propad v novodobé historii Česka. Nicméně letošní čísla – přes
značné potíže na straně vstupů – naznačují obrat k lepšímu, odhady expertů letos hovoří až 220 tisíc registrací nových vozů.
Co tato situace znamená pro Volkswagen Financial Services (VWFS), specialistu na financování osobních a užitkových vozů?

Z

měna obchodních modelů, kdy si prodejci
našli nové možnosti s využitím internetu
a virtuálních showroomů, znamenala novinky
i na straně financování. Nešlo pouze o změny
na webu, redesign a nové funkcionality, kupříkladu možnost vůz si přímo online objednat, ale
zprovozněn byl především nový systém, který
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dovoluje s klienty elektronicky plně komunikovat.
A v září spouští VWFS po významných úpravách
inovovaný zákaznický portál.
Novinkou je i digitalizace ověřování příjmů, které
už dnes běží elektronicky mezi bankami a finanční
společností. Největší novinku představí VWFS
ke konci roku, kdy slibuje nasadit nový systém

financování, který poté bude rolován i v dalších zemích. Nejvýznamnější změnou ale prochází samo
financování. „Financování vozidel jako základních
prostředků osobní i firemní mobility kopíruje společenské trendy napříč generacemi. Zatímco firmám
operativní leasing usnadňuje zejména správu
firemních flotil, pro jednotlivce je hlavním přínosem

expertní pohled
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

tohoto způsobu financování jednoznačně pohodlí.
Odpadají běžné starosti s pojištěním, servisem nebo
dálniční známkou. V éře sdílené ekonomiky, kdy
spotřebitelé k využívání služby nepotřebují její vlastnictví, je operativní leasing tím nejpohodlnějším
řešením osobní mobility,“ říká Vratislav Strašil, jednatel společnosti Volkswagen Financial Services.

Trendem je operativní leasing
Jen za první čtyři měsíce roku 2021 zaznamenal
operativní leasing nárůst téměř 10 %. Ještě přibližně před rokem a půl byl přitom doménou hlavně
velkých společností nad 500 zaměstnanců, když firemní auta tímto způsobem financuje 30 % z nich.
Stejně jako jiná odvětví i financování automobilů
prošlo v návaznosti na koronavirovou pandemii
změnami. Poměrně rychle totiž roste zájem o operativní leasing z řad malých a středních podniků
a živnostníků. A navíc, vlastnit vůz už zvláště mezi
mladými lidmi není tak důležité, jako před třemi
desetiletími, kdy to určovalo společenský status.
Pro mnohé klienty je přitažlivý carsharing, mnozí
však dají přednost právě operativnímu leasingu,
který nabízí neomezenou míru svobody a nezávislosti, ale minimalizuje starost o vůz a ještě dovoluje
jej průběžně upgradovat tak, jak se mění potřeby
a požadavky klientů.

Foto: 2x archiv Volkswagen Financial Services

Přední finanční společnost specializující se
na podporu prodeje dealerské sítě značek
Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Porsche,
Ducati, ojetých automobilů všech značek
a prémiových značek Bentley a Lamborghini.
Nabízí produkty v oblasti úvěru, operativního
leasingu, pojištění a dalších služeb mobility
soukromým osobám, podnikatelům i firmám,
a to jak pro koncernové vozy – tzv. značkové
financování, tak i pro ostatní vozy na trhu.
Volkswagen Financial Services je obchodní
divizí skupiny Volkswagen AG, která zahrnuje
společnosti Volkswagen Financial Services AG
spolu s přidruženými společnostmi,
Volkswagen Bank GmbH, Porsche Financial
Services a s finančními společnostmi v USA,
Kanadě a Španělsku, které patří přímo,
nebo nepřímo společnosti Volkswagen AG –
s výjimkou finančních služeb značky Scania
a Porsche Holding Salzburg. Společnost je
zastoupena ve 48 zemích, které disponují
portfoliem více než 20,3 milionů smluv
a zaměstnávají 16 267 pracovníků. Celková
aktiva společnosti jsou ve výši přibližně
207,6 miliardy eur a provozní výsledek činí
2,6 miliardy eur. Od svého vzniku v roce 1992
je společnost jedničkou na českém trhu
ve financování osobních a užitkových vozů
a zaujímá rovněž první místo v operativním
leasingu.

Což přesně odpovídá trendům, které lze podle
dostupných analýz vidět ve vyspělých zahraničních
zemích, kde klasický úvěr na nákup vozu už banky
a specializované společnosti často ani nenabízejí. Operativní leasing tak zaznamenává nárůst,
na kterém se významně podílejí nejen kurýrní
a přepravní společnosti, což je doprovodný jev
boomu e-commerce, ale také drobné společnosti,
živnostníci a fyzické osoby.

Elektromobilita bude posilovat
Evropský tlak na bezuhlíkovou společnost, a tedy
na elektromobilitu je značný, automobilky investují
miliardy a prodeje elektromobilů narůstají ve stovkách procent, nicméně stále jde o minimální podíl
ve vozovém parku. Příčin je několik – zatím stále
vyšší cena, nižší dojezdová vzdálenost, slabá infrastruktura a také absence viditelnější podpory ze
strany státu. Zatímco poslední faktor je výsostně
politický, první tři se mohou velmi rychle změnit.
V Evropě dochází k intenzivnímu budování
infrastruktury, technologický vývoj zase posunuje
vlastnosti elektromobilů mílovými kroky kupředu.
A emisní normy, které vyhlašuje Evropská komise,
prodražují výrobu vozů s konvenčními pohony
natolik, že bude jejich cena velmi brzy v podstatě
srovnatelná. Z dostupných předpovědí vyplývá,

že v Evropě bude v roce 2030 podíl elektromobilů na prodaných vozech až 70 %. Každá změna
pro zákazníky s sebou přirozeně přináší určitou
rezistenci, nicméně technologický vývoj jde velice
rychle dopředu a v průběhu příštího desetiletí
zákazníci přednosti elektromobilů jistě ocení.
A to i v Česku, kde jsou motoristé dlouhodobě
o něco konzervativnější než v západní Evropě.
Svůj vliv bude mít i postupné vyrovnání cen vozů
na konvenční pohon a elektromobilů.
Optimisticky se na prosazení elektromobilů v Česku dívá Vratislav Strašil a deklaruje připravenost
Volkswagen Financial Services na tomto poli:
„Věříme, že zájem postupně poroste, proto jsme
již dnes připraveni a jdeme tomuto trendu vstříc.
U operativního leasingu máme již dnes podmínky
nastaveny tak, aby se zůstatek elektromobilu co
nejvíce blížil výkonově srovnatelnému benzinovému
vozu. V nejbližší době také spustíme akci, která
zpřístupní použití elektromobilu a umožní jeho vrácení po zkušební době. Připravujeme i další novinky,
abychom trhu nabídli to, co přechod na elektromobily podpoří a zjednoduší, protože předpokládáme
silný nárůst zájmu o elektromobily v Česku již
během příštích pěti let.“ Q
PETR SIMON
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Statistika nuda je,
má však cenné údaje

Krutá daň
za hrdost

Za posledních třináct let podle Ministerstva spravedlnosti úpadek firem v 98,4 % případů skončil likvidačním konkurzem,
jen v 1,6 % případů byla povolena reorganizace, přičemž asi polovinu z nich se nepovedlo zdárně dokončit. V absolutních
číslech se od zavedení insolvenčního zákona v roce 2008 podařila reorganizace jen 89 podnikatelům. Důvodem je zejména
fakt, že firmy jdou do insolvence často pozdě, ve chvíli, kdy už není co zachraňovat.

V

ýše uvedená citace z deníku E15 potvrzuje
jeden opomíjený fakt, který pro záchranu
platí v obecném slova smyslu – především
musí přijít včas. Krizový management je z mého
pohledu velmi slabé řešení pro záchranu firem.
Dlouhodobě tvrdím, že pomáhat firmám obrazně
řečeno pět minut po dvanácté je naprosto neefektivní vabank. Když si hodíte korunou, vyjde to
nastejno. I s tímto vědomím jsme před jedenácti
lety zakládali J.I.P. pro firmy. Naším cílem bylo
chodit do firem maximálně pět minut před dvanáctou. A to děláme dodnes. Do firem ve 12:05
nechodíme. V čase 11:55 se radikálně zvyšují šance
na ozdravení a záchranu firmy. Naše výsledky tento předpoklad potvrzují. Úspěšnost se dlouhodobě
pohybuje kolem 80 %.

tivně pomáhat SME segmentu. Jedním z nich
je například výběr vhodného interim manažera
na zakázku. Platí nejen pravidlo, že daný manažer
musí mít prokazatelnou a úspěšnou praxi v pozici
výkonného ředitele firmy minimálně 5 až10 let,

Čas je rozdílový faktor
KDO SE OTEVŘE POMOCI VČAS,
DRAMATICKY ZVYŠUJE SVÉ ŠANCE
NA ZDÁRNÉ ŘEŠENÍ SITUACE. NAOPAK
TOMU, KDO SE POMOCI NEOTEVŘE,
ŠANCE NA ZÁCHRANU DRAMATICKY
KLESÁ AŽ NA ÚROVEŇ 0,8 %.

I silní potřebují pomoc
Postupem času se na nás začaly díky referencím
obracet i firmy, kterým žádné existenční problémy
nehrozily. Dnes je portfolio klientů 60:40, přičemž
60 % klientů mají střední až těžké problémy s existencí, 40 % klientů jsou silné, zdravé a finančně
prosperující firmy, které chtějí využít při dalším
růstu naše zkušenosti s vedením firem. Za tu dobu
jsme se naučili mnoho o tom, jak účelně a efek-
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pohnout především s obchodem. A když mu vyjde
jako hlavní charakteristika stálost, pak ho dáváme
na rozvojové projekty, případně na projekty, kde
se majitel chce stáhnout z operativy a od nás žádá
držení směru fungování firmy.

ale jdeme až do takových detailů, že rozlišujeme
„DNA“ daného manažera a firmy. Proto kromě
důkladné analýzy firmy užíváme psychodiagnostické testy pro naše lidi. Pokud například někomu
v testech vyjde, že je silně dominantní, nasazujeme
ho na projekty, kde firmám hrozí až insolvence
a je potřeba ráznější vedení. Jestliže člověku vyjde
silný vliv, dáváme ho na projekt, kde je potřeba

Takových best practice a know-how je u nás celá
řada. Postupem času jsme pochopili, že executive
interim management je velmi sofistikovaný obor,
který má ale své zákonitosti a konkrétní míru
pravděpodobnosti úspěchu, pokud se dodrží
stěžejní postup.
A proč toto všechno zmiňuji? I s odkazem
na úvodní citaci stejně jako na zkušenost z praxe
existuje mnoho majitelů firem, kterým brání
vlastní ego a hrdost, aby se zavčas otevřeli pomoci zvenčí. Je nasnadě, že kdo se otevře pomoci
včas, dramaticky zvyšuje své šance na zdárné
řešení situace. Naopak tomu, kdo se pomoci
neotevře, šance na záchranu dramaticky klesá až
na úroveň 0,8 %. A to je bezpochyby příliš krutá
daň za případnou hrdost, která brání nechat si
včas pomoci někým zvenčí. Q
JIŘÍ JEMELKA, J.I.P. pro firmy

expertní pohled

Jak nastavit finanční ohodnocení
Zaměstnanci chtějí peníze. Nábor slyší na více peněz. Prostředky jsou však omezené a někdy ani více peněz neznamená více
práce. Jak nastavit finanční ohodnocení, aby fungovalo optimálně?

