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VÁŠ PRŮVODCE SVĚTEM PODNIKÁNÍ

MĚSÍČNÍK HOSPODÁŘSKÉ KOMORY 
ČESKÉ REPUBLIKY

TÉMA MĚSÍCE:
ČESKO A REVOLUCE
TECHNOLOGIÍ

SERIÁL:
FIRMY S TRADICÍ

KOMORAPLUS:
VÝZKUM A INOVACE

HROZÍ NÁM  
NATÍRÁNÍ TRÁVY  
NAZELENO?
Kamil Jeřábek, Wienerberger
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„Pro tuto kolekci pro mě byl inspirací Karel Čapek, 
román Krakatit, exploze, exploze hvězd, exploze  

na obloze. Je to české nebe, je to česká literatura.“

Rony Plesl
umělecký ředitel Rücklu
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Vážení podnikatelé, dámy 
a pánové,
tématem tohoto vydání jsou 

mimo jiné informační a  komuni-
kační technologie, které nás stále 
častěji obklopují na každém kroku 
a kterým se nevyhneme ani v nej-
odlehlejších oblastech naší země. 
Překotný technický vývoj s  sebou 
samozřejmě nese i rostoucí obecný 
tlak na větší a rychlejší digitalizaci 
našeho života.
Do online světa jsme všichni velmi 
rychle pronikli s příchodem covi-
dové pandemie. Porady online bereme jako něco 
naprosto samozřejmého, častěji využíváme skupi-
nové chatovací platformy a nákupy potravin přes 
internet přestaly být v době karantén fenoménem 
mladší generace. Sám pak kolem sebe vidím firmy, 
které paradoxně složitá covidová doba přiměla 
o jejich byznysu přemýšlet jinak. Koronavirus 
podnikatelům otevřel oči v otázkách digitalizace 
výroby, což přirozeně zvyšuj přidanou hodnotu 
a efektivitu firem v době obecného nedostatku lidí. 
Soukromý sektor to tedy zvládl, ale co stát?
I ve veřejné sféře se v posledních dvou letech 
podařila digitalizace vybraných agend. Firmy si 
vyřizovaly žádosti o covidové kompenzace online, 
ve službách jsme se ještě nedávno prokazovali QR 

kódy o bezinfek čnosti a podobně. 
I stát tedy prokázal určitou dávku 
pružnosti, byť v porovnání s tím, 
jak to zvládali podnikatelé, to po-
važuji za kroky řekněme nesmělé 
a na můj vkus pomalé.
Jak by mohl stát nyní postupovat? 
Především tak, že při zavádění di-
gitalizace bude naslouchat firmám 
a jejich nesporným zkušenostem. 
Podnikatelé nejlépe ví, kde stát 
v oblasti online agendy tlačí bota 
a které služby zoufale potřebuje 
digitalizovat, aby nemuseli obíhat 

úřady a další instituce. Digitalizace a digitál-
ní transformace ale neznamená, že formuláře 
převedeme do formátu PDF a nahrajeme na web. 
Digitalizace je celý systém změn, které umožní, 
aby mezi sebou úřady jasně komunikovaly, předá-
valy si informace a dovolovaly tím všechny úřední 
náležitosti provést z pohodlí domova nebo kance-
láře. Zkrátka, aby stát byl rovnocenným partnerem 
občanů a podnikatelů.
V digitální době se ocitá celý svět. Aby nám neujel 
v otázce digitalizace vlak, nesmíme zaspat a musí-
me udržet krok s ostatními. Když čtu programové 
prohlášení vlády,  věřím, že si to současná vláda 
plně uvědomuje.
Příjemné čtení a pevné zdraví vám všem…

DISTRIBUCE
	■ členům HK ČR (sdružuje více než 16 000 živnostníků a firem a 128 asociací, svazů, cechů a klastrů)
	■ jednotlivým kancelářím Hospodářské komory v regionech a začleněným živnostenským společenstvům
	■ VIP osobnostem českého politického, společenského a hospodářského života
	■ ministrům, hejtmanům a primátorům, senátorům a poslancům, státním organizacím a ambasádám v ČR

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.

ZDENĚK ZAJÍČEK 
viceprezident  

Hospodářské komory ČR
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KOMORA ZAHÁJILA SÉRII KULATÝCH STOLŮ

Česká vláda musí brát evropské předsednictví vážně a vnímat 

jeho význam pro obnovu postavení ČR v Evropě i pro zrychlení 

transformace české ekonomiky. V Hrzánském paláci to 

Hospodářská komora sdělila ministrovi pro evropské záležitosti 

Mikuláši Bekovi i zástupcům Parlamentu ČR.

12

HROZÍ NÁM NATÍRÁNÍ TRÁVY NAZELENO?

Jak ovlivňují trh stále vyšší environmentální nároky 

a zpřísňující se legislativa? A jaké vyhlídky vlastně má české 

stavebnictví? O tom s Kamilem Jeřábkem, generálním 

ředitelem společnosti Wienerberger Česká republika.

14

DOČKÁ SE ČESKO REVOLUCE TECHNOLOGIÍ?

Digitální transformace je jedním z nejfrekventovanějších 

sousloví. Je snem, nebo realitou? Jsou české firmy připraveny 

digitalizovat? A mají k tomu potřebnou infrastrukturu? Otázky 

klademe expertům a matadorům z praxe.

18

SERIÁL FIRMY S TRADICÍ

Představujeme firmy, které na českém trhu rostou již více než 

čtvrtstoletí a prokazují tak svoji odolnost i spolehlivost. I ony 

se podílely na tom, že aktivita na trhu fúzí a akvizic byla vloni 

rekordní a české firmy patřily k nejaktivnějším.

40

VĚDA, VÝZKUM, INOVACE

Navštívili jsme další vědecké laboratoře i Výzkumný ústav pro 

inovace a podnikání. A také Inovační centrum Ústeckého kraje, 

kde se učí od těch nejlepších, mezi které se chce zařadit.

58
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www.komoraplus.cz

ZPRÁVY PŘEBÍRÁ

 garantované informace ze světa podnikání a byznysu 
 názory, analýzy, studie, trendy i pohledy z praxe
 expertní a vzdělávací materiály
 dění v Hospodářské komoře od okresů až po ústředí
 identifikace příležitostí pro tuzemské firmy
 úspěchy a inspirace českého byznysu 
 věda, výzkum, inovace Měsíční

návštěvnost
220 000

INFORMACE PRO 
VAŠE PODNIKÁNÍ
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nebo Ministerstvu práce a sociálních 
věcí. Pro firmy je klíčová rozpočtová 
zodpovědnost jednotlivých rezortů 
a nastavení přívětivého byznysového 
prostředí nebo mnohem rychlejší 
digitalizace státní správy.

Digitální ekonomika jako 
výzva budoucnosti
Vzhledem ke zpřísňující klimatické 
politice EU a stále většímu tlaku na 
změny v ekonomice i sociální poli-
tice se v České republice bude stále 
více prosazovat přidaná hodnota 
digitálního byznysu. Právě na ten 
bude tuzemské hospodářství spoléhat 

Krátce z Komory

Kompenzace pro firmy 
považuje Komora za dobrý 
kompromis
Návrh kompenzací pro podnikatele 
zasažené covidovými opatřeními, 
který schválila vláda, zohledňuje 
většinu připomínek Hospodářské 
komory. Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu mj. navrhlo navýšení celkové-
ho objemu kompenzací ze 3 miliard 
na zhruba 5 miliard korun. Dobrým 
signálem je i to, že vláda sáhla po od-
zkoušeném způsobu kalkulace výše 
podpory, jak jej podnikatelé znají 
z loňských programů COVID 2021 
a COVID – Nepokryté náklady.

Pětina firem v testování 
zaměstnanců nevidí smysl
Více než polovina zaměstnavatelů 
má za to, že testování zaměstnanců 
zabrání včas šíření nemoci na pra-
covišti a v celé společnosti. Letos 
ale výrazně narostl počet firem, 
které v testování smysl nevidí. 
Zatímco před rokem byla k testo-
vání zaměstnanců skeptická každá 
25. firma, letos to byl již každý pátý 
podnik. Vyplynulo to ze šetření 
Hospodářské komory mezi jejími 
členy. Ze vzorku zhruba 400 firem 
s celkem 100 tisíci zaměstnanci činil 
mezi 17. lednem a 3. únorem podíl 
pozitivních záchytů 2,7 %. Testová-
ní v těchto konkrétních podnicích 

v době, kdy bude postupně klesat 
dosavadní význam průmyslu nebo 
tradiční energetiky. Hospodářská 
komora to uvedla během kulatého 
stolu k digitální ekonomice, kterého 
se v pražském Florentinu zúčastnil 
premiér Petr Fiala a vicepremiér 
pro digitalizaci a ministr pro místní 
rozvoj Ivan Bartoš. „Současnou kli
matickou politiku Evropské unie a tlak 
na udržitelnost musíme vnímat jako 
daný fakt. Celosvětově to bude v kaž
dém případě znamenat významné 
přerozdělení bohatství mezi regiony, 
zeměmi a sektory ekonomiky,“ uvedl 
prezident Hospodářské komory Vla-
dimír Dlouhý. Více o kulatém stole 
přinášíme na stranách 18-20.

Česko-australské byznysfórum
Za účasti 20 firem zahájil prezident 
HK ČR Vladimír Dlouhý v pražském 
Florentinu Česko-australské byz-
nysfórum. Uvedl, že australský trh 
je pro tuzemské podniky důležitým 
a perspektivním. Hlavním bodem 
programu byla online B2B jednání 
mezi českými a australskými firmami. 
Česko-australské podnikatelské fó-
rum se zaměřilo na energetiku, život-
ní prostředí, zdravotnictví, chemický 
průmysl, inženýring, kybernetickou 
bezpečnost a herní průmysl.  ■

MIROSLAV BENEŠ, HK ČR

odhalilo 2 640 pozitivních případů 
na 96 669 zaměstnanců. Zjištěná po-
zitivita byla následným PCR testem 
vyvrácena u 12 % případů.

Memorandum mezi 
sněmovním Hospodářským 
výborem a HK ČR
Prezident Hospodářské komory Vla-
dimír Dlouhý a předseda Hospodář-
ského výboru Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky Ivan 
Adamec podepsali memorandum 
o porozumění, jehož předmětem je 
dohoda o koordinaci, sdílení pozic 
a o vzájemné legislativní podpoře 
obou institucí. K hlavním formám 
vzájemné spolupráce bude patřit vý-
měna informací a materiálů, včetně 
zpráv o postupu prací u jednotlivých 
projednávaných návrhů zákonů či 
koncepčních materiálů nelegislativní 
povahy, možnost účasti a vystoupení 
na jednání Hospodářského výboru 
a dalších akcích.

Hospodářská komora jedná 
s novými ministry
Vedení Hospodářské komory pokra-
čuje v jednáních se šéfy jednotlivých 
rezortů, kterým předkládá podnika-
telské priority. Komora klíčové body 
pro byznys představila mj. na Minis-
terstvu vnitra, Ministerstvu průmyslu 
a obchodu, Ministerstvu financí 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR ZAHÁJILA 
SÉRII KULATÝCH STOLŮ K ČESKÉMU 
PŘEDSEDNICTVÍ RADĚ EU, KTERÉ ZAČÍNÁ 
V POLOVINĚ TOHOTO ROKU.

V Hrzánském paláci představila své priority 
evropského předsednictví ministrovi pro evropské 
záležitosti Mikuláši Bekovi. Pro byznys je klíčové 
udržení konkurenceschopnosti české energetiky 
i po implementaci klimatického balíčku stejně 
jako stabilní vnitřní trh a přívětivé podnikatelské 
prostředí. (Akci jsou věnovány strany 12–13.)