F

inanční ohodnocení, tedy mzda, je základem
odměňování každého zaměstnance. Pro
mnohé firmy, a zvláště u málo kvalifikovaných
profesí, je hlavním a nejdůležitějším motivátorem
pro nábor nových zaměstnanců. Stejně důležitá
jako výše mzdy však je i struktura odměny a výše
jejích jednotlivých komponent.
V praxi poradců se často setkáváme s tím, že
přestože se firmy snaží své zaměstnance motivovat penězi, a to ať už při náboru, nebo následně
v práci, jejich snaha se míjí účinkem, a to ačkoli
prostředky vydané za mzdy rostou. Důvody jsou
dva: nesprávné nastavení jednotlivých složek mzdy
a jejich špatná komunikace. Zaměstnanci sice dostávají peníze, ale fakticky neví „kolik a za kolik“.
Často také nedovedou odlišit nárokové a nenárokové složky, specifickým problémem pak je, pokud
komponentu, která je odměnou za mimořádný či
výjimečný výkon, považují za standardní součást
pevného výdělku. Z pohledu firmy pak dochází k tomu, že ačkoli celkové náklady na mzdy
zaměstnanců stoupají, jejich motivační efekt je
malý a poměr nákladů a efektivity práce se může
překlápět v neprospěch zaměstnavatele.

Na co si dát pozor
V čem je problém? Nejčastěji v tom, že se mzda
zaměstnanců skládá z velkého množství relativně
malých položek. V nich se pak nelze orientovat,

a navíc dochází k faktickému vyvažování; pokud
je některá složka snížena, jiná ji vykompenzuje.
Bez ohledu na výkon a další okolnosti tak berou
„všichni průměrně stejně“, což je demotivující.
Druhým nejčastějším problémem je nevhodně
zvolený poměr mezi pevnými složkami mzdy
a těmi, které jsou závislé na výkonu. Zejména
ve výrobě tlačí zaměstnanci, odbory a konkurence
na to, aby pevná složka mzdy představovala její
co největší část. To je špatně, protože pak nelze
odměnit nadstandardní výkon, ale ani postihnout
podprůměrný. Ideální z naší zkušenosti je, když
pevná složka u málo kvalifikovaných zaměstnanců
představuje nejvýše tolik peněz (vyjádřeno v absolutních číslech), kolik jsou jejich každoměsíční
nezbytné výdaje, plus 10 %. U zaměstnanců vysoce
kvalifikovaných, kde je výsledek práce závislý
na kvalitě provedení, to může být podstatně méně,
což nám dává potřebnou variabilitu mzdy i prostor
pro odměnu kvalitně odvedené práce.
Pokud zaměstnanec dostává také finanční benefity,
ať přímo v penězích, nebo v čemkoli, co lze jako
peníze vyjádřit (sem patří oblíbené stravenky, ale
také jakékoli jiné poukazy), měl by je dostávat
odděleně od mzdy a vždy s důrazem na to, že se
jedná o benefit, tedy o něco navíc. Totéž platí pro
příspěvky typu ošatného nebo peněz na reprezentaci u manažerských pozic. Q

JAK STRUKTUROVAT MZDU
Jednotný návod neexistuje, protože vždy
záleží na místě i na pozici. Z naší zkušenosti
však doporučujeme:
Q

Směřovat k tomu, aby variabilní složka
představovala co největší část, ale zejména
u dělnických profesí platí, že své běžné
výdaje by vaši zaměstnanci měli být schopni
zaplatit z pevné části.

Q

Snažit se co nejvíce snížit počet variabilních
položek ve mzdě. Ideální počet je 3: první je
dána výkonem celé firmy, druhá výkonem
oddělení nebo týmu a třetí je odměnou
konkrétního zaměstnance.

Q

Pokud je ve mzdách zaměstnanců velké
množství malých položek, typicky „příplatků“,
snažit se je konsolidovat do jedné.

Q

Důsledně oddělit mzdu a finanční benefity.

Q

Zajistit, aby se „mimořádné“ příplatky nebo
prémie neopakovaly. Zaměstnanci si na ně
velmi snadno zvyknou.

Q

Pokud hledáte optimální nastavení odměn
svých zaměstnanců, rádi vám pomůžeme,
napište našemu poradci.

VOJTĚCH BEDNÁŘ, www.firemni-sociolog.cz
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Lidé stále nevěří,
že v Česku budou jezdit vysokorychlostní vlaky
Podpora, odpor i nedůvěra. S tím se téměř každý den setkává tým přípravy vysokorychlostních tratí Správy železnic.
Práce na tratích se zintenzivnila, je ale opravdu realizace největší infrastrukturní stavby tak blízko, jak je možné si přečíst
na internetových stránkách této státní organizace? Odpověď jsme se snažili najít přímo na odboru přípravy VRT.

P

řípravu mimořádně důležitého projektu má
na Správě železnic na starosti zhruba 30 lidí.
Budoucí tratě mají přitom odhadovanou
délku několik stovek kilometrů. Paleta profesí
na odboru přípravy vysokorychlostních tratí
je ovšem široká. Kromě zkušených techniků,
kteří jsou skutečnými projektanty VRT, potkáte
na chodbách také právníky, odborníky na životní prostředí, mostaře nebo dopravní inženýry.
Všichni tihle lidé jsou totiž pro další postup
příprav nezbytní. Jak popisuje šéf odboru Martin
Švehlík, práce na nových VRT je opravdu mnoho: „Všichni ale směřujeme ke stejnému cíli, a to
nabídnout lidem kvalitní infrastrukturu, která
je dostane blíž třeba k rodinČ na druhé stranČ
republiky.“

50

www.komora.cz

Příležitost pro cestující i pro region
Správa železnic se snaží být při přípravě VRT
maximálně transparentní, a proto projektanti
vyjíždějí představovat vysokorychlostní železnice
přímo do obcí, kudy nové tratě povedou. Takovou
úlohu mají v dosavadní fázi příprav především
vedoucí oddělení Pavel Hruška a Marek Pinkava.
Prvně jmenovaný má na starosti úseky z Prahy
do německých Drážďan a polské Vratislavi. Marek
Pinkava spolu se svým týmem připravuje tratě
z hlavního města do Brna, Břeclavi a Ostravy. Oba
se shodují, že projednávání v regionech je velmi
důležité. Podle Pavla Hrušky lidé o konstruktivní
dialog většinou stojí a na projektu chtějí spolupracovat: „V každé obci je to jiné. Někde místní nevěří,
že VRT opravdu postavíme. Setkáváme se ale též

s lidmi, kteří projekt vnímají jako příležitost pro své
potomky a region. Ti nás podporují. Zároveň se snaží o to, aby jejich krajinu trať ovlivnila co nejméně,
a hledají způsoby, jak toho docílit. To je taky důvod,
proč do obcí jezdíme. Potřebujeme vědět, co si lidé
myslí a co očekávají.“ Z mapy projednání na stránkách Správy železnic je patrné, že železničáři
navštívili v podstatě už téměř všechna místa, která
by mohla být vysokorychlostní železnicí ovlivněna. Přesto se na další setkání s veřejností chystají
i v následujících měsících.

Sonický třesk nehrozí
Odmítání vysokorychlostních tratí, které vytvoří
novou páteř veřejné dopravy v Česku, je často
spojeno s obavami o životní prostředí, hluk nebo

trendy & inovace
prostupnost krajiny. Připravovaná novostavba ale
musí plnit limity 21. století, které jsou oproti těm
historickým v jistých ohledech přísnější. Současné
technologie a postupy se ale s možnými problémy
dokážou vypořádat. Například s hlukem, který
vytváří rychlý vjezd soupravy do tunelů. Řeč je
o fenoménu zvaném sonický třesk. Ten v minulosti
dělal vrásky řadě obyvatel v blízkosti vysokorychlostních tratí v Evropě. Ani to už ale neplatí, jak
Komoře vysvětlil další člen týmu VRT, odborník
na tunely a mosty Jiří Velebil: „Je to aerodynamický
efekt, při kterém vlak při vjezdu do delšího tunelu
vytvoří rázovou vlnu, která způsobí zvuk na jeho
opačné straně. Aby se tomu zabránilo, navrhuje se
u portálu tunelu opatření umožňující lepší rozprostření tlaku vzduchu do okolního prostředí. Můžou
to být průduchy nebo třeba lamely. Je to ověřený
způsob, který vzniku nadměrného hluku zabrání.“
Velebil ale dodává, že u většiny tunelů na české
síti VRT sonický třesk nehrozí, protože jsou příliš
krátké. Dokládá to i poměrně čerstvá aerodynamická studie nových tunelů v úseku Praha-Běchovice – Poříčany, kterou zpracovali zahraniční
experti.