ČÍSLO MĚSÍCE

9,9 %
O TOLIK V LEDNU MEZIROČNĚ 
STOUPLA INFLACE V ČESKU. 
NA RŮSTU CEN SE NEJVÍCE 
PODÍLEJÍ ZDRAŽUJÍCÍ SE 
ENERGIE. CENY ROSTLY 
TAKÉ U POHONNÝCH HMOT 
NEBO KLÍČOVÝCH SUROVIN 
PRO VÝROBU. ANALYTICI 
PŘEDPOKLÁDAJÍ, ŽE 
ZDRAŽOVÁNÍ POLEVÍ VE DRUHÉ 
POLOVINĚ ROKU.
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Regiony a společenstva

Karlovarský kraj
Duální vzdělávání je krok 
správným směrem
Pilotní projekt duálního vzdělávání 
v Karlovarském kraji je ve své polo-
vině a už nyní je jasné, že se osvědčil. 

odborný výcvik u jednoho zaměst
navatele po celou dobu studia. Díky 
tomu získají nejen odbornou praxi, 
ale také cenný vhled do firemní kultu
ry dané společnosti,“ vysvětlila Lenka 
Mansfeldová, ředitelka karlovarské 
krajské hospodářské komory.

. 

Pardubický kraj
Konference Nejnovější dotace 
2022
KHK Pardubického kraje ve spolu-
práci s Komorou dotačních poradců 
uspořádaly konferenci na téma 
Nejnovější dotace 2022. Podnikatelé 
se dozvěděli, jaké dotační možnosti 
startují v tomto roce, jak mohou 
za pomoci dotací snížit náklady 
na energie nebo jak mohou digita-
lizovat výrobu či provoz. Přítomní 
měli možnost seznámit se s jednot-
livými dotačními tituly z Národního 
plánu obnovy a z dalších operačních 
programů.

Liberecký kraj
KALEIDOSKOP II – dotace 
na vzdělávání
Projekt KALEIDOSKOP POD-
NIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ II 
realizovaný OHK v Liberci nabízí 
poslední volné kapacity. Projekt 
umožňuje firmám vzdělávat své za-
městnance bez finanční spolu účasti 
a bez rizik v oblastech měkkých 
a manažerských dovedností, jazyků, 
účetnictví, ekonomiky, obecného 
a specializovaného IT. Nepropásněte 
příležitost školit své zaměstnance 
zdarma a bez administrativní zátěže 
do 30. června 2023. Kontakt pro více 
informací: koniecka@ohkliberec.cz, 
tel.: 702 156 444.

Přeshraniční spolupráce 
v cestovním ruchu 
a řemeslech
Po nucené pauze způsobené covi-
dovými restrikcemi navazuje letos 
jablonecká OHK na tradici výstav 
regionálních produktů v rámci ve-
letrhu cestovního ruchu Euroregion 
Tour 2022, tentokrát s podtitulem 
Má vlast. Veletrh se uskuteční v ter-
mínu 1. až 2. dubna v Eurocentru 
Jablonec nad Nisou. Akce představí 
regionální výrobce produktů nebo 
potravin a seznámí návštěvníky 

Vítají ho nejen zaměstnavatelé, ale 
i samotní studenti. Projekt, který 
připravila KHK Karlovarského kraje, 
potrvá do poloviny příštího roku. 
„Cílem projektu s názvem Pilotní 
ověření prvků duálního vzdělávání 
je zajistit pro studenty středních škol 

KHK Karlovarského kraje podporuje rozvoj školství a spolupráci zaměstnavatelů a škol nejen v oblasti duálního vzdělávání. Organizuje také pravidelné 
exkurze žáků, kariérových a výchovných poradců do firem a podporuje polytechnické vzdělávání na základních školách.

mailto:koniecka@ohkliberec.cz
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s hlavními lákadly cestovního ruchu 
na severu Čech v nadcházející 
turistické sezoně. Více informací 
na ohkjablonec.cz a zaremeslem.cz.

Plzeňský kraj
Setkání s rumunskou 
velvyslankyní
Možnosti ekonomické a obchodní 
spolupráce byly tématy setkání re-
prezentantů KHK v Plzeňském kraji 
s velvyslankyní Rumunska v ČR An-
toanetou Barta. Setkání se zúčastnila 
hejtmanka Plzeňského kraje Ilona 
Mauritzová, náměstkyně pro oblast 
školství a sportu Radka Trylčová, 
radní pro oblast cestovního ruchu, 
partnerských regionů, vnějších 
vztahů a podpory podnikání Marcela 
Krejsová a členské firmy.

Jihomoravský 
kraj
Ples v Brně bude

I když to v lednu kvůli covidové 
situaci nevyšlo, retroples RHK Brno 
se uskuteční, a to 18. března tradičně 
v brněnském Divadle Husa na pro-
vázku. Po nucené roční pauze se nyní 
návštěvníci vrátí do osmdesátých let. 
K poslechu a tanci zahrají Milan Beč-

vář a Šárka Tesařová nebo brněnská 
kapela Meteor z Prahy. Podrobný 
program na rhkbrno.cz.

Společenstva
Cirkulární ekonomika jednou 
z hlavních priorit ATOK
Jednou z priorit, které se v roce 2022 
bude intenzivně věnovat Asociace 
textilního-oděvního-kožedělného 
průmyslu, je řešení výzev spojených 

s evropskou zelenou dohodou. 
ATOK se zaměří zejména na otázky 
cirkulární ekonomiky v textilní 
a oděvní výrobě nebo na nakládání 
s textilními odpady, které je nutné 
vnímat jako cenné suroviny.

Fitness projekt pomáhá 
seniorům
V Česku startuje projekt Aktivní 
ve zralém věku, který chce pomo-
ci seniorům, aby byli psychicky 

Euroregion Tour 2022 se uskuteční v termínu 1. až 2. dubna v jabloneckém Eurocentru.

i fyzicky v lepší kondici. Odborníci 
v zapojených fitness centrech pro ně 
připravují nejen lekce cvičení, ale 
také vzdělávací workshopy, zábavné 
akce a společné výlety. Dvouletý pro-
jekt Aktivní ve zralém věku (Active 
Aging Communities) je financován 
z programu Erasmus+ a zajišťuje ho 
mezinárodní organizace Europe-
Active. Jejím partnerem v Česku je 
Česká komora fitness.  ■

Studijní program Provozovatel vodovodů a kanalizací II
Studijní program Provozovatel vodovodů a kanalizací II 
navazuje na mnohaletý studijní projekt Provozovatel 
VaK I, který poskytuje ucelené odborné vzdělání 
na středoškolské úrovni a je zakončen odbornou 
jednooborovou maturitní zkouškou z předmětu 
Vodohospodářské stavby. Absolventi programu 
Provozovatel VaK I splní kvalifikační požadavky dle 
zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.

Navazující studijní program Provozovatel VaK II 
doplňuje a prohlubuje dílčí témata se zaměřením 
na aktuální a praktické aspekty provozování. Zájemci 
se mohou těšit na rozšíření v oblasti legislativy, 
provozování vodovodní a stokové sítě, nových 
technologií úpravy pitné vody, čištění odpadní vody 
nebo odpadového hospodářství. Nově se seznámí 
s tématy, jako je např. cenotvorba, základy práce 
s GIS při provozování distribuční a stokové sítě, nové 
požadavky na kvalitu pitné vody a riziková analýza 

(ve formě projektu), BOZP a PO. Program je doplněn 
i o praktická cvičení z vybraných témat. Studijní 
program Provozovatel VaK II bude organizován formou 
13 dvoudenních soustředění a zakončen závěrečnou 
zkouškou před odbornou komisí SOVAK ČR.

Studijní program Provozovatel VaK II je určen 
absolventům Provozovatel VaK I, dále absolventům 
středoškolského a vysokoškolského odborného 
studia, jejichž kvalifikaci zmiňuje a připouští zákon 
o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.), a všem, 
kteří mají zájem o doplnění odborného vzdělání, nebo 
je u nich vyžadováno zaměstnavatelem z hlediska 
pracovního zařazení. Předpokládané zahájení kurzu 
je v dubnu 2022, v případě minimálního počtu 
přihlášených účastníků 18.

V případě zájmu o tento studijní program vám rádi 
poskytneme další informace na e-mailové adrese 
doudova@sovak.cz nebo na tel. čísle 727 915 325.

„Ambicí projektu Aktivní ve zralém věku je vytvářet ve fitness centrech aktivní komunity lidí starších 
60 let. Pilotní projekt startuje v 6 evropských zemích, přičemž v každé zemi se zapojují 3 vybraná 
fitness centra z různých komunitních prostředí,“ říká Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness.
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Přípravy profesních odborných  
soutěží CzechSkills 2022 zahájeny
Hospodářská komora ČR zahájila společně s profesními sdruženími a partnery přípravy národních oborových soutěží 
CzechSkills 2022, s perspektivou účasti na evropském mistrovství EuroSkills 2023 v Petrohradu. Začátkem roku 2022 byla 
navíc výborem CzechSkills při Hospodářské komoře ČR schválena pravidla pro účast v soutěži.

Aktuálně Komora eviduje zájem 17 oborů, 
v nichž by začátkem příštího roku měli být 
nominováni reprezentanti národního týmu 

ČR pro EuroSkills 2023.
V posledních dvou letech každoročně téměř 
400 tisíc žáků středních odborných škol a učilišť 
absolvovalo v rámci odborného výcviku nulový 
nebo minimální možný počet hodin v tzv. praxi.
Zatímco ještě v roce 2006 vstupovalo do středního 
odborného vzdělání u nás více než 166 tisíc žáků, 
v roce 2021 jich už bylo jen něco málo přes 88 tisíc. 
Do tradičních postupů a technologií vstupují mo-
derní a nové trendy. Nároky na odbornost a kvalifi-
kovanost pracovníků rostou. K nabídce řemeslných 
oborů a technických oborů také přibývají lákadla 
v podobě nových profesí, oborů a perspektivy.
Situace na trhu práce je všeobecně známá, kvali-
fikovaní odborníci nejsou, případně je jich nedo-
statek. Aktuální ceny surovin, energií v kombinaci 
s ekonomickými dopady protipandemických 
opatření dostávají malé a střední firmy na hranice 
existence.

Toto všechno jsou faktory, z nichž je zřejmé, že 
poptávka v technických i řemeslných profesích 
bude i v nejbližších letech vysoce převyšovat na-
bídku. Otázkou zůstává, jaký bude u mladých lidí 
o odborné a specializované profese zájem a jak jej 
případně podpořit? Stále platí, že řemeslo má zlaté 
dno. Nicméně zvládnout řemeslo a podnikání není 
pro každého…

Dá se s tím něco dělat?
Technické a materiální zázemí odborných škol 
a učilišť je zpravidla již na velmi dobré úrovni. 
Klíčovou roli má vedení školy, kapacity a možnosti 
pedagogů, společně s odborníky z praxe, kterých 
je značný nedostatek. Často přesluhují, pokud mají 
zajímavější pozici ve firmě, a je obtížné je pro práci 
ve škole získat. Přitom je bez nich kvalitní odborný 
výcvik jen těžko realizovatelný.
Na straně žáků má kromě výuky velký vliv možnost 
získávání zkušeností doma i v zahraničí, možnost 
porovnat své dovednosti s vrstevníky a zažít oceně-
ní skvělého výkonu, píle a nadšení pro svou profesi.