Pomáhá i francouzské know-how
I když to tak na první pohled nevypadá, příprava vysokorychlostních tratí není jen o technice
a technologiích. V českém prostředí, kde prozatím
žádná VRT neexistuje, je totiž projektování
spojené i s územním nebo stavebním řízením.
To ale není jediná činnost, které se věnuje oddělení právničky Moniky Kotasové: „Nastavujeme
podmínky zadávacích řízení a architektonických
soutěží. Poskytujeme také komplexní administrativní podporu přípravy nových tratí.“ Jak už to tak
bývá, právo zasahuje do většiny činností. Tým
Moniky Kotasové se tak podílí na všem důležitém:
„Děláme vše odpovědně, transparentně, a především
podle zákona. Důležitá je z mého pohledu také
komunikace s veřejností, které chceme poskytnout
maximum informací o aktuální přípravě VRT.“
Právě informace jsou podle právničky odboru někdy nesprávně interpretovány, a proto si neodpustí
podotknout, že nejčerstvější zprávy najdou lidé
vždy na webu Správy železnic. Napsat můžou také
na e-mail vrt@spravazeleznic.cz, který spravuje
přímo tým VRT.
České vysokorychlostní železnice se budou nejvíce
podobat tratím, které cestovatelé možná znají
z Francie. Tamní LGV provozují francouzské státní
dráhy už několik desítek let. Jejich know-how čeští
odborníci získali a upravili pro místní podmínky. Velký podíl na tom má Jiří Merta, vedoucí
oddělení technické přípravy, který s francouzskými
kolegy pravidelně komunikuje: „Připravované
vysokorychlostní tratě u nás se nedají příliš srovnat
třeba s těmi v Itálii. Pro překonání horských oblastí
tam totiž kolegové museli projektovat řadu umělých
staveb, tedy tunelů nebo mostů. České VRT budou
lépe kopírovat terén.“ Většina tratí je projektována
tak, aby byla dráha skrytá v zářezu nebo ji mohlo

Martin Švehlík

ZKRÁCENÍ JÍZDNÍCH DOB BUDE
NA NĚKTERÝCH SPOJÍCH TAK
ZÁSADNÍ, ŽE ZMĚNÍ ZPŮSOB, JAKÝM
O DOPRAVĚ UVAŽUJEME. NAPŘÍKLAD
STUDENT Z VYSOČINY STRÁVÍ
NA CESTĚ DO HLAVNÍHO MĚSTA
POUZE CCA 45 MINUT. TEĎ PŘITOM
LIDÉ CESTUJÍ VLAKEM KOLEM DVOU
HODIN. KRATŠÍ CESTU ALE MŮŽE MÍT
VÍCE NEŽ POLOVINA OBYVATEL ČESKA.
zakrýt stromořadí. Právě krajinné prvky mohou
pomoci s lepším začleněním VRT do krajiny. Vytipovat místa, která by si takovou úpravu zasloužila,
může třeba veřejnost prostřednictvím samospráv.
Právě aktivní zástupci obcí jsou podle slov železničářů výrazným zdrojem inspirace, protože pomáhají projekt dále vylepšovat. Pokud je to technicky
možné, zapracují projektanti připomínky dříve,
než jde konkrétní trať do územního řízení.

Z Brna do Prahy za necelou hodinu
Nejviditelnějším a pravděpodobně také nejlákavějším přínosem VRT je rychlost. Zkrácení jízdních
dob bude totiž na některých spojích tak zásadní,
že změní způsob, jakým o dopravě uvažujeme.
Například dojíždění z Jihlavy do Prahy nebo Brna
bude výrazně snazší. Cesta studenta z Vysočiny
do hlavního města se po dokončení celého ramene
VRT zkrátí na zhruba 45 minut. Teď lidé stráví
ve vlaku kolem dvou hodin. Kratší cestu ale může
mít více než polovina obyvatel Česka, a to díky

propojení VRT na stávající železniční síť nebo
terminálům v regionech. Nové tratě totiž nebudou
určeny pouze pro vlaky s rychlostí 320 km/h, ale
také pro pomalejší expresní vlaky. Ty obslouží
právě menší města: Havlíčkův Brod, Světlou nad
Sázavou, Most, Louny, a dokonce i Karlovy Vary.
I pomalejší spoje nabídnou atraktivní zkrácení
jízdních dob, tedy i pro obyvatele, kteří pro své
cesty zatím raději volí auto.
Vlaky jsou nejekologičtější dopravou. Opakovaně
to potvrzují výzkumy různých institucí. Celý projekt má proto také environmentální rozměr. Může
pomoci přesunout více zboží na železnici. Po spuštění sítě VRT může snížit počet aut na silnicích,
což způsobí pokles dopravních nehod. Evropské
ekologické plány navíc v příštích letech předpokládají větší příklon k obnovitelným zdrojům, čímž se
elektřina na české železniční síti stane více zelenou
energií. Moderní vysokorychlostní jednotky zároveň dokážou pojmout stovky cestujících. Kromě
ekologie jsou tedy rychlé spoje i velmi efektivní.
Tým ředitele Martina Švehlíka projektu věří.
Práce je před nimi ale ještě mnoho. Přesto jsou
na hledání nových řešení podle svých slov
připraveni. Ostatně pro úseky na jižní Moravě,
v Polabí nebo v Moravskoslezském kraji budou
brzy zahájeny práce na dokumentacích pro
územní rozhodnutí. „Tyto materiály poskytnou
potřebné detaily, které nám při komunikaci s veřejností chybí,“ dodává na závěr ředitel Švehlík.
Dokumentace identifikují například konkrétní
pozemky potřebné pro novou železnici nebo určí
opatření pro ochranu krajiny a obyvatel před
hlukem. Stavět by se na zmíněných úsecích mělo
začít kolem roku 2025. Q
JAN NEVOLA
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Accredio: Fintech spojení tradice s inovací
O unikátním propojení služeb privátních švýcarských bank s inovativním přístupem společnosti Accredio jsme hovořili
s investiční manažerkou Markétou Jankovcovou.

J

aké služby Accredio svým klientům
poskytuje?
V prvé řadě se snažíme o porozumění individuálním potřebám každého klienta. Pro každého
z nich pak sestavíme portfolio investic dle jeho
požadavků. Zaměřujeme se zejména na konzervativní investice do korporátních dluhopisů a naším
hlavním posláním je stabilní růst investic klienta
a ochrana jeho majetku před inflací a dalšími nepříznivými vlivy. Dlouholetá spolupráce s privátními rodinnými švýcarskými bankami nám umožňuje řídit taková portfolia s velkou precizností.

Co takový systém poskytuje vašim klientům
a co umožňuje vám?
Našim klientům umožňuje kdykoliv sledovat stav
jejich majetku, vývoj a změny. Mají tak detailní
přehled o svých investicích. Nám portfolio manažerům dává možnost efektivně spravovat portfolia
všech klientů, analyzovat data, okamžitě reagovat
na veškeré změny a v neposlední řadě i efektivně
plnit naše povinnosti vůči regulátorům. Vzhledem k velkému množství dat, se kterým neustále
pracujeme při správě portfolií našich klientů, jsme
potřebovali vyvinout platformu, která nám toto
umožní. To se nám podařilo zejména díky flexibilitě a ochotě švýcarských bank s námi na vývoji
takové platformy spolupracovat.
Co je pro vaše klienty důležité a jak vidíte
budoucnost wealth managementu?
Myslím, že jedním z nejdůležitějších předpokladů
spokojenosti klienta je jeho důvěra v kvalitu naší
práce. U některých klientů máme za sebou více
než deset let spolupráce a i přes nepříznivé roky
ekonomických krizí a poklesů se nám podařilo
jejich majetek ochránit a dlouhodobě zhodnotit.
V tomto konzervativním, tradičním přístupu
chceme dál pokračovat. Zároveň také chceme
následovat trendy a možnosti, které umožní po-
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ACCREDIO
Specializací společnosti Accredio je
individuální správa majetku a nezávislé
finanční a investiční poradenství.
Na českém trhu působí již od roku 2003.
Accredio je obchodník s cennými papíry
podléhající dozoru České národní banky.
Své služby poskytuje privátní klientele
z řad podnikatelů, sportovců a manažerů.

skytovat naše služby v té nejvyšší kvalitě. Chceme
dál vyvíjet Accredio One platformu směrem
k fintechovým aplikacím, protože věříme, že právě
spojení tradičního know-how spolu se schopností
rychle a dobře analyzovat veškerá data je klíčem
k těm nejlepším investicím. Spojení tradice, spolupráce se švýcarskými bankami, dlouholeté know-how a unikátní platforma Accredio One výrazně
odlišují naši společnost od ostatních poskytujících
wealth management. S postupně bohatnoucí
českou společností roste i poptávka po specializovaných službách tohoto druhu.

Kdo jsou klienti vaší společnosti?
Accredio je dnes největším nezávislým správcem
aktiv v České republice v kategorii tzv. HNWI,
tedy privátních osob, které mají k dispozici volné

Foto: archiv Accredio

V čem jsou služby švýcarských bank tak
výjimečné?
Švýcarské bankovnictví úrovní svých služeb vždy
převyšovalo ostatní. A nejen tím, lidé ve Švýcarsku
najdou pro svůj majetek bezpečné místo a jistotu.
Díky dlouholeté spolupráci s několika rodinnými
bankami se nám podařilo spojit tradiční kvalitu
jejich služeb s naším inovativním přístupem.
Během uplynulých měsíců jsme vyvinuli aplikaci
Accredio One, díky které můžeme poskytovat
našim klientům aktuální informace o vývoji jejich
investic. Naším cílem bylo zajistit srozumitelný,
přehledný, kdykoliv dostupný a bezpečný přístup
pro naše klienty k údajům o jejich portfoliích.

finanční prostředky v objemu převyšujícím 1 milion
dolarů. Od založení v roce 2003 se zaměřujeme
především na privátní klientelu z řad podnikatelů,
manažerů a profesionálních sportovců. Výsledkem
však často bývá, že naším klientem je v podstatě majetná milionářská rodina, přičemž se v posledních
letech stále častěji setkáváme již s druhou generací,
která postupně péči o rodinné jmění přebírá. Q
ADÉLA STRNADOVÁ

Více informací na:

www.accredio.cz
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ČEZ ESCO otevírá městům i firmám stále více možností,
jak ušetřit na energiích

Energetické úspory šetří stovky
milionů korun, vodu i emise
Tlak na ochranu klimatu a rostoucí ceny elektřiny vedou ke zvýšení poptávky ze soukromé i veřejné sféry po využívání
obnovitelných zdrojů energií a různých možností, jak dosáhnout energetických úspor. Tento trend potvrzuje také společnost
ČEZ ESCO, lídr v oblasti poskytování energeticky úsporných řešení. Stojí mimo jiné za největším EPC projektem v ČR
za rok 2020 pro České vysoké učení technické v Praze v rozsahu 230 milionů korun i za výstavbou největší české střešní
fotovoltaické elektrárny pro automobilku Škoda Auto.

Č

EZ ESCO poskytuje komplexní zákaznické
služby od energetického auditu přes návrh,
zajištění financování i samotnou realizaci projektu až po následný servis. Nejčastějšími zákazníky
úsporných projektů se zárukou (EPC) projektů jsou
města, kraje a jejich příspěvkové organizace. Jen
loni realizované projekty dosáhly snížení nákladů
na spotřebu elektřiny, tepla, plynu a vody o 248 milionů korun. Meziročně finanční úspora stoupla
o 9 procent, což se rovná 25 milionů korun.