Aby budoucnost měla budoucnost
Proto Hospodářská komora ČR zahájila společně 
s profesními sdruženími a partnery přípravy ná-
rodních oborových soutěží CzechSkills 2022 s per-
spektivou účasti na evropském mistrovství Euro-
Skills 2023. Značku CzechSkills může získat pouze 
taková národní soutěž, která prokáže odbornou 
a technicko-materiální připravenost a předloží 
vyhotovené hodnoticí standardy k posouzení 
Výborem CzechSkills. Značka CzechSkills pro ná-
rodní soutěž se obnovuje každý rok, aby se zajistila 
odborná úroveň a kvalita soutěží.
Období následujících dvou let je pro Komoru 
také časem příprav prvního národního mist-
rovství CzechSkills 2024. Na základě domácích 
i zahraničních zkušeností buduje společnou 
platformu pro spolupráci všech aktérů odborné-
ho vzdělávání s mottem: Aby budoucnost měla 
budoucnost.  ■

ROMANA NOVÁČKOVÁ, HK ČR

Více informací na:

www.czechskills.cz



Podívejte se na detaily + další školení na:

www.komora.cz/kurzy

ŠKOLENÍ A WEBINÁŘE

(Výběr  březen - duben 2022)

V případě nepříznivé pandemické situace se workshopy budou konat on-line.

Představte si, že máte více času. Každý týden o den navíc. Získejte přístupy a nástroje pro lepší
profesní i soukromý život. Zlepšete si fungování home-office.

Využijte skvělé příležitosti a získejte know-how od marketingového profesionála Milana
Formánka, který pracoval 14 let v Red Bull marketingu, školil a konzultoval pro 500+ firem. 

22.03. Šetřete svůj čas! Z cyklu „Dělejte moderní marketing
              i s malým rozpočtem“  (Workshop, Praha)
 

30.03.       Jak na kontingenční tabulky v Excelu? (On-line webinář)

Získejte návod, jak zkrotit nepřehledná data v MS Excel a efektivně je analyzovat.
Pracujte jednoduše, rychle a efektivně. Ušetřete až 30 % svého pracovního času a řekněte 
si o vyšší plat!

23.03. Proč je rétorika důležitá pro lepší prodej (především v on-line době)? 
              (Workshop, Praha)

Co je rétorika? Je to opravdu umění mluvit? Jak rétorika souvisí s prodejem? Je důležité, co
říkáme, ale mnohdy důležitější, jak to říkáme.
Přihlaste se na tento interaktivní prezenční workshop s maximálním zapojením účastníků 
a ovládněte rétoriku a správnou mluvu!

Novinka!

Novinka

– Jak dostanete vaši firmu do médií?
– Jak najdete téma, které novináře zaujme a jak s ním pracovat?
– Co to vše obnáší a proč publicita může prospět zájmům vaší firmy?

Přijďte na workshop, kde si posvítíme na nástroje moderního „public relations“. Probereme,
které z nich dávají ve vašem oboru největší smysl. Zamyslíme se i na nad tím, jak a zda svolat
tiskovou konferenci a kdy volit jiné možnosti komunikace s novináři.

07.04.  Jak na úspěšné tiskové sdělení a konference? (Workshop, Praha)
 

TOP kurz 2018-2021!

Bestseller 2019-2021 
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České předsednictví EU jako šance  
pro klíčová odvětví naší ekonomiky
Komora zahájila sérii kulatých stolů
Česká vláda musí brát evropské předsednictví 

vážně a vnímat jeho význam pro obnovu po-
stavení ČR v Evropě i pro zrychlení transfor-

mace české ekonomiky. Během úvodního kulatého 
stolu k předsednictví ČR Radě EU v Hrzánském 

paláci to Hospodářská komora ČR sdělila mini-
strovi pro evropské záležitosti Mikuláši Bekovi 
i zástupcům Parlamentu ČR. Za hlavní výzvy po-
važuje Komora vyjednávání v otázkách klimatické 
politiky, energetiky a podpory digitálního byznysu.
„Předsednictví EU je pro Českou republiku příležitostí 
chopit se vůdčí role vyjednávání v rámci legislativní
ho procesu a upřednostnit témata, ke kterým má naše 
země blízko. Hovořím zejména o klimatickém balíčku 

Fit for 55. Boj s klimatickou změnou může být velkou 
příležitostí pro modernizaci české ekonomiky, ale 
pravidla musíme nastavit realisticky, aby nevedla 
k šokovému zdražování energií a aby členským stá
tům umožnila nákladově efektivní cestu k dosažení 
klimatických cílů,“ sdělil prezident Hospodářské 
komory Vladimír Dlouhý s tím, že zelená tranzice 
pro podniky znamená vysoké investiční náklady 
do infrastruktury, technologií, inovací i lidí.
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Procházíme obdobím změn
Podnikatele dnes podle Hospodářské komory 
nejvíce trápí problémy, jako je vysoký růst inflace 
tažený cenami energií, nedostatek klíčových 
komponent, ale i nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků. „České předsednictví přichází v době, 
kdy celá Evropa prochází velkou změnou ve snaze 
posílit svou pozici vůči dalším částem světa. Máme 
šanci ukázat, že dokážeme hledat a prosazovat 
smysluplná řešení a využít českou zkušenost úspěšné 
průmyslové země. Vzhledem k tomu, jak citlivá 
témata české předsednictví čekají, je pro jeho úspěch 
důležitá nejen plná politická podpora a velké 
nasazení, ale i efektivní komunikace mezi vládou, 
parlamentem a podnikatelskou veřejností, na kterou 
dohody vzniklé během českého předsednictví do
padnou,“ upozorňuje viceprezident Hospodářské 
komory ČR Tomáš Prouza.

Prioritou je vnitřní trh
„Z našeho pohledu je klíčovou prioritou vnitřní 
trh, který podnikatelé vnímají jako zásadní přínos 
integrace. Usilujeme, aby z vnitřního trhu zmizely 
překážky podnikání a zbytečná administrativa. Při 
plnění zelených cílů by evropské instituce neměly 
opomíjet zásadu ‚mysli nejdříve na drobné podnika
tele‘ a nevytvářet další administrativní zátěž či ohro
žovat konkurenceschopnost našich firem ve světě. 
Značně nás v tomto ohledu znepokojuje připravo

vaný návrh k udržitelné správě a řízení společností. 
Řada firem dnes z vlastní vůle takové kroky činí 
a nezapomínejme, že čestnost a zodpovědné chování 
nelze přikázat zákony, postihovat lze jen nelegální 
praktiky,“ dodává Dlouhý.
Kulatého stolu Hospodářské komory se zúčastnili 
také zástupci Francie, po níž Česká republika 
v polovině roku evropské předsednictví přebírá, 
a Švédska, které se vedení Rady EU ujme začátkem 
roku 2023 a naváže na práci České republiky. 

Se členy Hospodářské komory o prioritách 
českého předsednictví diskutovali také náměstci 
ministrů klíčových rezortů.
Hospodářská komora bude v dialogu se státem 
pokračovat v následujících týdnech sérií odbor-
něji zaměřených kulatých stolů k jednotlivým 
hospodářským a společenským tématům českého 
předsednictví.  ■

MIROSLAV BENEŠ, HK ČR
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Odpovědnost je nutností  
pro všechny, firmy i jejich zákazníky

Hrozí nám 
natírání trávy nazeleno?
Jak ovlivňují trh stále vyšší environmentální nároky a zpřísňující se legislativa? Jaká bude nová stavební sezona?  
A jaké vyhlídky má české stavebnictví v době, kdy trh odolává mnoha protichůdným a často negativním jevům?  
O tom všem s generálním ředitelem společnosti Wienerberger, s. r. o., Kamilem Jeřábkem.

Jak vnímáte v současné době situaci 
na trhu? Inflace, nedostupnost zdrojů, 
nedostatek zaměstnanců, narušené 

logistické řetězce… Co z toho pro vás 
představuje největší problém?
Pro nás je v tuto chvíli nejpalčivějším problémem 
možná paradoxně poptávka, která vysoce převy-
šuje naše možnosti. Nemyslím si, že je tak vysoká 
proto, že by trh tolik vyrostl, ale lidé mají obavu, že 
stavební materiály v budoucnu budou nedostupné, 
nebo budou významně dražší. Poptávka, která by 
se za normálních okolností roztáhla třeba na tři 
čtvrtě roku či rok, se koncentrovala do dvou měsí-
ců. Není žádná kapacita, která by tak vysoký převis 
poptávky dokázala uspokojit.

Ale to není záležitost dvou měsíců…
Není, ten problém vznikl někdy na konci loňského 
prvního pololetí, kdy se začalo mluvit o rostoucích 
cenách energií a o nedostatku materiálů, železa, 
dřeva. Ta vlna pomyslného nedostatku se pak 
táhla celým rokem a přelila se i do roku letošního. 
Říkám pomyslného, protože my jsme tehdy ještě 
žádné nedostatky nepociťovali. V prosinci jsme ale 
měli ve střešních krytinách i ve zdicích materiálech 
rekordní prodeje, přestože zima byla vždy takovým 
obdobím nádechu. V této zimě se to nestalo 
a my jdeme do sezony s minimálními zásobami. 
Všechno, co vyrobíme, okamžitě dodáváme. Takže 
pro nás je nyní opravdu největším problémem 
nastavit vnitřní systémy tak, abychom byli schopni 
uspokojit poptávku v nějakém reálném čase. 
U tašek a dlažby se nám to poměrně daří, u cihel 

je situace složitější s ohledem na to, že máme sedm 
výrobních závodů a každý vyrábí něco trochu 
jiného a zkombinovat to všechno opravdu není 
jednoduché. Tam jsme museli dokonce v jednu 
chvíli pozastavit objednávky, abychom vůbec byli 
schopni plnit garantované dodávky strategickým 
partnerům. Takže u menších projektů dochází ke 
zpožděním.

Růst úrokových sazeb vám pomůže? Ochladí 
poptávku?
Říká se to, ale když se dívám na loňský objem 
schválených hypoték, který byl oproti roku 2020 
téměř na dvojnásobku, tak si to nemyslím. 
A objem schválených úvěrů ze stavebního spoření 
vyrostl meziročně o šedesát procent. To je signál, 
že trh jen tak nezpomalí. A lze očekávat, že inflace 
se v horizontu několika měsíců dostane zpět 
k hranici, kam Česká národní banka míří, a s tím 
klesnou i úrokové sazby a trh znovu ožije. Je tu ješ-
tě jeden faktor, který poptávku roztáhne do času, 
a to je faktor rukou. Protože ten schválený objem 
hypoték musí také někdo realizovat. Jenže rukou 
tu rozhodně není dostatek a určitě jich nepřibývá, 
spíše naopak. Takže výhled pro stavebnictví je 
vesměs pozitivní, byť doba je prudce turbulentní.

Je situace podobná v celé Evropě, nebo jste 
schopni si třeba pomoci dovozem v rámci 
koncernu?
Když k takovému výkyvu došlo na našem lokálním 
trhu v minulosti, vždy jsme šli touto cestou. Dnes je 
to ale tak, že všechny okolní země, a vlastně celá Ev-
ropa, jsou ve stejné situaci. Poptávka po stavebních 
materiálech roste všude. Takže mimo to, co se nám 
již podařilo zasmluvnit, nedostaneme nic navíc.

Může mít vliv na rostoucí poptávku 
i zpřísňující se legislativa, která nutí majitele 
domu k rekonstrukcím?
Částečně se tento vliv může projevovat, protože 
když jsme se dívali na počet stavebních povolení 

WIENERBERGER ČESKÁ REPUBLIKA
Je součástí nadnárodního koncernu 
Wienerberger Ziegelindustrie AG, který 
představuje největšího světového výrobce 
cihel a současně lídra v produkci pálené 
střešní krytiny v Evropě. Skupina působí 
ve více než 26 zemích světa, mimo jiné ve 
Velké Británii, Rakousku, Německu, České 
republice, Slovensku, Maďarsku, Polsku, 
Belgii, Francii, Slovinsku, Chorvatsku, 
Holandsku a Itálii. V roce 1999 vstoupila 
společnost s cihlářskými výrobky i na trh USA.

V České republice Wienerberger působí 
od roku 1991 a patří mezi nejvýznamnější 
výrobce stavebních materiálů. Základem 
nabídky je zdicí systém Porotherm 
a keramické střešní krytiny značky 
Tondach, dalšími produkty jsou lícové cihly 
a obkladové pásky Terca, betonové dlaždice 
Semmelrock, keramika Silike a Steinzeug 
i potrubní systémy Pipelife.
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u rodinných domů, tak v konci roku 2019 byl 
patrný jednoznačný výkyv oproti běžnému trendu. 
A lze to asi přičíst i tomu, že od roku 2020 začala 
platit nová a přísnější pravidla pro domy s téměř 
nulovou spotřebou energie. Napovídá tomu i zmí-
něný růst objemu úvěrů ze stavebního spoření, 
které typicky slouží ke krytí investičně méně 
náročnějších projektů, kam spadají i rekonstrukce. 
Nemluvě o tom, že úspory domácností jsou na re-
kordní úrovni. Úspory plus menší úvěr tak na re-
konstrukce typu zateplení či nové střechy určitě 
stačí. Takže ano, dalo by se to dát do souvislosti.

Když se bavíme o potenciálu stavebního 
trhu a vlivu růstu úroků, lze pozorovat třeba 
pokles výstavby rodinných domů a naopak 
růst výstavby domů bytových, do nichž 
by investovaly municipality? Dostupné 
obecní bydlení se stává velkým diskuzním 
tématem…
Trend urbanizace, sestěhovávání lidí do měst, 
je realitou. Je to vidět ve všech větších městech 
v České republice. Je to nejen potřeba bydlení, ale 
také jsou to investičně ukládané peníze. Každý 
dnes hledá lepší možnost zhodnocení vlastních 
peněz, než je pouhá desetina procenta na spoři-
cím účtu. Když jsme v rámci průzkumu oslovili 
municipality a zjišťovali, zda a kdy budou inves-
tovat do výstavby bytových domů, jednoznačně 

z toho vyšlo, že zájem tu je, a tento typ výstavby 
tedy bude posilovat. Obce cítí potřebu mít určité 
množství bytů už proto, aby mohly zajistit potřebu 
určitých profesí. Když chcete, aby se lidem dobře 
žilo, musíte jim zajistit lékaře, hasiče, policisty, 
učitele… A v mnoha městech je takových profesí 
nedostatek. Nabídka bydlení je jedním z nejlépe 
fungujících lákadel.

Je to asi dva roky, kdy jste v Česku přišli 
s konceptem e4 domů, který plně odpovídá 
současným environmentálním trendům. 
Máte už nějaká reálná data?
Ten koncept je motivován snahou nenabídnout 
drobným investorům pouze materiály, které si 
nějak poskládá, ale ucelené řešení včetně služeb, 
které garantuje konečné parametry. Proto jsme 
přizvali i celou řadu partnerů, a vznikla vlastně 
platforma pro výstavbu moderních energetic-
ky, ekonomicky i environmentálně úsporných 
rodinných domů. Dnes jsme na úrovni zhruba sto 
padesáti realizací, ale zájem i potenciál je mnoho-
násobně vyšší, což vidíme mimo jiné i na obrov-
ském zájmu o online konfigurátor e4 domu, který 
jsme představili v květnu loňského roku. Ukazuje 
se, že investor má zájem o kvalitní a komplexní ře-
šení, které garantuje určitou úroveň těch hlavních 
parametrů, a je rád, že může mít hned na začát-
ku poměrně přesně vyčíslené náklady. My jsme 

konceptu e4 věřili natolik, že už nějakou dobu 
pracujeme na jeho aplikaci pro segment bytových 
domů a právě v těchto dnech je v povolovacím 
řízení první projekt, komplex několika bytových 
domů, na Kladně. A ani tím nekončíme, protože 
se také zabýváme širším kontextem stavby a jejich 
umístění v krajině, abychom dokázali vyhovět po-
žadavkům na udržitelnost a podporu biodiverzity. 
Připravujeme proto v rámci konfigurátoru i pohled 
na to, jak moc je, či není zamýšlený dům zelený. 
Jsou to témata i pro nás ještě poměrně nová, ale 
témata, která tu jednoznačně jsou.

Vnímají to stejně i investoři? Jakou máte 
zpětnou vazbu?
Právě že velmi pozitivní jak ze strany obcí, tak 
ze strany velkých developerů. Environmentální 
rozměr je u současné výstavby stále více akcento-
ván a každý, kdo v tomto ohledu podniká nějaké 
aktivity, je něco jako nositel olympijského ohně. 
Ten, kdo startuje nějakou novou etapu, kdo prošla-
pává cestu. A to není vždy úplně snadné a nenese 
to rychlé ovoce, ale my v tom vidíme velký smysl. 
Už proto, že z přírody bereme surovinu pro naše 
materiály a cítíme potřebu něco jí vracet. Jsme 
přesvědčeni, že k etice současného podnikání patří 
nejen snaha prostředí vysát a vytvořit co možná 
největší ekonomický efekt, ale i snaha něco dát, 
udělat něco pro budoucnost.
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Stává se to ekonomickou nutností a je to dnes 
v podobě ESG kritérií velmi aktuální téma. 
Vaše aktivity v tomto ohledu jsou širší než 
jen e4 koncept, nedávno u vás proběhl audit, 
který zkoumal potenciál z pohledu cirkulární 
ekonomiky…
Je pravda, že banky i burza posuzují dnes hodnotu 
firem i z pohledu ESG kritérií a aktivity v tomto 
směru jsou vlastně už opravdu nutností. Trochu 
se ale obávám, aby ten stále silnější tlak nebyl 
kontraproduktivní…

Jak to myslíte?
Vnímám nebezpečí, že v mnoha případech může 
jít o aktivity na úrovni natírání trávy nazeleno. 
Víte, on je rozdíl v tom, jestli něco děláte jen proto, 
že potřebujete tři body do skóre, nebo to vnímáte 
tak, že opravdu něco zlepšujete. A tu opravdovost 
asi ESG scoring nepřinese. Proto mě těší, že jdeme 
touto cestou už nějaký čas a jdeme jí jako celý kon-
cern ve snaze opravdu pomoci. Protože ve firmě, 
která jen natírá trávu nazeleno, bych asi pracovat 
nemohl. Myslím, že jsme jedna z mála firem, která 
už má ESG manažera.

To po vás někdo chtěl?
Nechtěl. Ale jak jsem říkal, my už cestou spole-
čenské odpovědnosti a sounáležitosti s přírodou 
jdeme řadu let, těmto tématům se na nejrůznějších 
úrovních a v nejrůznějších projektech věnovalo 
mnoho kolegů, ale vlastně to byly takové střípky. 
Tak jsme si řekli, že by bylo dobré to uchopit 
koncepčně, a od února jsme skutečně přijali 
kolegyni na pozici ESG manažera. Jejím úkolem je 
sdružovat a koordinovat všechny aktivity tohoto 
typu ze všech oddělení.

Do kterých oblastí vaše aktivity spadají? 
Prioritní asi budou úspory energií…
Samozřejmě energie jsou u nás velkým tématem, 
protože cihlařina je energeticky náročná výroba 
a každý pohyb cen energií se promítne do výsled-
ků. Proto se dlouhodobě snažíme energetickou 
náročnost snižovat, aby nás výkyvy zasáhly co 
nejméně. S ČEZ teď například zkoumáme možnost 
využití fotovoltaiky. Tématem je i voda, pro nás 
velmi důležitá složka. Tam se bavíme jednak 
o projektech typu udržení vody v krajině a jednak 
na úrovni jednotlivých závodů řešíme využití 
dešťové vody, která dnes odtéká bez užitku mimo 
závod, případně vývěry spodní vody v hliništích. 
Takže není to jen otázka vlastního snižování spo-
třeby, vnímáme to komplexněji. Ve výrobě se sna-
žíme snižovat uhlíkovou stopu, a to jak procesní 
ze suroviny jako takové, tak z technologie, kde hle-
dáme cesty pro nejlepší využití dodávané energie. 
A má to samozřejmě i další aspekty. V nevýrobní 
sféře jedeme několik projektů. V rámci koncernu 
budeme mít v roce 2022 padesát závodů, které bu-
dou mít vlastní plán na podporu biodiverzity, dva 
z těchto závodů budou u nás. Tento plán budeme 
připravovat ve spolupráci s vysokými školami. 

Cílem je podpořit rostlinnou i živočišnou sféru 
a moc se na to těšíme. Chceme do toho vtáhnout 
celou firmu, lidi na fabrikách i místní samosprávu, 
protože cílem je zlepšit prostředí obecně.

To se týká území těžby, skrývek?
Nejen těch, týká se to všech pozemků, všech výrob-
ních závodů, které máme. To jsou parkovací plochy, 
trávníky, sklady, haly, cesty, okolí… To je rámec, ve 
kterém chceme hledat opatření, která zlepší celkové 
prostředí, sníží prašnost i hlučnost a zlepší pod-
mínky pro rostliny i živočichy. Mělo by vzniknout 
propojení mezi místní samosprávou a našimi lidmi, 
věříme, že se všichni aktivně zapojí z potřeby něco 
udělat, pro dobrý pocit, z touhy pečovat o své okolí, 
aby bylo hezké. Takové jsou zkušenosti ze zahraničí, 
kde podobné projekty už máme. Věříme, že se to po-
vede i u nás. Skrývky řešíme zase v jiných projektech.

Jedna otázka se přímo nabízí. Nepromítne 
se – nejen ve vašem případě – nástup ESG 
aktivit do dalšího zvyšování cen produktů 
a služeb? Protože někdo to zaplatit musí…
Ta otázka je na místě. Ano a ne. Bereme přece jako 
samozřejmost, že z výnosů financujeme lidi, vývoj, 
marketing. A musíte k tomu přičíst i odpovědnost. 
Jenom brát není možné, musíte něco i vracet. 
Na druhou stranu, chce-li jít společnost cestou 
udržitelnosti, měl by si i spotřebitel uvědomit, že to 
nebude zadarmo. Znamená to vyšší náklady – draž-
ší vstupy, kvalitnější technologie, zdatnější personál. 
A řešením je samozřejmě i osvícený zákazník, který 
si to uvědomuje a za udržitelný výrobek rád zaplatí 
více, protože tím prospěje lepší kvalitě. My všichni 
jsme součástí toho řetězu, i nás jako zákazníků se 
týká to, že nelze jen brát. A velmi mě těší, že roste 
počet těch, kteří pozitivně reagují na naše projekty 
a aktivity, které jsem zmínil, konceptem e4 počínaje 
a podporou biodiverzity na závodech konče. Možná 
se na tom podílí i náš web naszdravydomov.cz, kde 
se snažíme srozumitelnou formou o edukaci, o to, 
aby ta naše témata rezonovala ve společnosti.  ■

PETR KARBAN

DESATERO DEKARBONIZACE 
WIENERBERGERU
1. Plně se hlásíme k cílům Zelené dohody 

EU, a zejména přispějeme k dosažení 
klimatické neutrality do roku 2040 
(Rakousko) a 2050 (EU). Hlavním cílem 
firmy Wienerberger, s. r. o., je snížit produkci 
CO2 do roku 2023 o16 % oproti roku 2020.

2. Máme mnoho nápadů a projektů pro 
dosažení klimatické neutrality a ročně 
investujeme hodně přes 60 milionů eur 
do inovativních procesů a výrobků a také 
do výzkumu a vývoje v oblasti ESG.

3. Sledujeme jasnou strategii udržitelnosti 
(dekarbonizace, cirkulární ekonomika, 
biodiverzita) a máme plán dekarbonizace 
do roku 2050 (pro národní cíle i cíle EU).