Zájem o EPC projekty roste

Příležitost i pro menší obce a podniky
Novinkou je možnost kombinovat EPC projekty
s dotacemi od Ministerstva průmyslu. Příkladem
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Více informací na:

www.cezesco.cz
Projekt energetických úspor v Národní opeře od ČEZ ESCO ocenila i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen.

je modernizace budov pražské Akademie výtvarných umění. Kombinací EPC úspor a využitím
státních dotací dosáhla snížení provozních nákladů o 2,9 milionu korun. Zbytek investice ve výši
25 milionů korun pak škola splácí z budoucích
úspor energie, jejichž výši má smluvně zaručenu
10 let poskytovatelem, kterým je rovněž společnost
ENESA z ČEZ ESCO.

Fotovoltaika šetří obcím i lidem
Roste zájem firem o využívání střech budov pro
vybudování fotovoltaických elektráren. S cílem
zpřístupnit fotovoltaiku pro menší podniky a obce
či města, jejichž rozpočty jsou výrazně poznamenány pandemií, vznikl projekt ČEZ ESCO Fotovoltaika za korunu. Aktuálním příkladem takové spolupráce je fotovoltaická elektrárna pro obec Nemile
v Olomouckém kraji. Solární panely pokrývající
střechu budovy čističky vody vyrobí každoročně
kolem 19 MWh elektrické energie. Elektrárna se
splatí během 15 let provozu. ČEZ ESCO ji bude
do té doby provozovat a zajišťovat její údržbu,

zatímco obec bude elektřinu vyrobenou solárními
panely vykupovat za předem dohodnutou cenu,
což přinese vesnici s necelými sedmi sty obyvatel
další úspory. Ty budou znamenat stabilizaci cen
za stočné pro obyvatele nejen Nemile, ale i sousední obce Jestřebí, která je na čistírnu odpadních vod
také napojena. „Pro menší podniky a obce je forma
výstavby fotovoltaiky bez investičních nákladů
výhodná, protože jejich ceny elektřiny jsou relativně
vysoké a fotovoltaická elektrárna dokáže poskytnout
zajímavou úsporu. My celou investici navíc financujeme a elektrárnu provozujeme, takže zákazník
se nemusí o nic starat,“ upřesňuje Kamil Čermák.
Velká solární elektrárna ČEZ již funguje v areálu
Jaderné elektrárny Dukovany na speciálně upravených střechách nových parkovacích stání. Zároveň
nyní společnost ČEZ ESCO projektuje největší
českou střešní FVE elektrárnu za posledních 10 let,
která vznikne na střechách Škoda Auto v Mladé
Boleslavi. Q
DARINA POVROVÁ

Foto: archiv ČEZ

„Společnosti i obce sledují rostoucí ceny energií a hledají cesty, jak ušetřit. Zájem o projekty
energetických úspor formou EPC díky tomu roste.
Nespornou výhodou ČEZ ESCO je komplexnost
poskytovaných služeb. Ke každému projektu přistupujeme individuálně a naší velkou předností je
možnost spolupráce firem z našeho portfolia, které
se specializují například na kogenerační jednotky,
fotovoltaiku, osvětlení nebo klimatizaci. Zákazník tak dostane na jednom místě návrh i Ĝešení
od jednoho poskytovatele,“ říká generální ředitel
ČEZ ESCO Kamil Čermák.
Příkladem může být Státní opera v Praze. Jako
jedna z prvních státních institucí začala s komplexním projektem energetických úspor již před
několika lety, při své nedávné návštěvě České
republiky si jej se zájmem prohlédla předsedkyně
Evropské komise Ursula von der Leyen. Projekt
společnosti ENESA z holdingu ČEZ ESCO uspořil
celkem 52 milionů korun, přes 17 500 tun emisí
CO2 a 57 000 m3 vody. Základem modernizace
byla nová kotelna i nové zdroje tepla a chladu,
zpětné získávání tepla ze vzduchu, úsporné osvětlení nebo instalace spořičů vody.
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SATUM: Drony ve službách průmyslu
Technika namísto lidského činitele si našla své využití i v oblasti pojišťovnictví – SATUM využívá bezpilotní letadla (drony)
k likvidaci pojistných událostí. Uplatnění si tato neustále se vyvíjející technologie našla zejména po živelních událostech,
se kterými se bohužel setkáváme čím dál častěji. Jedná se především o poškození střešních konstrukcí, a to vichřicí, či
krupobitím.

J

sou to místa těžko dostupná pro člověka
a zmapování rozsahu škody včetně pořízení
fotodokumentace je velice obtížné, zdlouhavé
a nebezpečné. Dnes víme, že letecká technika
vybavená 40 MPx fotoaparátem a termokamerou
640 x 512 Px dokáže zaznamenat daleko více
informací než člověk.

Jako příklad uvádím poškození střešní krytiny
s hydroizolační folií, ze které je zřejmé zatečení
vody do izolace střechy. Takto doložené podklady
pro pojišťovnu znamenají jednoznačné prokázání
poškození střechy a urychlí likvidaci pojistné
události. Další výhodou je, že nemusíme čekat, až
dojde k prosáknutí vody do stropních podhledů
a k následným škodám na budově v zimních měsících a ke škodám vzniklým na vnitřním vybavení
objektu, které by byly prokazatelné až v momentu

Foto: 2x archiv SATUM

Dokumentace i prevence

Pohled na střešní konstrukci. Snímek vlevo barevně zobrazuje rozdíl teplot způsobený vlhkostí pod izolační folií s viditelnými
průrazy po krupobití.

v infračerveném spektru. Velice snadno a rychle
detekuje poškozený prvek, zejména pokud se
jedná o poškozený FV panel nebo článek panelu,
ale i lokální bodové poškození panelu, takzvaný
hotspot, mechanické poškození či PID degradaci.
Provozovatel FVE obratem získá komplexní výstup
se souřadnicovým umístěním závad, a to celé
v online rozhraní 2D nebo 3D mapy. Díky této
technologii je možné provádět inspekce rychleji,
častěji a s větší kvalitou, než to bylo možné dříve,
kdy servisní technici museli za pomoci ručního
měření obcházet celé FV pole, což mohlo zabrat
i několik dní. Pro představu termometrická
inspekce FVE o výkonu 1 MWp činí přibližně
2 hodiny leteckých prací.

Miniaturizace pro širší využití

Výstup z IR měření – detekce vadných panelů

další škody. Moderní technika tak dokáže nejen
pomoci při represivní činnosti způsobené živelnou
událostí, ale dokáže zabránit škodám budoucím,
uplatní se tedy i jako preventivní ochrana majetku.

Bez limitů do výšek
Během leteckých prací není nutná instalace lešení
či vysokozdvižných plošin. Po celou dobu je pilot
bezpečně nohama na zemi. Rozsah leteckých prací
nemá limity, technologie nabíjení nám umožňuje

létat nepřetržitě. Omezeni jsme pouze leteckým
provozem konkrétní lokality a počasím. Disponujeme flotilou dronů, které jsme schopni bezprostředně nasadit do akce včetně vyškolených pilotů
pro letecké práce.

Rychleji, častěji, lépe
Dalším využitím letecké techniky na místo lidí je
inspekce fotovoltaických elektráren. Dron vybavený termokamerou umožní kompletní inspekci

Vývoj a vybavení dronů jde nekompromisním
tempem dopředu. To, co dnes dokážou malé stroje
se vzletovou hmotností atakující 1 kg, to před
rokem prováděla technika se vzletovou hmotností
5 kg, což je obrovský rozdíl v pořizovací ceně, ale
také ve vztahu ke splnění legislativních podmínek
a provozování činnosti v rámci letového provozu
České republiky.
Budoucnost těchto malých pomocníků je jednoznačně nakloněná jejich využívání a nalézání
dalšího uplatnění. SATUM tuto inovaci v oblasti
pojištění českého průmyslu nejen podporuje, ale
především aktivně využívá. Q
MICHAL VLÁČIL, rizikový manažer SATUM CZECH
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Foto: RICE

Konec problémů

s tepelnou roztažností při obrábění
Zapnout stroj a hned začít obrábět. To je sen mnohých obráběčů. Kvůli tepelné roztažnosti se totiž obráběcí stroje mnohdy
musí předem temperovat a při obrábění samotném se musí dávat velký pozor, aby nedocházelo k nepřesnostem. Díky
vynálezu plzeňských vědců jsme ale o krok blíže k bezproblémovému a pohodlnému obrábění. Zdá se, že problém
s tepelnou roztažností vyřešili. Díky tomu půjde obrábět s vysokou přesností.

D

ěkan Fakulty elektrotechnické Západočeské
univerzity v Plzni Zdeněk Peroutka ukazuje
na asi metr a půl dlouhý přístroj: „Uvnitř
tohoto železného válce jsou schované teplotní
senzory, které jsou rozmístěny podél celého vřetene
a umožňují nám velice přesně detekovat teplotu
v jednotlivých částech vřetene.“ Stojím s ním ve
velké hale výzkumného centra Research and
Innovation Centre for Electrical Engineering
(RICE), které fakulta provozuje. „Tady pracujeme
na tom, jak dosáhnout významných technologických
pokroků a přijít s úplně novými technologiemi. To,
co je v průmyslu nejběžnější, je inovace, tedy drobné
technické posunutí. My ale vyvíjíme zcela nové
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technologie, které umožňují výrobu úplně nových
výrobků,“ hrdě popisuje děkan.
A jednu takovou novou technologii prý máme
před sebou. Jde o technologický demonstrátor,
tedy zmenšený, ale plně funkční model budoucího stroje. Právě ten by měl obrábění výrazně
zjednodušit. „Pokud stroj nemá kompenzaci tepelné
dilatace, obsluha ho při komplikovaném obrábění
musí třeba celý den temperovat na nějakou provozní
teplotu, potom zkompenzují souřadné systémy
a teprve potom můžou obrábět,“ přidává se Tomáš
Glasberger, další vědec, který se na vývoji patentu
podílel. Tento složitý postup prý podle něj bude
díky zdejšímu vynálezu minulostí.

Patent je výjimečný tím, že funguje
Snah o to, jak vyzrát na tepelnou roztažnost při
obrábění, je celá řada. A tak mě zajímá, čím je
zvláštní právě ten plzeňský patent. Zdeněk Peroutka se pousměje: „Ono je hodně nápadů, jakým způsobem se jednotliví vynálezci snažili tento problém
vyřešit. I my jsme prošli minimálně deseti dvanácti
nápady, jak najít spolehlivé technické řešení. Ale ten
rozdíl oproti ostatním konkurenčním patentům je
jednoduchý – tohle funguje. Ostatní patenty jsou
sice udělené, ale my v současnosti nevíme o žádném
zařízení, kde by byly úspěšně nasazeny.“
Stroj funguje tak, že čidla změří, jak se mění teplota ve vřeteni. Údaje pošle do počítače a ten na zá-
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kladě matematických modelů vypočítá, jak vřeteno
mění svou velikost, a to s přesností na mikrometry.
Podle toho se upraví poloha obráběcí hlavice.
Tady na Fakultě elektrotechnické stojíme u poměrně drobného technologického demonstrátoru.
Už se ale připravuje prototyp velkého obráběcího
stroje, jehož vřeteno bude měřit několik metrů.
Hotový by měl být asi za rok. „Není vůbec jednoduché při rychlostech, kterými se rotor toho obráběcího
stroje točí, tedy několik tisíc otáček za minutu,
vyhodnotit teplotní dilataci, která je v řádu stovek
mikrometrů. Přední světoví výrobci se o to snaží už
několik desítek let,“ líčí Peroutka a zdůrazňuje, že
i u několikametrového stroje je každý mikrometr
důležitý: „Když frézujete nějakou drážku, ale stroj
máte posunutý o sto mikrometrů, tak tu drážku
máte o sto mikrometrů jinde.“

Bezdrátové napájení čidel
Změřit teplotu na různých místech vřetene
a z toho odvodit změnu jeho velikosti je jedna
věc. Druhá věc je, jak údaje z čidel přečíst. Data
se musí zpracovat v počítači, který bude součástí
obráběcího stroje. Jenže dráty pro přenos použít
nejdou – vždyť čidla jsou na rotujícím vřeteni
a počítač bude zabudovaný v pevné části stroje.
Zdeněk Peroutka mě tak upozorňuje na část zeleně
zbarveného materiálu ve tvaru mezikruží se zvlášt-
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Na světové špičce

Zdeněk Peroutka mi líčí, že plzeňští vědci v tomto
oboru patří ke světové špičce. „Bezdrátový přenos
energie využíváme v několika výkonových třídách.
Tomu, co vidíte tady, říkáme malý až střední výkon.
Ale dnes už disponujeme technologií, která nám
umožňuje bezdrátový přenos energie až do výkonu
nad sedmdesát kilowattů, do frekvencí řádově
200 kilohertzů, s účinností nad 95 procent. To má
obrovské dopady například do konstrukce nových
nabíječek.“ Taková technologie podle Peroutky
dokáže nabít osobní auto nebo i vozidla městské
hromadné dopravy.
„Přijedete nad napájecí cívku a v tom okamžiku
začne bezdrátový přenos energie, a vaše vozidlo se
začne nabíjet,“ popisuje děkan. V praxi to může
fungovat třeba v nákupních centrech. Baterie ve
vozidle se znatelně nabije během nákupu.
Pokud se vám teď vybavily nápisy na stožárech
vysokého napětí, které varují před smrtelným
nebezpečím, jež hrozí při styku s dráty, a představili jste si, jak třeba nějaké zvíře hledá azyl pod
autem, bát se nemusíte. Ve chvíli, kde se mezi
vysílací a přijímací anténu dostane cizí předmět –
třeba právě to zvíře – přenos energie se okamžitě
vypne. Smrtelné nebezpečí v tomto případě
tedy nehrozí. Q

Už samotný bezdrátový přenos energie je jedním
z dalších výrazných počinů plzeňských vědců.

DANIEL MRÁZEK

ně uspořádanými měděnými pásky, kterou vidíme
mezi vřetenem a motorem: „Toto zařízení slouží
pro bezdrátový přenos energie mezi rotující a stacionární částí. Vidíte systémy antén a jsme schopni
bezdrátově přenést informaci ze všech teplotních
senzorů umístěných v rotoru obráběcího stroje na tu
statorovou část. Tam pak spočítáme tepelnou dilataci vřetene a podle toho upravíme souřadný systém
při obrábění a dokážeme kompenzovat tepelnou
dilataci a obrábět s extrémně velkou přesností.“
Čidla ve vřeteni ke svému provozu samozřejmě
potřebují elektrickou energii. A právě i k tomu tato
soustava antén slouží. Takže bezdrátově se přenášejí
nejen naměřená data, ale i energie potřebná k napájení senzorů. Toto všechno si Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity nechala patentovat.
Tedy bezdrátový přenos dat ze senzorů, jejich
bezdrátové napájení elektřinou i jejich rozmístění.
„Podél vřetene, tedy v axiální ose vřetene, je rozmístěno několik sad senzorů,“ popisuje Peroutka a pokračuje: „Vřeteno musí být přesně vyváženo, a tak jsme
senzory rozmístili tak, abychom nezpůsobili nějaké
nevyvážení, což by vyvolalo vážné problémy, zejména
vibrace ve vysokých otáčkách.“
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(Ne)nápadný půvab hybridních konferencí
Pandemie mění svět. Restrikce sice pomalu mizí, nicméně návyky mnoha lidí se v uplynulém roce a půl výrazně změnily.
Svět MICE to pociťuje stejně silně jako mnohé jiné oblasti. Jediným řešením je přizpůsobit se, což platí i pro svět konferencí
a kongresů. Současná situace urychlila rozvoj takzvaných hybridních konferencí, které nabízí na špičkové úrovni s dokonalým
zázemím i Kongresové centrum Praha.

H

ybridní konference existují již delší dobu, ale
jestli dříve byly spíše výstřelkem, pandemie
z nich udělala nutnost a dramaticky urychlila
jejich rozvoj. „Tempo nabral v uplynulém roce především vývoj systémů pro odbavení velkých kongresů, kdy jsme nyní schopni hybridní formou odbavit
i více sálů najednou. To znamená, že v každém sále
jsme schopni vzdáleně připojit řečníky a moderátory sekce a z každého sálu posílat stream. Vylepšil
se také systém pro platby, přihlašování a mnoho
dalších utilit,“ říká Milan Svoboda, manažer
AV oddělení Kongresového centra Praha.

Když si odmyslíme nejdůležitější hledisko, tedy
osobní setkání, hybridní konference skýtá oproti
klasické konferenci i řadu výhod.
V rámci hybridní konference se prezentace nejen
streamují, ale i nahrávají, a tím pádem jsou
dostupné i zpětně. Na stránkách kongresu mohou
tak po skončení akce probíhat diskuze nad tématy
konference či různé meeting pointy, které nejen
nahrazují setkání, ale umožní významně rozšířit
potenciál celkového počtu účastníků.
Značnou výhodou nejen pro účastníky, ale i pro
organizátory je variabilita, kdy část návštěvníků
i řečníků může dorazit osobně a pro další může
být k dispozici jen stream a vzdálené zapojení do
konference. To skvěle řeší situace, kdy prostředky
či čas nedovolují účastnit se akce fyzicky.

Zaostřeno na Česko
„V současné chvíli, vzhledem ke slabším mezinárodním aktivitám v celé Evropě, respektive v celém
světě, se musíme mnohem více než dříve zaměřit na
české klienty. PĜedevším pro þeskou klientelu jsme
připravili PCC Live TV Studio, odkud odbavujeme
virtuální akce. Studio lze snadno rozšířit o přísedící
a zrealizovat tak ve studiu i hybridní akci s menším
počtem účastníků. Vše je samozřejmě vždy limitováno platnými opatřeními,“ říká Milan Svoboda.
Virtuální studio je připraveno k využití každý den.
V rámci balíčku studia má klient vždy k dispozici
své vlastní foyer, salonek se zázemím i samostatným výtahem, kterým se dostane přímo před sál.
Studio samotné je možné přizpůsobit a rozšířit
dle specifických potřeb a požadavků klienta, od
zpracování podkladů grafiky přes maskérku,
režiséra akce až po zajištění tlumočení akce do
více jazyků. „V pořádání hybridních konferencí
je stejné množství proměnných jako u konferencí
živých, proto nemáme za studio stanovenu žádnou
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Hybridní versus klasická

paušální cenu,“ vysvětluje závěrem Milan Svoboda.
V současné době je studio nejvíce využíváno pro
klasické konference, tiskové konference, vyhlášení
různých anket či pro nejrůznější firemní akce
zaměřené na interní komunikaci. Limity však
v podstatě neexistují.

Konference na míru
Ve dvou různě velkých sálech má Kongresové centrum Praha také připravený set up pro
hybridní konference, aby si klient mohl udělat
jasnou představu o tom, jak vypadá kapacita
uspořádání odpovídající všem hygienickým
předpisům. Každá konference se řeší individuálně a je doslova stavěna klientům na míru.
„Ten dovětek ‚na míru‘ je velmi podstatný, ani
hybridní akce není jen o technice, ale i o prostorách a dalších službách. Na tyto akce jsme schopni
zajistit veškerý servis včetně možnosti testování
účastníků þi zajištČní potĜebných hygienických
opatření a podobně,“ zdůrazňuje Milan Svoboda.
Počet sálů a kapacita, kterou Kongresové centrum
Praha disponuje, nabízí v podstatě nekonečnou
řadu možností, jak konference uspořádat, aby
nedocházelo k setkávání skupin, ať už v rámci
firmy, či při několika probíhajících akcích najednou. Připojit lze neomezený počet účastníků,
a je tedy jen na organizátorovi, kolik delegátů
dokáže oslovit. Q
PETR SIMON

DVĚ RADY PRO DOKONALÝ VÝSLEDEK
Také u virtuálního studia je nutná důkladná
příprava a detailní scénář vysílání připravený
na vteřiny. Představa o jednoduchém
odbavení dvou řečníků bez zkoušek
a přípravy je naivní, vždy je třeba připravit
podklady pro zvukaře, osvětlovače, pro
střihače kamer, pro stream i dispečera –
každý musí přesně vědět, co má kdy dělat.
Rozdíl je i mezi konferencí z jednoho sálu
a velkou konferencí, kde běží program ve
více sálech najednou. Zde je velmi důležitá
komunikace před akcí, vytvoření webových
stránek a veškeré funkcionality, které klient
pro akci potřebuje. To vše klade významné
nároky na přípravu před akcí, která tak často
zabere i několik měsíců.
Ani hybridní konference se nemusí obejít
bez cateringu. Pokud je to samozřejmě
logisticky možné. Kongresové centrum Praha
nabízí Digibreak kit – rozvážkovou službu
s občerstvením nebo obědem buď domů,
nebo do kanceláří. Cateringový balíček je
doručen účastníkům konference ráno v den
konference. Účastník v něm má připravené
občerstvení na každou plánovanou pauzu
v programu, a tak se může celý den plně
soustředit na konferenci a nemusí přemýšlet,
co si dá o přestávkách k jídlu.

mice

Moderní hotel nabízí komfort i zážitky

Foto: 5x archiv Marriott

Pražský hotel Marriott prošel významnou rekonstrukcí a vítá hosty v novém. Kromě výrazného navýšení počtu pokojů
představuje i zcela nový interiér, bar, restauraci, kavárnu i rozšířené konferenční prostory. Letní sezonu vítá novou pop-up
terasou Secret Garden.