4. Již nyní se můžeme pochlubit úspěšným 
vývojem v několika oblastech: 
Uhlíkovou stopu vnějších cihelných stěn 
o tloušťce 38 cm jsme od roku 1990 snížili 
na polovinu. 
V ukázkovém závodě Uttendorf (AT) 
využíváme tepelné čerpadlo a odpadní 
teplo z průmyslových procesů, čímž jsme 
měrné emise CO2 snížili přibližně o 30 %. 
Tato technologie se v současné době 
zavádí do našich dalších závodů.

5. Další inovativní projekty již připravujeme, 
například továrnu na výrobu cihel 
s neutrální uhlíkovou stopou. V Rakousku 
se aktivně účastníme projektu Klimaticky 
neutrální průmysl (Klimaneutrale Industrie) 
rakouského Spolkového ministerstva 
pro klima, životní prostředí, energetiku, 
mobilitu, inovace a technologie.

6. Pro realizaci budoucích projektů je zásadní 
stabilní právní rámec, který umožní stabilní 
plánování, a zejména zaručí ochranu proti 
úniku uhlíku minimálně do roku 2030.

7. Potřebujeme dostatek zelené energie 
(elektřiny/plynu) za konkurenceschopné 
ceny u bran závodu – výroba zelené 
energie stejně jako zajištění související 
infrastruktury nemohou být úkolem, který 
by splnil průmysl.

8. Přechod vyžaduje čas. Provozujeme devět 
cihelen v České republice a 130 v Evropě – 
dekarbonizace je postupný proces 
a nemůže proběhnout ze dne na den.

9. Jsme závislí na dostatečných finančních 
zdrojích pro zavádění nových technologií. 
Pokud cena CO2 (emisních povolenek) 
prudce vzroste, vznikne nedostatek 
potřebných zdrojů pro ekologické 
investice.

10. Další dotace na výzkum a vývoj, investice 
a provoz jsou nezbytné.

 CHCE-LI JÍT SPOLEČNOST  
CESTOU UDRŽITELNOSTI, MĚL BY SI 
I SPOTŘEBITEL UVĚDOMIT, ŽE TO 
NEBUDE ZADARMO. ZNAMENÁ TO 
VYŠŠÍ NÁKLADY – DRAŽŠÍ VSTUPY, 
KVALITNĚJŠÍ TECHNOLOGIE, 
ZDATNĚJŠÍ PERSONÁL. A NA KONCI 
BY MĚL BÝT I OSVÍCENÝ ZÁKAZNÍK, 
KTERÝ SI TO UVĚDOMUJE A ZA 
UDRŽITELNÝ VÝROBEK RÁD ZAPLATÍ 
VÍCE. MY VŠICHNI JSME SOUČÁSTÍ 
TOHOTO ŘETĚZU.
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Digitální byznys jako pilíř 
budoucí konkurenceschopnosti Česka
Vzhledem ke zpřísňující klimatické politice EU a stále většímu tlaku na změny v ekonomice i sociální politice se v ČR bude 
stále více prosazovat přidaná hodnota digitálního byznysu. Právě na ten bude tuzemské hospodářství spoléhat v době, kdy 
bude postupně klesat dosavadní význam průmyslu nebo tradiční energetiky. Během kulatého stolu k digitální ekonomice 
to uvedli představitelé Hospodářské komory a zástupci hlavních digitálních hráčů ČR. Jednání se v pražském Florentinu 
zúčastnil premiér Petr Fiala a vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Kulatý stůl Hospodářské komory se konal v úte-
rý 1. února a zúčastnilo se ho vedle zástupců 
vlády a HK ČR také zhruba 30 podnikatelů 

z oboru digitálního byznysu včetně zástupců spo-
lečností Rohlík.cz, Avast nebo skupiny Rockaway.

Jen ozelenit současnou ekonomiku 
nebude stačit
„Současnou klimatickou politiku EU a tlak na udr
žitelnost musíme vnímat jako daný fakt. Celosvětově 
to bude v každém případě znamenat významné 
přerozdělení bohatství mezi regiony, zeměmi a sek
tory ekonomiky,“ uvedl prezident Hospodářské 
komory ČR Vladimír Dlouhý, podle kterého by 
tyto transformační prostředky měly mířit právě do 
sektoru digitální ekonomiky, kde má už nyní ČR 
v Evropě velmi silné postavení.
Česku podle Komory v případě, že nebude dosta-
tečné zdroje alokovat do perspektivních odvětví, 
hrozí, že při dnešním stavu věcí bude mezi pora-
ženými. Současné ekologické a ekonomické trendy 
totiž zvýší náklady každého podnikání, vzhledem 
ke struktuře ekonomiky to sníží prudce konku-
renceschopnost především tradičního průmyslu. 

„Představa, že zachováme dnešní strukturu eko
nomiky a jen ji ozeleníme a zaplavíme moderními 
technologiemi, je sice správná, ale zdaleka nebude 
stačit,“ upozorňuje Dlouhý.
Čeští podnikatelé přitom v sektoru digitální eko-
nomiky představují v mnoha případech evropskou 
špičku. Již dávno neplatí, že digitální byznys vytvo-
řený českými podnikateli je brzy vykoupen zahra-
ničním kapitálem bez efektu na domácí ekonomi-
ku. „Naopak, české digifirmy jsou stále více schopny 
přilákat domácí či zahraniční kapitál, a i když 
působí globálně, zůstávají zakotveny v ČR. Jedná 
se přitom o podnikání, které nepotřebuje miliar
dové dotace, je odolné vůči pandemickým i jiným 
krizím a nebude se dožadovat různých kurzarbeitů 
a dalších podpor. Je pro něj charakteristický pružný 
způsob práce, který umožní překonat i současné 
obtížné poměry na českém pracovním trhu,“ sdělil 
viceprezident HK ČR Zdeněk Zajíček.

Debatu o digitalizaci zahájil prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.

Premiér Petr Fiala vyjádřil odhodláni hledat a rozvíjet potenciál.
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Vláda chce malým a středním podnikům 
vytvořit podmínky pro digitální 
transformaci
„Digitalizaci a všechno, co s tím souvisí, pokládám 
za nesmírně důležitou věc a zařadil jsem ji mezi 
svých šest osobních priorit v tomto funkčním období. 
Vytvořili jsme také pozici člena vlády, který se 
tomuto věnuje a má na starosti koordinaci všech 
digitalizačních agend napříč rezorty. To je něco, co 
tady hrozně chybělo, co nás posune jako stát o kou
sek dál,“ uvedl premiér Petr Fiala.
Čeští podnikatelé v digitálním sektoru představují 
v mnoha případech evropskou špičku. Vláda se za-
vázala zlepšit digitální služby, zkvalitnit konektivi-
tu a usnadnit přístup k otevřeným datům na všech 
úřadech veřejné správy. Vláda chce pomoci malým 
a středním podnikům vytvořit podmínky pro 
jejich rychlejší digitální transformaci a soustředit 
se na vzdělávací systém.
„Jsem přesvědčen, že Česká republika má na to, aby 
patřila mezi nejúspěšnější země na světě. Myslím, 
že musíme dělat všechny kroky pro to, abychom 
takovouto zemí byli, ale musíme se dívat na to, kde 
máme potenciál, kde máme schopnosti, možnos
ti, podmínky a kde je prostě nemáme,“ doplnil 
premiér.

Digitální byznys není jen budoucnost, 
ale i přítomnost, tady a teď!
U příležitosti Kulatého stolu na téma digitalizace 
Hospodářská komora sestavila takzvaný digitální 
manifest – dokument, který shrnuje všechny teze 
a vytyčuje cestu pro Česko.

1. Česká ekonomika (a vlastně trochu i celá 
společnost) se nachází na největším rozcestí 

od transformace a privatizace 90. let minulého 
století.

2. Důsledky celosvětové klimatické politiky 
(a zvláště politiky EU, Green Deal, balíčky 

typu Fit for 55 atd.) dopadnou na českou ekonomi-
ku daleko tvrději než na mnoho dalších zemí, 

ať v Evropě, či ve světě. Důvod je zřejmý – nižší 
vybavenost ČR zdroji pro OZE, historicky zděděná 
struktura průmyslu, energetika více než jinde 
založená na uhlí, importní omezení vnitrozemské-
ho státu a v neposlední řadě i vzdělávací systém, 
který není přizpůsoben potřebám současnosti či 
budoucnosti.

3. V Evropě pak nejde jen o klimatickou politi-
ku, ale o vše, co je známo pod zkratkou CSG 

(Climate, Social, Governance).

4. Můžeme a budeme mít k těmto politikám 
řadu i velmi kritických připomínek, nicméně 

jsme a chceme být v EU, a CSG je tedy pro nás 
neměnnou skutečností, externě daným rámcem 
dalšího ekonomického vývoje naší země. Současně 
platí, že v Evropě bude politika CSG doprovázena 
nabídkou významných finančních prostředků pro 
zmírnění dopadů na konkurenceschopnost firem 
i celé ekonomiky, ale i na sociální postavení dotče-
ných skupin obyvatel.

Komora apeluje na vládu, že nestačí jen ozelenit stávající strukturu ekonomiky, je třeba ji změnit.

K digitalizaci se přihlásil i ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Vláda chce v oblasti digitalizace pomoci i malým a středním podnikům.
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5. Celosvětově bude CSG v každém případě 
znamenat významné přerozdělení bohat-

ství mezi regiony, zeměmi a sektory ekonomiky. 
Budou vítězové a poražení, když ne absolutně, tak 
relativně určitě.

6. České republice hrozí, že při dnešním stavu 
věcí bude mezi poraženými. Stručně řečeno, 

politika CSG zvýší náklady každého podnikání, 
vzhledem ke struktuře ekonomiky to sníží prudce 
konkurenceschopnost především tradičního prů-
myslu. Dopady na životní úroveň budou nemalé.

7. Významné bude, jak efektivně dokážeme 
využít finančních prostředků na překonání 

důsledků CSG politik. O tom je dnešní diskuze 
nad různými Národní plány obnovy, sociálními 
fondy, Resilience funds a dalšími. Nicméně i když 
budeme schopni těchto fondů efektivně využít 
(samo o sobě velké „kdyby“), tak to bude málo. 
Představa, že zachováme dnešní strukturu eko-

nomiky, jen ji ozeleníme a zaplavíme moderními 
technologiemi, je sice správnou cestou, ale zdaleka 
nebude stačit.

8. Budoucí hospodářský růst a růst blahobytu 
naší země leží ve využití nejmodernějších 

technologií digitální ekonomiky. Rozhodující 
bude, do jaké míry dokážeme využít ekonomic-
kého a podnikatelského potenciálu v této oblasti, 
konkrétně e-commerce, umělé inteligence, digitál-
ní ekonomie, kybernetické bezpečnosti, FinTech 
a blockchain a v dalších oblastech. Bez ohledu na 
obecné, stále opakující politické proklamace je 
společenská i státní podpora této oblasti dosud 
nedostatečná. Česká ekonomika však zde má mi-
mořádně silný potenciál. Podíl tohoto sektoru na 
celkovém HDP dosahuje již dnes podle McKinsey 
přes 8 % a zaměstnává nezanedbatelný počet lidí.

9. Čeští podnikatelé v tomto sektoru předsta-
vují v mnoha případech evropskou špičku. 

Již dávno neplatí, že digitální byznys vytvořený 
českými podnikateli je brzy vykoupen zahranič-
ním kapitálem bez efektu na domácí ekonomiku. 

Naopak, české startupy jsou stále více schopny 
přilákat domácí či zahraniční kapitál, klasický 
nebo venture, a i když působí globálně, zůstávají 
zakotveny v ČR. Jedná se přitom o podnikání, 
které nepotřebuje miliardové dotace, je odolné 
vůči pandemickým i jiným krizím a nebude se 
dožadovat různých kurzarbeitů a dalších podpor. 
Je pro něj charakteristický pružný způsob práce, 
který umožní překonat i současné obtížné poměry 
na českém pracovním trhu.