H

osté pražského hotelu Marriott, který již plně
obnovil své služby, se mohou těšit na zcela
nový zážitek, a to díky rozsáhlé rekonstrukci
celého hotelového objektu a široké škále nových
služeb, včetně zavedení přísnějších hygienických
a bezpečnostních opatření. Náklady na rekonstrukci dosahují přibližně 25 milionů eur.
Výsledkem je výrazné rozšíření hotelu, kdy bylo
nově vybudováno 123 pokojů a apartmánů, Marriott tak aktuálně nabízí ubytování ve 416 pokojích. Řada nových pokojů má přístup na balkon
či terasu s výhledy na panoramata Starého Města.
Významnou přestavbou prošlo také hotelové
lobby, které se proměnilo v rámci konceptu Great
Room. Lobby tak nyní nabízí příjemný otevřený
prostor, kde si hosté mohou odpočinout, dobře
se najíst, pracovat, vyřídit obchodní schůzky
či posedět s přáteli. Celá rekonstrukce proběhla v moderním a elegantním stylu za použití
dřeva, tlumených barev a vkusných nadčasových
dekorací.

Pro odpočinek, práci i setkávání
„Jsme nadšeni, že po tak rozsáhlé rekonstrukci můžeme konečně znovu přivítat hosty,“ řekl William
Boulton-Smith, generální ředitel hotelu Prague
Marriott. „Věřím, že se nám podařilo vytvořit moderní, sofistikované prostředí napříč všemi prostory

hotelu, které jsou ideálně uzpůsobeny pro odpočinek, práci i setkávání. Ať už se jedná o domácí, či
zahraniční hosty a ať k nám přijíždějí za prací, či
za zaslouženým odpočinkem, jsme připraveni vyjít
vstříc všem jejich požadavkům.“
Součástí proměny hotelu je rovněž nová signature
restaurace The Artisan, která hostům představí
moderní a udržitelnou českou kuchyni využívající
kvalitní produkty od lokálních dodavatelů a čerstvé sezonní suroviny, včetně bylinek vlastnoručně
vypěstovaných v místním kultivátoru. Novinkou
je otevřená kuchyně, kterou vede šéfkuchař David
Rejhon s bohatými zkušenostmi z vyhlášených
podniků po celém světě. Mezi zákazníky se již
osvědčily oblíbené nedělní brunche a brzy bude
představen nový koncept Afternoon Teas, tedy odpoledního čaje s občerstvením, který spojí tradiční
britský styl s duchem restaurace The Artisan.

Vybrané koktejly i výběrová čerstvá káva
Dalšími novinkami jsou hotelový bar, kde mohou
hosté ochutnat jedny z nejvybranějších koktejlů
ve městě, ale také nová kavárna Corner, která
servíruje široký sortiment čerstvé kávy, domácí
koláče a zdravé svačinky, to vše si zákazníci mohou
vychutnat i u venkovních stolků. Na oslavu příchodu léta navíc Marriott představuje zbrusu novou
pop-up terasu Secret Garden, která se ukrývá v ote-

vřeném nádvoří uvnitř hotelu. Hlavním lákadlem
jsou sezonní speciality a letní koktejly a nápoje.

Technologie pro moderní konference
Rekonstrukce a rozšíření se týkají také konferenčního patra, které nyní nabízí 2 000 m2 variabilního prostoru. Nacházejí se zde dva hlavní konferenční sály a řada menších zasedacích místností,
které jsou vybaveny moderní technologií a nabízejí
dostatek denního světla. Dvě samostatná konferenční foyer jsou skvělým místem pro přestávku
na kávu či oběd, pořádání koktejlových recepcí či
výstav. „Marriott je ideálním místem pro obchodní jednání a nejrůznější společenské akce. Naše
konferenční místnosti a zasedací prostory poskytují
příjemné profesionální pracovní prostředí a lze je
rovněž skvěle využít i pro další příležitosti, jako
jsou svatby nebo jiné slavnostní události,“ dodává
William Boulton-Smith.
Nový produkt a rozšířené hotelové služby jsou doplněny přísnými hygienickými standardy za využití
nejnovějších technologií. Pomocí Aplikace Bonvoy
mohou hosté před svým příjezdem do hotelu informovat personál o svých speciálních požadavcích,
vybrat si vlastní pokoj, elektronicky se zaregistrovat,
a dokonce si prostřednictvím svého mobilního
telefonu i odemknout dveře svého pokoje. Q
KRISTÝNA ŠTEFANKOVÁ
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Syndrom vyhoření je daň
za neustálé „ještě více, rychleji, dál“

V naší výkonem řízené společnosti se duševní problémy často bagatelizují. První příznaky problémů jako apatie, extrémní
únava, vyčerpání nebo vysílení nejsou brány příliš vážně a řada jedinců trpí s vynucenými krédy, že se jim vlastně vůbec
nevede tak špatně, a tím se vystavují dalšímu tlaku.

O

rganismus pak začne na dlouhotrvající stav
reagovat emočním a kognitivním vyčerpáním, má problémy s koncentrací, vnitřní
prázdnotou, pocitem selhání nebo méněcennosti
a se zvýšenou podrážděností. Vnitřní fyziologická
rovnováha organismu je narušena, netrvá dlouho
a začnou se objevovat vážnější zdravotní potíže.
Výskyt stresu a jeho zvládání patří k nevyhnutelným životním situacím; překonávání překážek
představuje pozitivní proces a vede k pocitu úspěchu. Lidský organismus je vybaven adaptačními
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mechanismy na situace krátkodobého, akutního
stresu, kdy adaptace umožňuje přežití v ohrožujících situacích.
Naproti tomu působení dlouhodobého, takzvaného chronického stresu může mít negativní následky. Chronický stres a dlouhodobá dysbalance mezi
zátěží a fází klidu, tedy mezi aktivitou a odpočinkem, může vyústit ve stav, který označujeme jako
burnout neboli syndrom vyhoření. Syndrom vyhoření je v naší společnosti, jejíž životní i pracovní
tempo se zrychluje, stále častějším, známějším

a skloňovanějším pojmem. Syndrom vyhoření je
multifaktorový patologický stav, který se projevuje
v rovině psychosociální a současně také v rovině
psychosomatické, proto je jeho etiologie (příčina)
komplikovaná. Tento stav je vyvolán vzájemnou
dlouhodobou kombinací fyzických (hluk, přemíra
podnětů, hlad, onemocnění), psychických (časová
tíseň, velmi mnoho změn za krátký časový úsek,
vysoké či nedostatečné vytížení) a sociálních stresorů (konflikty v zaměstnání, ztráta blízké osoby).
Je to proces, který probíhá ve fázích, a postižený

lázeňství & wellness
FÁZE SYNDROMU VYHOŘENÍ V PROFESNÍ SFÉŘE

Foto: www.kvpoint.cz

IDEALISTICKÉ NADŠENÍ

může fázemi procházet postupně, do určité míry
je však možné některé z nich přeskočit. O problematice stále častější incidence syndromu vyhoření
se diskutuje hlavně v oblasti profesní, ale existuje
také burnout v osobním životě, který je neméně
důležitý a vážný (péče o nemocného člena rodiny,
výchova problematického dítěte apod.).

Fáze syndromu vyhoření v profesní sféře
První fází je idealismus, kdy se práce stává
nejdůležitějším aspektem života, jedinec nachází
v práci uspokojení a naplnění, často zapomíná
na své koníčky a volnočasové aktivity. Ve fázi
stagnace člověk nadále tvrdě pracuje, ale už se
vyskytují první náznaky vyčerpanosti. Při absenci
motivace začíná zájem jedince o práci klesat.

STAGNACE

FRUSTRACE

S fází frustrace se objevují první výraznější fyzické
a psychické potíže, jedinec pochybuje o efektivitě
a smysluplnosti své práce. Postupně se prodlužuje
doba nutná k regeneraci organismu, dovolená
nebo prodloužený víkend již k odpočinku nestačí.
Apatický jedinec je trvale frustrován, vnímá své
povolání pouze jako zdroj obživy a vykonává
pouze nejnutnější pracovní povinnosti. Vyhořením
označujeme stav chronického stresu doprovázený
fyzickým a emocionálním vyčerpáním, cynismem
a odloučením.
Mezi obecné fyziologické projevy, jak už bylo
výše zmiňováno, patří celková únava organismu,
ochablost související s apatií a rychlá unavitelnost
i po relativním zotavení, celková tenze organismu.
Negativní dopady syndromu vyhoření můžeme nalézt napříč orgánovými soustavami. Bylo
ukázáno, že existuje souvislost mezi syndromem
vyhoření a krevním tlakem, srdečním pulzem,
koronární mikrocirkulací, imunitou a endokrinním systémem, nervovým systémem, aktivitou
konkrétních nervů, např. sympatiku nebo parasympatiku, alergiemi, chronickými bolestmi hlavy,
váhou, poruchami spánku, únavou a ospalostí.
Byly zaznamenány také zažívací problémy, které
následně mohou vést ke změnám stravovacích
návyků až k poruchám příjmu potravy (k přejídání
se či nedostatečnému příjmu potravy).
V medicíně není považován za samostatnou diagnostickou jednotku, ačkoli se jedná o specifický
soubor symptomů. Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) ho v této souvislosti zařazuje v rámci
skupiny diagnóz, jako jsou např. problémy spojené
s obtížemi při vedení života, jiné neurotické
poruchy, depersonalizační či derealizační syndrom
nebo reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení.
Na základě klinických dat vyplývá, že syndromem
vyhoření trpí velké množství lidí. Každý z nás
může být vystaven chronickému stresu a dlouhodobé, nadměrné zátěži a nenachází cestu z momentální situace. Nezáleží na tom, zda je jedinec
přetěžován v zaměstnání, anebo se musí vyrovnat
se složitými rodinnými událostmi. Syndrom
vyhoření se nevyhýbá nikomu. Dobrou zprávou
ale je, že každý proti němu může něco dělat třeba
relaxačním léčebným pobytem v lázních.