10. Účastníci Kulatého stolu Hospodářské 
komory ČR vyzývají novou vládu ČR, aby 

hospodářská politika našeho státu daleko více než 
dosud poskytla sektoru digitálního podnikání 
jasnou podporu. Tato podpora se musí soustředit 
na několik základních oblastí:
	■ regulatorní a legislativní podporu zaměřenou 

především na liberalizaci podnikatelského pro-
středí digitálního byznysu, podnikatelé v tomto 
sektoru pracují neustále a nesmírně rychle;

	■ zlepšení přístupu k bankovnímu financování;
	■ sníženou, případně po omezenou dobu nulovou 

sazbu z kapitálových výnosů v oblasti digitální-
ho byznysu;

	■ podporu digitalizace malých a středních pod-
niků a podporu digitálních prostředků jako ná-
stroje k překonání některých dopadů pandemie;

	■ zásadní změnu v českém vzdělávacím systé-
mu, aby co nejrychleji posílil nabídku na trhu 
práce v této oblasti, podporu re-/up-skillingu 
zaměstnanců;

	■ proaktivní zapojení zástupců digitální eko-
nomiky do tvorby politik s cílem využít jejich 
jedinečné poznatky a odborné znalosti při 
usnadňování digitální transformace;

	■ podporu veřejných investic do vědy a nových 
technologií včetně zvýšení investic do výzkumu 
a vývoje a podporu přístupu výzkumných 
pracovníků k vládním zdrojům, jako jsou data 
(s vhodnými zárukami ohledně bezpečnosti 
a ochrany soukromí);

	■ prosazování digitálních politik na EU úrovni, 
které neomezí růst digitální ekonomiky, ale 
naopak posílí růst inovací a využívání nových 
technologií;

	■ posilování obchodních vztahů a aktivní podpo-
ru obchodní spolupráce s digitálně a technolo-
gicky vyspělými zeměmi v rámci EU i za jejími 
hranicemi, zejména s podobně smýšlejícími 
demokratickými partnery;

	■ v neposlední řadě by vláda měla jít příkladem 
a investovat do digitální transformace veřejné 
správy a služeb.

11. Podpora digitálního podnikání však 
nejen rozšíří jeho přímý podnikatelský 

potenciál. Úspěch českého byznysu v této oblasti 
zpětně napomůže skutečné transformaci celé české 
ekonomiky a překonání tvrdých dopadů někdy až 
příliš necitlivých politik CSG. Od energetiky přes 
automobilový průmysl až po služby ‒ celá česká 
ekonomika bude schopna těžit z podpory státu 
digitálnímu byznysu.  ■

PETR SIMON

Jedním z hlavních témat kulatého stolu byl i dopad CSG politiky na evropskou i národní ekonomiku. 

Debaty se účastnili i zástupci firem, které na digitální nástroje už dávno vsadily.



Hlasujte o zákon roku!

www.zakonroku.cz/hlasovaniHlasujte na 

O anketě Zákon roku 
Anketu Zákon roku organizuje poradenská společnost Deloitte 
a její advokátní kancelář Deloitte Legal. Záštitu převzaly 
Hospodářská komora ČR, Česká advokátní komora a Komora 
daňových poradců. V nominační radě zasedly dvě desítky 
autorit z nejrůznějších oblastí, které po dlouhé debatě poslaly 
do veřejného hlasování pětici předpisů. Více informací o anketě, 
nominovaných zákonech, ale také o předchozích ročnících 
najdete na www.zakonroku.cz.

Část novely zákona o soudech 
a soudcích

Technická kritéria udržitelnosti Část novely exekučního řádu

Nový stavební zákon
Novela notářského řádu

A jaké legislativní počiny byly letos nominovány?

Předvídatelnost práva – zveřejňování rozsudků 
nižších soudů

Katalog udržitelných ekonomických činností Milostivé léto

Rekodifikace stavebního práv

Digitalizace notářské činnosti 

Pod záštitou:

Vybíráme právní předpis roku 2021 pozitivně 
ovlivňující podnikání. 

Hospodářská komora ČR je hrdým partnerem 
13. ročníku Zákona roku. 

Záleží nám na prostředí, ve kterém podnikáme 
a žijeme. 
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Bavíme-li se o digitalizaci, je potřeba vidět, že její nutnou podmínkou jsou fungující a kvalitní sítě. Jak jsme na tom  
v tomto ohledu? Co nás brzdí? A jaká bude česká budoucnost. Otázky pro předsedkyni Sekce IT a telekomunikací  
HK ČR Terezu Rychtaříkovou.

Jak vidíte stav ICT průmyslu v Česku?
S rezervami. Vláda i neveřejný sektor se snaží, 
Komora se snaží, spolupráce na mnoha úrov-

ních běží, ale uvidíme, jak to bude vypadat nyní, 
kdy začíná pracovat nová vláda. Je totiž celá řada 
cest, jak digitalizace dosáhnout. A je to politika. 
Například jestli stát přiměje nějakým způsobem 
běžného občana používat datovou schránku. 
Jaký bude vytvářet tlak a čím. I to je totiž součást 
digitalizace – čím více lidí bude využívat digitální 
nástroje a požadovat jejich zavedení, tím bude 
digitalizovanější státní správa.

Není už v tomto ohledu skryt první 
nedostatek? Přece sama digitalizace by 
měla nabídnout takové prostředí, takové 
výhody, že jednoznačně budeme chtít 
využívat digitální nástroje. A pokud jde 
o stát a e-government, tam ten user friendly 
přístup moc nevidím. Vy ano?
Ve srovnání s Dánskem, které je jedním z ev-
ropských lídrů v digitalizaci, asi ne, tam jsou 
daleko před námi, ať se to týká například faktur, 
či komunikace s občany. Ale nejsem si jistá, jestli 
bychom měli jít severskou cestou, v podstatě 
nutit lidi k používání digitálních nástrojů. To je 
opravdu politická otázka a myslím, že u nás by 
takový přístup mohl znamenat i odečet politic-
kých bodů.

Upřímně, možná nejméně je připraven 
stát. Když vidím výsledky, nekoncepčnost, 
roztříštěnost a polovičatost stávajících 
řešení, digitalizaci pod taktovkou státu příliš 
nevěřím… Probíhá vůbec nějaká debata 
na toto téma na politické úrovni?
To je asi otázka pro Zdeňka Zajíčka. My se v sekci 
zabýváme spíše infrastrukturou a tím, jaké pod-
mínky mají firmy, které se snaží třeba zasíťovat.

Pojďme tedy k podmínkám infrastruktury – 
co je největší překážkou?
Úplně na rovinu? Stavební řízení. A přístup 
některých obcí. Jsou obce, které nechtějí, aby měly 
neustále rozkopané chodníky. Já tomu rozumím 

v obecné rovině, ale přestávám tomu rozumět, 
když takový přístup de facto zablokuje veškerou 
výstavbu sítí, nebo například když aktualizovaný 
územní plán zakazuje výstavbu telco infrastruk-
tury.

A to se děje?
Děje.

My neumíme stavby sítí koordinovat? 
Vnímám i tu druhou stranu a nedivím 
se, že starosta nechce mít pětkrát za 
rok rozkopanou ulici, protože tam něco 
chtějí či potřebují plynaři, vodaři, cestáři, 
telekomunikace, elektrikáři…
Určitá forma koordinace funguje, ale je to 
poměrně složité. Pohybujeme se na tenkém ledě 
know-how a byznys plánů a je vcelku logické, že 
je firmy nechtějí úplně zveřejňovat. Takže systém 
koordinace vlastně z principu nemůže být doko-
nalý. Na tomto bychom určitě chtěli zapracovat, 
a to jak mezi provozovateli infrastruktury,  
tak i se samosprávou.

Zmínila jste stavební řízení…
Stavět v Česku cokoliv není snadné, sítě ne-
jsou výjimkou. Sice se to hodně zlepšilo, stát se 
i snaží dát obcím návod, jak postupovat, ale asi 
by to chtělo více edukovat. Problémem je nejen 

 POKUD JDE O TECHNICKOU 
STRÁNKU, JSOU MENŠÍ FIRMY ČASTO 
VELKOU VÝZVOU PRO VELKÉ 
OPERÁTORY. JSOU TOTIŽ 
OPERATIVNĚJŠÍ A NĚKTERÉ SVÉ 
ZÁKAZNÍKY DOSLOVA ROZMAZLUJÍ. 
VE SMYSLU PÉČE O KLIENTY 
A KVALITY SLUŽBY OVLIVŇUJÍ MENŠÍ 
HRÁČI TRH VELMI INTENZIVNĚ.

Sítě v zatěžkávací  
zkoušce obstály
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samotný stavební zákon s dlouhým řízením, ale 
třeba i oceňování věcných břemen, což působí 
problémy zvláště v menších obcích. Tam je vidět, 
že se bojí nechat operátora postavit připojení, 
protože si úplně nevědí rady s tím, jak to ocenit. 
A v podstatě riskují, že jim někdo vyčte nehospo-
dárnost.

To nelze ošetřit nějakou jednotnou 
metodikou s jasnými parametry?
To je právě otázka edukace, oceňování takových 
věcných břemen upravuje zákon o elektronic-
kých komunikacích a o oceňování majetku, ale 
ne všude o tom vědí, a ne všude se tedy podařilo 
záměr převést do praxe. Dost často se stává, že 
obce vyžadují ocenění věcných břemen podle 
svých místních metodik, někdy pak cena věcného 
břemene i několikanásobně převýší cenu zjištěnou 
podle zákona. Tímto přístupem bohužel některé 
obce úplně nenapomáhají k usnadnění výstavby 
vysokorychlostních sítí.

Jaká je běžná délka stavebního řízení, pokud 
jde o sítě? A jaká by vám přišla normální?
Běžně se dnes bavíme o dvanácti měsících. My 
bychom rádi, kdyby to bylo méně než tři měsíce.

Což chápu, protože při těch současných 
lhůtách a dynamice vývoje se může stát, že 
vybudujete sítě, které už budou morálně 
zastaralé…
S trochou nadsázky…

Čím dalším se v rámci sekce zabýváte?
V letech 2019 a 2020 jsme například vyjednávali za 
naše členy s kolektivními správci, jako jsou OSA, 
Intergram a podobně.

To nějak souvisí se sítěmi?
Většina našich členů jsou poskytovatelé televizního 
a internetového signálu. A běžně se to sice neví, 
nicméně všichni tito poskytovatelé musí za každou 
živou zásuvku platit asi patnáctikorunový poplatek 
kolektivním správcům.

Sice ctím duševní vlastnictví a autorské 
právo, ale tohle je přístup podivný, jako 
kdyby majitel silnice měl platit ekologickou 
daň z výfuku. Moc tomu nerozumím, to je 
česká legislativa?
Sama jsem si říkala totéž a může mi to připadat ne-
spravedlivé, nicméně evropská autorská legislativa 
říká, že přenos autorského díla je takzvané další 
užití a za to se odvádí poplatek autorským svazům. 
Samozřejmě souhlasím s tím, že autoři mají dostat 
za své dílo odpovídající odměnu, ale v tomto bodě 
se přikláním k tomu, podrobit stávající legislativu 
debatě a revizi. Ale nemyslím, že se to stane.

Pojďme zpět k realitě sítí. Dočkáme se toho, 
že bude signál opravdu všude? Mě totiž 
udivuje, že ani na hlavní trati Praha – Brno 

není signál takový, abych mohl bez problémů 
pracovat na cloudu.
Signál tam je, problémem jsou ale vagony, 
které mají takovou konstrukci, jež signál uvnitř 
významně zeslabuje. Prostě Faradayova klec. 
Pracujeme společně s Ministerstvem průmyslu 
a obchodu, Ministerstvem dopravy, Českým 
telekomunikačním úřadem a Správou železnic 
na posílení železničních koridorů kvalitnějším 
mobilním signálem. Na železničních dopravcích 
je pak úkol přenést signál do vagonu pomocí 
takzvaných opakovačů. Dokonce je na tuhle 
problematiku pamatováno v Národním plánu 
obnovy, i když částka určená na pokrytí koridorů 
by mohla být vyšší.

Pokrytí je totiž jednou z nutných podmínek 
digitalizace…
Máte pravdu, protože skutečná digitalizace potře-
buje kvalitní a spolehlivé digitální sítě. Tak, aby se 
kdokoliv, kdo je využívá, na ně mohl zcela spoleh-
nout. Pořád je to o technice, pořád je potřeba si 
uvědomovat, že se pohybujete mezi jednotlivými 
body, které snímají a přenášejí signál, je to velice 
dynamická soustava. Sice se všechny technické 
parametry neustále zlepšují, ale s tím zase roste 
množství přenášených dat. Není úplně jednoduché 
celou takovou soustavu dokonale vyladit.

Nedotkli jsme se jednoho podstatného 
momentu, a tím je bezpečnost.
Pro digitální transformaci znamená jednu ze 
základních podmínek. Právě nyní v sekci jednáme 
s Národním úřadem pro kybernetickou a infor-
mační bezpečnost. Bezpečnost sítí i bezpečnost 
dodavatelů je dnes velké téma především pro 5G 
sítě, NÚKIB již vydal doporučení a budeme zcela 
jistě jednat i o určité formě regulace.

Jak je vlastně bezpečnost sítí legislativně 
řešena? Kdo odpovídá za případnou škodu, 
když například cloud s mými daty někdo 
napadne a na vině bude nedostatečné 
zabezpečení?
To jsme zase na poli, které není úplně orané. Obec-
ně platí, že kdo způsobil škodu, ten ji má nahradit. 
V každém případě by toto měly upravovat jednotli-
vé smlouvy, protože v obecném právu je to poměrně 
složité, jsou tu takové faktory, jako například vyšší 
moc. Určitě doporučuji všem nespoléhat na obecná 
ustanovení, ale vše řádně smluvně ošetřit.

Máte vizi Česka, pokud jde o ICT?
Vize i strategie existují na mnoha úrovních, jejich 
naplňování je ale i z pohledu firem nelehké. 
K tomu vždycky potřebujete diskuzi, a čím více lidí 
diskutuje, tím je dohoda složitější. Musíme dbát 
také na to, že tu není jen „velká trojka“, ale i řada 
dalších velkých, středních i menších operátorů, 
názory se tříští… Jedním z úkolů naší sekce je 
právě takové dohody hledat a na nich stavět. Chtěli 
bychom být místem, a věřím, že jím i jsme, kde 
je možné se o problémech otevřeně bavit a hledat 
společná řešení.

Když zmiňujete firmy mimo velkou trojku, 
mají ti menší možnost mít reálný vliv 
na rozvoj sektoru? Mohou určovat trendy?
Vidím dvě linie. Technickou a politicko-legislativ-
ní. V té druhé jsou asi větší firmy slyšet více, ale 
v té první jsou ti menší často velkou výzvou pro ty 
větší. Malé firmy jsou totiž operativnější a někte-
ré své zákazníky doslova rozmazlují. Ve smyslu 
péče o klienty a kvality služby ovlivňují trh velmi 
intenzivně.

Máte pocit, se znalostí oboru, že za těch 
osm let, do roku 2030, máme šanci stát se 
tím proklamovaným digitálním tygrem? 
Za posledních osm let, když se ohlédnu, 
žádné dramatické změny nevidím…
A to já si zase myslím, že tu jsou patrné velké 
změny. Vezměte si, že dva roky fungujeme s covi-
dem na domácím připojení. Sítě prošly obrovskou 
zatěžkávací zkouškou a myslím, že obstály, řekla 
bych na dvojku s hvězdičkou. A to jsem ještě 
přísná, kolegové mi asi vyčiní, že jsem měla dát 
jedničku… Ale všichni chceme, aby se stav a kvali-
ta konektivity neustále zvyšovaly.  ■

PETR KARBAN

TEREZA RYCHTAŘÍKOVÁ
Vystudovala právo na Univerzitě Karlově, 
působila ve společnosti UPC, kde měla 
na starosti oblast právo, regulace a HR. 
Dnes pracuje jako ředitelka právního 
oddělení společnosti Vodafone. Současně 
je viceprezidentkou Výboru pro nezávislý 
ICT průmysl, předsedkyní Sekce IT 
a telekomunikací HK ČR a také vedoucí Sekce 
IT a inovace v Unii podnikových právníků.
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Udělejme si pro začátek pořádek 
v termínech, elektronizace 
a digitalizace. Co je co, kde jsou rozdíly?

RT: My oba jsme začínali u společnosti Eastman 
Kodak, kde jsme pracovali na digitalizaci doku-
mentů. Proto vnímám digitalizaci jako převod 
čehokoliv z analogové do digitální podoby. Může 
to být fotka, dokument, video… Takže digitalizaci 
vnímám jako podmnožinu elektronizace.
MZ: Zmatení působí možná angličtina. Protože my 
občas směšujeme anglické digitization a digita-
lization. Přičemž to první znamená digitalizace 
a to druhé už spíše digitální transformace. Tedy 
zatímco první termín označuje to, co již popisova-
la Renata, to druhé se týká především procesů.

Vy se pohybujete na které úrovni?
RT: Dnes již na obou. A je pravda, že když jsme 
začínali, převažovala ta první, což symbolizovalo 
to, že boldem zvýrazněná část našeho názvu bylo 
to scan, zatímco dnes už je to opačně, boldem je 
service. Služby převážily…
MZ: … a mnohem více už se dnes zaměřujeme 
na elektronizaci, respektive digitální transformaci 
jako komplexní změnu.

Pracujete pro privátní i veřejnou sféru a také 
pro government. Kde jsme na tom lépe?
MZ: Možná začněme tím, kde jsme na tom stejně. 
Privátní sektor i státní správa se snaží zavést do 
svých procesů pořádek, aby byly auditovatelné 
a opakovatelné… Tam se shodnou. Rozdíl je 
v tom, že zatímco privátní sektor chce primárně 
digitální transformací vydělat, government chce 
primárně ušetřit a občanovi usnadnit komunikaci 
s úřady. Oba ji ale velmi potřebují.
RT: Privátní sektor je na tom, mám-li být otevřená, 
přece jen o trochu lépe a je to pochopitelné. Proto-
že rozhodujícím faktorem nejsou technologie, ty si 
koupíte, ale lidské zdroje. Aby digitální transfor-
mace byla úspěšná, potřebuje na začátku vizionáře 
a pak také kvalitní management a metodiku. To 
jsou ukazatele, kde privátní sektor vítězí. Ale ani to 
nejsou všechny podmínky. Je dobré si hned na za-
čátku ještě před spuštěním digitální transformace 

uvědomit, že to nutně bude po nějakou dobu, 
na všech stupních práce navíc, ale přinese změny. 
Což je kombinace, která se lidské přirozenosti 
vzpírá. Je potřeba mít správně motivovaný tým.
MZ: Připomenu jeden mýtus, totiž že lépe se digi-
talizuje s mladším týmem. Není to pravda. Protože 
schopnost přijímat progresivní změnu souvisí 
s mentálním věkem, ne s fyzickým. Znám spoustu 
mladých padesátníků, kteří si už lecčíms prošli 
a pořád chtějí svět postrkávat dopředu. A taky 
znám spoustu starých pětadvacetiletých, zvyklých 
na mamahotel a svůj klídek. Není to o generaci, je 
to o charakterech a individualitách.
RT: Když jsme zmínili, že privátní sektor je na tom 
o něco lépe, možná na tom má podíl i délka 
volebního období. Čtyři roky jsou na transformaci 
velmi krátká doba, chybí kontinuita. To abychom 
byli spravedliví.

Jak se vám daří firmu přesvědčit, že cesta 
digitální transformace je ta správná?
RT: Máme samozřejmě studie i analýzy návrat-
nosti, máme zkušenosti i případové studie, přece 
jenom těch pětadvacet let praxe něco znamená. 

A především se snažíme trh směrem k digitální 
transformaci edukovat, už proto, že možností je 
spousta, a pokud to není váš core business, těžko 
se orientujete.
MZ: Během posledních let se ale trh nesmír-
ně posunul dopředu, už se ví, o čem mluvíme. 
A firmy už začínají krokem, kterému se říká proof 
of concept. Ten ve výsledku přinese měřitelné 
výsledky, cenu, návratnost, přínosy. Tytéž položky 
obsahovala dříve obchodní nabídka, ale proof of 
concept tomu dává vyšší váhu a je dobře, že firmy 
se naučily pracovat tímto způsobem.

Jaká je střední návratnost investice do 
digitalizace? Pět, nebo deset let?
MZ: Kdyby to mělo být deset let, asi by nemělo 
cenu to ani dělat. Obecně je návratnost velmi rych-
lá, pokud to uděláte správně. Když díky robotizaci 
ušetříte dvacet lidí, můžete mít návratnost i kratší 
než rok, řádově v měsících…
RT: On pracuje dvacet čtyři hodiny denně, sedm 
dní v týdnu, nechytne covid, nemá nemocné děti. 
Samozřejmě návratnost je projekt od projektu tro-
chu jiná. My se ponejvíce zaměřujeme na digitální 
transformaci v práci s dokumenty a finančními 
transakcemi a tam se zpravidla návratnost pohy-
buje do dvou let.
MZ: Ale zdůrazním, že návratnost je jen jeden 
z parametrů, a ne vždy ten první. My často vidíme, 
že důležitější je opravdu opakovatelnost a audito-
vatelnost procesů. Obrovské nadnárodní koncerny 
potřebují best practice rolovat globálně. To si bez 
elektronizace nelze dnes vůbec představit. A v Čes-
ku jsme v tomto ohledu skutečně dobří, málo se ví, 
kolik center sdílených služeb tu je a kolik zaměst-
návají lidí. Je to obrovský segment.

Nabízíte něco jako audit digitální 
transformace?
RT: Určitě, protože je to velmi specifická činnost. 
Začínáme velmi obsáhlým dotazníkem, který nám 
dá první pohled na současný i zamýšlený stav. Pak 
vyrážejí naši specialisté, často již spolu s projek-
tovými manažery, přímo do firmy, kde si vše ještě 
ověřují, monitorují stávající proces a navrhují nový.

 ABY DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE 
BYLA ÚSPĚŠNÁ, POTŘEBUJE 
VIZIONÁŘE, KVALITNÍ MANAGEMENT 
I METODIKU A TAKÉ SPRÁVNĚ 
MOTIVOVANÝ TÝM. 

RENATA TELÍNOVÁ

Návratnost není v případě digitalizace 
vždy to nejdůležitější
Rakousko-Uhersko je stále trochu v nás
Jaký je rozdíl mezi elektronizací a digitalizací? Jak složité je nastartovat digitální cestu ve firmě a jak na úrovni státní správy? 
A jak se na digitální transformaci co nejlépe připravit? Své pohledy a zkušenost nabízejí Renata Telínová a Milan Zajíček, 
spolumajitelé společnosti scanservice, která se digitalizací zabývá již bezmála čtvrtstoletí.