Lázeňská léčebně-rehabilitační péče
jako prevence
Preventivní lázeňské léčebné pobyty ve specializovaných lázeňských místech mohou vést ke zvýšení
odolnosti vůči působení nepříznivých zátěžových
vlivů. Léčebné lázeňství je vedle nemocniční
a ambulantní péče uceleným léčebným systémem zakotveným v tradici a doplňujícím cíleně,

APATIE

VYHOŘENÍ

všeobecně a systematicky všechny složky v péči
o zdraví jednotlivce a populace. Soustavou fyzikálních a psychických podnětů dochází ke změně
reaktivity a regulace organizmu na kvalitativně
vyšší úroveň.
Česká balneologie je charakterizována takzvanou
komplexní lázeňskou léčbou, která v sobě zahrnuje
nejen vlastní lázeňské, relaxační a regenerační
procedury na základě předpisu lékařem, integrovanou léčbu metodami celého spektra oboru
rehabilitační a fyzikální medicíny, ale také edukaci
jedinců v režimových opatřeních, psychoterapii
a dietoterapii. Lázeňský léčebný pobyt slouží k harmonizaci, úlevě organismu a k udržení duševního
zdraví v kondici. Má prokazatelné výsledky zejména u stavů po těžkých onemocněních, operacích
a u chronických onemocnění. Využívá přírodních
léčivých zdrojů (minerální vody, zřídelní plyny,
peloidy, klima příznivé k léčení). Balneoterapie
je výrazně šetrnější k lidskému organismu, než
je léčba medikamentózní či jiný lékařský zákrok.
Pobyt v lázních lze považovat za jeden z možných
nástrojů, jak obnovit a posílit základní fyziologické funkce, upevnit regulační a kompenzační
mechanismy, udržet fyziologickou koncentraci
stresových mobilizačních hormonů a tak předejít
syndromu vyhoření.
Řada jedinců má dispozice ke vzniku akutního
onemocnění, protože jsou buď geneticky, nebo
po předchozích onemocněních disponováni reagovat na zvýšenou psychickou nebo fyzickou zátěž
chorobným stavem. Mnoha potížím, náročnému
a dlouhému léčení můžeme předejít včasným
předcházením těchto problémů. Je evidentní, že
duševní zdraví představuje z pohledu veřejného
zdravotnictví jasnou prioritu, jejíž význam bude
do budoucna násoben prodlužující se délkou
dožívání populace a současně vznikem nových
stresorů, které s sebou přináší společensko-technologický rozvoj.
Z čistě ekonomického pohledu mohou výdaje
na preventivní programy zabraňující vzniku a rozvoji syndromu vyhoření ušetřit budoucí náklady
na zdravotní a sociální péči o jedince s následnými
duševními onemocněními. Zdravotní benefity jsou
současným trendem, které ocení zaměstnanci i zaměstnavatelé, kterým pomáhají udržet fungující
podnik. Společenský význam je samozřejmostí,
protože zlepšení kvality života je snahou každého
z nás. Q
PATRICIE HLOUŠKOVÁ a ALINA HUSEYNLI,
Institut lázeňství a balneologie, www.i-lab.cz
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Karlovy Vary: St. Joseph Royal Regent jde vstříc novým hostům

Pod patronátem svatého Josefa
V samém centru západočeské lázeňské metropole v bezprostřední blízkosti lázeňských pramenů najdete prvotřídní lázeňský
hotel, který už na první pohled zaujme svým designem. A na druhý potom komfortním servisem i prvotřídní lázeňskou péčí.

Foto: 3x archiv Royal Regent

LÁZEŇSKÝ HOTEL
ST. JOSEPH ROYAL REGENT
Moderní lázeňský hotel, který vyniká
designem, gastronomií i léčebným centrem
se špičkovým vybavením a kvalitním
personálem. Minerální voda z Vřídla je
přivedena přímo do hotelu. Hotel nabízí
vedle standardních delších lázeňských
pobytů i krátkodobé pobyty v délce 4 až
12 i více dnů, které mají spíše wellness či
ozdravný charakter a které lze financovat
z FKSP. Jsou určeny především českým
hostům a firemní klientele, což ještě
zdůrazňuje nabídka balíčků, připravených
podle potřeb klientů jim na míru. Hotel
je certifikován jako nestátní zdravotnické
zařízení, a proto zde lze do konce roku
uplatnit nejen státní příspěvek na lázně
v hodnotě 4 000 Kč, ale také příspěvek
pro zdravotníky ve výši 8 000 Kč.

Více informací a rezervace na:

www.royalregent.cz

H

otel St. Joseph Royal Regent byl otevřen
v roce 2010, nicméně navazuje na slavnou
tradici lázeňského hotelu Kurhaus St. Joseph,
kde se již od roku 1889 léčily a vyléčily tisíce pacientů. Jeho moderní, precizně řešené interiéry tak
plně vyhovují i těm nejvyšším nárokům klientely
třetího tisíciletí.

Komfortní ubytování,
moderní gastronomie
81 stylově zařízených pokojů nabízí veškeré
vybavení, které potřebujete, od zatemňovacích
závěsů přes širokoúhlý LCD televizor, sejf či bidet
až po komfortní postel velikosti king size. Velká
část pokojů nabízí možnost propojení mezi sebou,
lodžii či balkon, v případě tří apartmánů nechybí
ani prostorná vlastní terasa.
Gastronomii obstarává restaurant Mayflower, kde
veškeré stravování probíhá buďto moderní formou
velkoryse pojatých švédských stolů, či klasicky à la
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carte. K dispozici je i dietní koutek se salátovým
bufetem nebo individuální dietní stravování podle
dietního plánu sestaveného nutriční terapeutkou.
Nechybí tematicky zaměřené večery, jako je večer
české či asijské kuchyně. Pro uzavřenou společnost, soukromá či obchodní jednání a VIP klienty
je k dispozici po celý den oddělený restaurační
salonek Esquire. Možnost příjemného posezení
s přáteli u kávy, kvalitního vína, piva či koktejlů doplňuje i lobby bar Regent’s Club s venkovní
terasou.

Špičkový balneoprovoz i wellness
pro nejnáročnější
Lázeňské centrum St. Joseph’s Spa, to je více než
350 m2, které slouží léčbě tradičními i nejmodernějšími terapeutickými prostředky a metodami
včetně koupelí v termominerální vodě, fyzioterapie, thermoterapie, oxygenoterapie, širokého
spektra masáží a řady dalších metod.

Špičkovou úroveň léčení garantují jak karlovarské
termominerální vody, tak moderní technické
vybavení i tým špičkových lékařů, fyzioterapeutů,
masérů a lázeňských či zdravotních sester. Samozřejmostí je individuální přístup ke všem klientům.
Skyland, nejvyšší patro hotelu, je pak vyhrazeno
wellness centru s finskou saunou, parní lázní,
mořskou saunou, ledovou lázní i whirlpoolem.
Dominuje mu velký bazén s protiproudem a vodopády, ze kterého lze pozorovat proskleným stropem a stěnami oblohu i okolní přírodu. To vše pak
objímá prostorná terasa s nádherným výhledem
na celé karlovarské lázeňské centrum.
A protože sestrou zdraví je krása, nechybí ani
beauty salon Royal Derma Clinic. Zkrátka, nepřeberné možnosti pro léčbu, ale i kvalitní odpočinek
a regeneraci těla i duše. Q
VALERIE SAARA

Nejbohatší nabídka relaxačních pobytů.
Načerpejte energii v lázeňských hotelech Karlovarského
kraje. Tešte se na úžasnou lázeňskou atmosféru, božský klid
a blahodárné procedury. Na výletech za poznáním magických
míst využijte turistickou kartu předplacených služeb Karlovy
VARY REGION CARD (www.karlovyvarycard.cz).

www.zivykraj.cz
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pohled z praxe

ŠKODA AUTO pomáhá v regionech postižených ničivým tornádem

Škodovka a Škodováci pomohli Moravě
Jak ničivou sílu mají přírodní živly, zažili na svou vlastní kůži obyvatelé obcí na jižní Moravě a Lounsku, kde tornádo
devastovalo lidská obydlí, vytrhávalo ze země a pak lámalo vzrostlé stromy nebo měnilo auta na nepojízdné vraky. V reakci
na ničivé důsledky se v celé zemi zvedla nebývalá vlna solidarity s cílem pomoci těm nejpostiženějším, kteří ze dne na den
přišli o střechu nad hlavou. K řešení situace se rozhodla aktivně přispět i společnost ŠKODA AUTO, když ihned nabídla
50 vozů pro mobilitu obcí a neziskových organizací a dále poskytla i jízdní kola z kolekce ŠKODA.

S

naha pomoci vyvstala jak od vedení společnosti, tak od samotných zaměstnanců.
Proto byla vyhlášena zaměstnanecká sbírka,
jež překonala částku 3,6 milionu korun, a vedení
automobilky se ji zavázalo zdvojnásobit. Tuto
sumu následně doplnil také sociální partner
Odbory KOVO. Celková částka se tak vyšplhala
na 9 690 000 korun. „Soudržnost je jedním z nejdůležitějších znaků zdravé a silné lidské společnosti.
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Solidarita lidí, kteří se semkli, aby společně pomohli
těm, kteří to nyní velmi potřebují, je fascinující
a jsem opravdu hrdý na to, že i ve ŠKODA AUTO
pracují lidé s velkým srdcem a ochotou pomoci.
Společně se nám tak i s partnery povedlo ve velmi
krátké době získat finance, které byly poslány přesně
do těch míst, kde byly potřeba nejvíce,“ říká Michal
Kadera, vedoucí oddělení vnějších vztahů ve společnosti ŠKODA AUTO.

Vybrané prostředky byly poskytnuty jednak přímo
obyvatelům postiženým přírodní katastrofou, ale
dále přispějí také na obnovení poničené zeleně,
pomoc zranitelným skupinám obyvatel skrze
podporu poskytovatelů sociálních služeb, nebo
k restartu komunitních aktivit v postižených
oblastech. Q
MICHAL KADERA

pohled z praxe

Sklep může být bezpečné místo
Reálný život ukazuje, na co vše nejsme připraveni, většinou proto, že jsme to v průběhu života nezažili. Pandemie nás
upozornila na zdravotní zranitelnost, tornádo na jižní Moravě zase ukázalo nepřipravenost na extrémní projevy přírodních
sil. Nikdo si nepřeje přivolávat pohromy, ale tím více je dobré být připraven na eventuality, které se ze dne na den mohou
stát realitou. Jen tak je možné ochránit rodinu či firmu.

T

Foto: 2x archiv Tebrix

omuto trendu jde vstříc společnost Tebrix,
která se specializuje na budování protiatomových krytů. Ten si asi nepořídí každý. Ale
kryt civilní ochrany je pojem, který je v zahraničí
naprosto běžný. „Za vyspělými zeměmi jednoznačně zaostáváme. Lídrem v tomto smyslu je určitě
Švýcarsko, kde již před třemi lety přijali normu,
že i domy postavené do roku 1957 si musí nechat
vybudovat kryty. Jakkoliv nový bytový dům musí
mít kryt o stejné kapacitě, jakou tvoří byty, a většina již stojících poválečných bytových domů pak
takové kryty musí dobudovat. Může se to zdát jako
paranoia, ale pravda je, že ani válka, ani živelní či
jaderná katastrofa nepředstavují pro Švýcarsko dnes
nezvládnutelné riziko. Švýcarsko je jediná země
na světě, která má úkryty pro sto procent svých
obyvatel. Česká vláda udává, že disponujeme úkryty
pro pět procent obyvatelstva před účinky světelného
a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem, chemickými nebo
biologickými látkami a proti tlakovým účinkům
zbraní hromadného ničení. Bohužel skutečnost je
ještě mnohem nižší, maximálně dvě procenta,“ Ĝíká
majitel spoleþnosti Tebrix Michal Terendy.

Také v Česku se časy mění
Poslední měsíce prokazují oprávněnost rčení, že
doba přeje připraveným. Stále více si uvědomujeme, že mohou nastat okolnosti, které nás nejrůznějším způsobem ohrožují. A pocit bezpečí stoupá
na ceně. Experti dokonce už i v Česku potvrzují, že
stavby, jejichž součástí je kryt, vykazují jak rostoucí zájem, tak rostoucí cenu.
Přestavba stávajících sklepních prostor na kryt
civilní ochrany není sice úplně jednoduchá záležitost, ale zdaleka nemusí být tak nedostupná, jak
by se na první pohled mohlo zdát. „Především chci
zdůraznit, že každý na kryt upravený sklep musí
splňovat české normy pro výstavbu staveb civilní
ochrany. Ale v podstatě z každého sklepa se může
stát bezpečné místo. Základní úpravy se týkají dveří,
které musejí být pancéřové nebo trezorové ve třídě
odolnosti I–V. Dále se zaměřujeme na nouzové výlezy, které umíme připravit i jako neviditelný vstup
do domu. Nezbytnou součástí bezpečného krytu je
instalace NBC Filtroventilační jednotky pro přívod
čistého vzduchu, a to i v případě, že by v ovzduší
byly radioaktivní, chemické a jiné nebezpečné látky.
Nezbytnou podmínkou je nezávislé zajištění vody,
energií a komunikace. A součástí projektu může být
i kompletní vybavení od mobilních WC pĜes sklá-

I VÁŠ SKLEP MŮŽE ODOLAT
Q

průmyslovým haváriím

Q

živelním pohromám

Q

sociálním nepokojům

Q

teroristickým útokům

Q

blackoutu

Q

útokům a zbraním hromadného ničení

pěcí postele až po technické vybavení jako plynové
masky, obleky, ¿ltry, náĜadí a další,“ vypočítává
Michal Terendy.

Systém včasného varování
Ani v tomto ohledu nejsme v Česku nijak moderní. Obyvatelstvo našich obcí je v případě hrozby
nebo nějaké potenciálně nebezpečné mimořádné
události varováno kolísavým tónem sirény. Problém je, že tento signál znamená obecné nebezpečí, ale nelze z něj poznat, co přesně se odehrává
nebo jaké události budeme následně čelit.
Michal Terendy, který se problematice civilní

ochrany věnuje s certifikací podle amerických
armádních bezpečnostních standardů, se zabývá
i tímto aspektem: „Včasné varování je zásadně
důležité, proto naše divize Tebrix Communication
pĜipravuje vlastní radiokomunikaþní síĢ, která
v pĜípadČ jakékoliv krizové situace dokáže oznámit
všem obþanĤm pĜesné informace bČhem nČkolika
vteĜin. Vytváříme spojení mezi obcemi, hasičským
záchranným sborem, integrovaným záchranným
sborem a každým občanem, který bude na síť napojen. Cílem je stoprocentní pokrytí území republiky,
které zajistí okamžité informace dění po celé republice. Dobrým příkladem může být právě nedávné
tornádo na Moravě.“ Je pravda, že občané postižených obcí neměli ani tušení, co se na ně žene a jaké
to bude mít následky. V případě využití systému
včasného varování obyvatelstva, které Tebrix buduje, by každý občan okamžitě věděl, co se odehrává,
jakým směrem tornádo postupuje a jak se má
v takové chvíli zachovat. „I minuty navíc, získané
včasným varováním, dokážou ochránit životy, zdraví a majetek,“ zdůrazňuje Michal Terendy. Q
PETR SIMON
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Psychologové radí:
Se zákazníky jen s úsměvem
Na první pohled úsměvné téma, ve skutečnosti regulérní vědecký výzkum. Psychologové z Univerzity Palackého
v Olomouci změřili, jak úsměv dokáže ovlivnit jednání se zákazníkem. A došli k ne příliš překvapivému závěru. Pokud
se obchodník na klienta upřímně usmívá, zákazník má o 37 % lepší náladu. A díky tomu nabízené služby hodnotí
mnohem pozitivněji.

Foto: 2x archiv E.ON

S

lovo „upřímně“ je důležité. Obchodník
musí být vnitřně přesvědčen o kvalitě svého
produktu a o tom, že je pro zákazníka výhodný. Pokud o tom přesvědčený není a usmívá
se jen „naoko“, zákazník to může snadno odhalit.
„Hlavním rozdílem mezi hraným a spontánním
úsměvem jsou mimické svaly okolo očí. Zároveň ten,
kdo se upřímně usmívá, vyzařuje jakousi ‚pozitivní
energii‘,“ vysvětluje vedoucí katedry psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci Martin Dolejš. Právě on výzkum vlivu
úsměvu na zákazníky vedl.
V poslední době jsme si museli zvyknout na to, že
kvůli zakrytí obličeje si do tváří nevidíme. Dolejš
ale tvrdí, že úsměv se dá poznat i pod rouškou:
„Doba covidová nám naštČstí nezakryla oþi. Takže
ten spontánní úsmČv jsme neztratili, protože jsme
ho vidČli právČ v tČch oþích.“ Na druhou stranu
mohl z mezilidských kontaktů s povinnou rouškou
zmizet právě onen falešný úsměv: „Ten používá
jen mimické svaly okolo úst. Takže v tomto směru
mohla být doba covidová o něco lepší – že lidé lépe
rozpoznávali falešný úsměv od toho spontánního
úsměvu,“ myslí si psycholog.

Psycholog Martin Dolejš

Úsměv spouští řetězovou reakci
Výzkum vlivu úsměvu na zákazníky probíhal
na vzorku 400 respondentů, a to jak při osobních
setkáních, tak i online. Lidé měli za úkol ohodnotit
fotografie několika desítek jim neznámých tváří
podle sympatií. Některé fotografie byly usměvavé,
jiné neutrální. Při osobním setkání výzkumníci
experiment „oživili“ tím, že ho provázela herečka,
která se během hodnocení fotografií na respondenty buď usmívala, nebo měla neutrální výraz.
Výzkum přinesl tři hlavní závěry. Respondenti,
na které se asistentka v průběhu výzkumu usmívala, hodnotili stejné fotografie až o 37 % pozitivněji než respondenti ze skupiny, na kterou se
neusmívala. Člověk tedy skutečně dokáže druhého
pozitivně ovlivnit jen tím, že se na něj usměje.
Z výzkumu také vyplynulo, že se síla úsměvu řetězí, multiplikuje a nabaluje. Pokud se totiž usmívala
asistentka i člověk na fotografii, šance pozitivního
hodnocení oproti kontrolní skupině vzrostla
o 84 %. Jeden úsměv tak dokáže téměř zdvojnásobit energii druhého úsměvu. Martin Dolejš věří, že
výsledky výzkumu najdou své praktické uplatnění.
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„Je důležité pracovat se zaměstnanci na call centrech
a předat jim hodnoty té společnosti. To proto, aby se
z nich stali týmoví hráči a jejich smyslem při práci
bylo co nejlépe pomoct zákazníkům,“ doporučuje
vedoucí výzkumu s tím, že všichni rádi komunikujeme s upřímně se usmívajícími lidmi. Tím se také
zvyšuje pravděpodobnost, že mezi obchodníkem
nebo poradcem na jedné straně a klientem či zákazníkem na straně druhé dojde rychleji ke shodě.
Snadněji se nalezne schůdné řešení a zákazník
je spokojený.

Energetici: Nebuďme dinosauři
Výzkum podpořila energetická společnost E.ON.
Ta se pro využívání úsměvu v péči o zákazníky

rozhodla už před několika lety, jak přibližuje Jan
Zápotočný, člen představenstva E.ON Energie zodpovědný za obchod: „Já jsem ještě s dalším svým
kolegou do firmy přišel asi čtyři roky dozadu a Ĝíkali
jsme si, že energetika je takový ‚dinosaurus‘, co se
týþe péþe o zákazníky. To jsme se rozhodli změnit.
No a jedna z těch věcí byla i psychologie komunikace se zákazníkem.“
Jan Zápotočný v tom vidí i obchodní význam:
„Zpočátku jsme mysleli, že to žádný obchodní
význam mít nebude. S úsměvem jsme pracovali
proto, že jsme chtěli být něčím víc než jen dodavateli
energie. Ale k našemu překvapení – a proto jsme
také podpořili výzkum olomouckých psychologů –
to vliv má, a to poměrně významný. Nemá to sice
vliv na prodejní výsledky, nicméně na spokojenost
zákazníků to má vliv velmi velký. Ukázalo se, že
procento zákazníků, kteří nás hodnotí pozitivně,
je mnohem větší, když se prodejce během hovoru
usmívá, než když se tváří neutrálně. Přitom se
diskutovalo stejné téma.“
Zápotočný si uvědomuje, že ne vždy je úsměv
namístě. Pokud má klient špatnou náladu kvůli
těžké životní situaci nebo úmrtí blízkého člověka,
obchodník projeví namísto úsměvu empatii.
To prý ale zákazníci také oceňují. Q
DANIEL MRÁZEK