SCANSERVICE
Česká společnost, která se od roku 1998 
zabývá digitalizací a digitální transformací. 
Digitalizuje dokumenty i finanční transakce, 
dokumentové archivy i procesy pro firmy, 
veřejný sektor i státní správu. V současné 
době je pro ni velkým tématem příprava 
na digitalizaci stavebního řízení.
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MZ: Taková kontrola externí autoritou je přínosná 
a potřebná, protože určitá vnitřní slepota a také 
určitá chybovost existuje v každé firmě. Oko 
zvenčí vidí líp. Což dokazuje naše praxe, kdy 
při digitalizaci archivů zcela běžně nacházíme 
ztracené dokumenty, nezařazené, špatně zařazené, 
duplicitní, díry v posloupných řadách…

Nabízíte nejen outsourcing, ale také zavádíte 
procesy přímo u klientů. Kdy je která varianta 
vhodná?
RT: Existuje ještě třetí varianta, kombinace obou 
způsobů. Protože ne každá společnost má vyrovna-

né toky dokumentů, často existují peaky, které už 
interně společnosti nastavené na obvyklý průtok 
samy nezvládnou. Pak můžeme buďto dočasně 
zvýšit kapacitu nebo část průtoku přímo zpracovat.
MZ: Naše firma je vlastně rozdělená na dvě 
virtuální části, jedna poskytuje outsourcing, druhá 
implementuje řešení u zákazníka. Obecně říkáme, 
že pokud je dokumentů ve firmě méně než 10 tisíc 
měsíčně, outsourcing se nevyplatí. Technologie 
jsou dnes už velmi kvalitní a levné a jednodušší 
je digitalizovat přímo v místě vzniku. Ale mohou 
existovat důvody, proč outsourcovat i při menším 
počtu dokumentů.

Můžete ty důvody konkretizovat?
MZ: Umíme data vytěžit, dát jim strukturu. To 
už je náročnější než pouhý převod do digitálního 
archivu.

Bavíme se o digitalizaci dokumentů, ale 
dnes nastupuje paperless model, kdy 
dokumenty v klasické papírové podobě ani 
nevznikají…
RT: Tady ještě máme dluh, pořád u nás, ale 
i v mnoha dalších evropských zemích přetrvává 
takové to Rakousko-Uhersko. Prostě máme rádi 
podpis, razítko a papír. Žila jsem nějakou dobu 
v New Yorku a tam je v tomto ohledu jiný svět, 
smlouvy běžně existují pouze v elektronické 
podobě.

MZ: Je ale potřeba dodat, že do toho stavu velmi 
razantně vstoupil covid. Velká část administrativy 
přešla do digitálního prostoru, protože to prostě 
nešlo jinak. A dnes si často uvědomujeme, že 
papír nepotřebujeme. Je to velký krok k digitál-
ní transformaci procesů, protože ta digitalizací 
papírů začíná.

Prvním krokem je asi změna myšlení. Jak 
se na digitální transformaci uvnitř firem 
co nejlépe připravit?
RT: Je to úkol především pro management. Musí 
mít cíl a strategii. To je úplný začátek.
MZ: A vyplatí se mít někoho zvenčí, kdo firmě 
pomůže. Naše zkušenost říká, že opravdu málokte-
rá firma dokáže digitální transformaci zvládnout 
sama, interně.

Děláme v Česku jen digitalizaci, nebo jsme se 
už posunuli k digitální transformaci?
RT: Těžká otázka. Leckde možná teprve objevu-
jeme slovo digitalizace. Ale obecně si myslím, 
že jsme na tom poměrně dobře, protože máme 
slušnou legislativu a jsme i technologicky na velmi 
dobré úrovni. Přitom jsme relativně malá země, 
kde se nové modely velkým firmám velmi dobře 
zkoušejí. Pokud se osvědčí, zavádějí se po celém 
světě. Jinými slovy, jsou místa, kde jsme na špičce.
MZ: Významný je v tomto smyslu zákon o právu 
na digitální služby. Nejsme díky němu lídrem digi-
tální transformace, ale velmi nás posunul.  ■	

PETR KARBAN
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 DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE 
ZAVÁDÍ DO PROCESŮ POŘÁDEK, 
ABY BYLY AUDITOVATELNÉ 
A OPAKOVATELNÉ. A DOKÁŽE 
VYDĚLAT I UŠETŘIT.

MILAN ZAJÍČEK
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Proč je důležitá kybernetická bezpečnost?

Houston sídlí v Brně
Bezpečnost nad datovými aktivy nabírá na větším významu posledních 10 let. Není se čemu divit, protože  
dokumenty se digitalizují, komunikace se přesunuje do online prostředí, Průmysl 4.0 i internet věcí jsou za dveřmi.  
To vše je potřeba zabezpečit a monitorovat. A to v Axentě umíme!

AXENTA
Společnost byla založena v Brně 
v reakci na rostoucí potřeby trhu 
v oblasti řešení komplexní bezpečnosti 
informačních technologií a ochrany 
informací s důrazem kladeným 
na osobní přístup k zákazníkovi. 
Společnost je ryze česká a s českým 
kapitálem.

Zaměstnanci společnosti disponují 
mnohaletými profesními zkušenostmi 
z prostředí bezpečnosti informačních 
technologií, a to ve všech fázích 
životního cyklu. Jak v procesu 
analýzy a tvorby architektury, 
tak v implementaci konkrétního 
řešení a jeho provozu a servisu. 
Samozřejmostí je soulad s GDPR,  
ZoKB a ISO 27001.

V posledních čtyřech letech provozuje 
špičkové bezpečnostní dohledové 
centrum, které poskytuje klientům 
službu monitoringu kybernetické 
bezpečnosti. Mezi klienty patří 
společnosti z top 10 českých 
firem, řada privátních subjektů 
z nejrůznějších oborů podnikání 
i instituce státní správy. Axenta působí 
také na slovenském trhu, kde má za 
sebou několik úspěšných projektů 
a stálé zákazníky, a proto vznikla 
i dceřiná firma.

Den otevřených dveří AXENTA:

23. března 2022

A protože o tom chceme dát vědět, otevřeme 
23. března dveře všem, kteří se chtějí podívat, 
jak řešíme kybernetickou bezpečnost.

Co návštěvníci Dne otevřených dveří 
uslyší a uvidí?
Návštěvníci uslyší, jak zvládnout výzvy nových 
technologií bezpečně a že to jde udělat efektiv-
ně a za rozumné peníze. Vše bude servírováno 
v populárně-naučném tónu, takže není se potřeba 
obávat, že je to jen pro znalce IT! Dále návštěvníci 
uvidí na vlastní oči, jak vypadá bezpečnostní do-
hledové centrum a proč se tolik podobá řídicímu 
centru NASA v Houstonu!
Možná zazní i věta: „Axenta, Axenta, we have a pro
blem!“ Kybernetické hrozby všeho druhu v dnešní 
době totiž čekají na každém rohu. Od napadení 
máte jednotky až desítky minut na detekci, analýzu 
a eliminaci, jinak může být pozdě. Vás to možná 
ještě nepotkalo, ale kybernetické útoky nejsou jen 
hypotetickým rizikem, vždyť ročně způsobí celosvě-
tově, včetně Česka, finanční ztráty v řádech miliard 
amerických dolarů a rok od roku je to jenom horší.

Rizika, která nejsou chimérou
I české společnosti už se setkaly s kybernetickým 
útokem. Nenávratná ztráta nebo poškození dat, 
jejich zneužití, odstávka provozu nebo výroby 
v řádech minut, hodin, nebo dokonce dní, finanční 
postih nebo ztráty a poškození dobrého jména – to 
jsou obvyklé následky podcenění kybernetických 
hrozeb. A věřte, že opravdu neznají hranice.

V hlavní roli threat hunting

Jak můžeme při řešení vašich kybernetických rizik 
pomoci my? Nabízíme službu CyberSOC, což je 
ten náš Houston, bezpečnostní dohledové centrum, 
které nikdy nespí a zajišťuje vysokou úroveň ochra-
ny díky kontinuálnímu monitoringu. Vaše systémy 
tak budou na kybernetický útok nebo hrozbu nejen 
připraveny, ale také schopny adekvátní reakce. 
Vaše data budou v bezpečí – vždy dostupná, stále 
důvěrná a s plnou integritou. V případě cíleného 
kybernetického útoku navíc dokážeme zjistit, co 
bylo cílem, a můžeme zesílit vaši ochranu.

Využíváme celosvětových znalostí
S detekcí, analýzou a nápravou kybernetického 
bezpečnostního incidentu máme více než dese-
tileté zkušenosti. Veškeré služby jsou dostupné 
v režimu 24/7, jistotu nám dává dvojí zabezpe-
čení ve dvou zemích. Náš servis poskytuje tým 
kontinuálně se vzdělávajících odborníků, který 
neustále implementuje nejnovější a nejlepší 
technologie dostupné na trhu a aktivně se podílí 
na inovaci těchto technologií. Pro aktuální znalost 
a detekci globálních hrozeb, threat hunting, tedy 
aktivní vyhledávání nových hrozeb, analýzu útoků 
i reporting detekovaných incidentů a nápravných 
opatření využíváme i znalostí komunity MISP 
a desítek dalších.
Náš Houston zkrátka šetří váš čas i peníze.  ■

LUKÁŠ PŘIBYL, Axenta
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2. dubna 2022, od 11:00 hodin

Vstupenky zakoupíte na našem e-shopu

Historicky první den otevřených dveří ve Vinařství Vajbar
Volná degustace více než 50 aktuálních lahvových vín

Přehlídka vín v Bag in Box, občerstvení a skvělá zábava
13:00 hodin – degustace sektů s Bronislavem Vajbarem

16:00 hodin – degustace magnum s Bronislavem Vajbarem

Zaječí, U Vily 480
Telefon: 606 438 950

DEN
OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ a LAHVÍ
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Jak probíhá kybervydírání
DDoS útoky už nejsou tématem jen odborných médií, ale stále častěji se dostávají do hlavních zpráv, protože lidé chtějí 
vědět, proč nešla jejich oblíbená služba, web anebo e-shop. Jedná se o koordinovaný útok na cíl, který jim určí člověk anebo 
organizovaná skupina ovládající takzvaný botnet.

Botnet je souhrnné označení pro desítky tisíc 
až miliony napadených zařízení, které čekají 
na povel. Jsou to počítače, servery, mobilní 

telefony, váš domácí router, chytrá lednička, tele-
vize, bezpečnostní kamery s přístupem k interne-
tu atd. Cokoliv, co je dnes připojené k internetu, se 
může stát součástí botnetu a provádět nejen útoky, 
ale i třeba rozesílat zavirované e-maily anebo se 
pokoušet napadnout a získat další zařízení do 
botnetu.
Vybudovat a udržovat botnet přitom není nic levné-
ho. Organizované skupiny, které za největšími bot-
nety světa stojí, na tom navíc chtějí vydělat. Botnet 
tak v jeden okamžik může provádět více kriminál-
ních aktivit, které těm, kdo jej ovládají, má přinést 
zisky. Může například rozesílat spam, phishing 
anebo provádět DDoS útoky a vydírat oběti.

Nejsou DDoS útoky jako DDoS útoky
Dříve byla hlavním cílem DDoS útoků síťová infra-
struktura poskytovatelů hostingových služeb, pro-
vozovatelů datacentra, případně konkrétní server. 
To se však v posledních měsících rychle mění 
a stále častěji se setkáváme s jinými druhy útoků, 
které si vybírají za cíl konkrétní webové stránky. 

Útočníci je pomocí DDoS útoků přetěžují a vydírají 
provozovatele webu. Cílem může být kdokoliv. 
Obrana přitom není zrovna jednoduchá.
Na tradiční DDoS útoky jsou velcí poskytovatelé 
služeb připraveni. Sledují atypický síťový provoz 
a ten filtrují. Používají drahé a výkonné síťové 
prvky a mají dostatečnou konektivitu. Nám se 
třeba podařilo v dubnu minulého roku odvrátit 
útoky přesahující ve špičkách 300 Gbps za vteřinu, 
které cílily na různé části infrastruktury v našem 
datacentru WEDOS DC1. Celková konektivi-
ta WEDOS DC1 je 3 x 100 Gbps plus záložní 
10 Gbps linky.
To byla v Česku doposud naprosto nemyslitel-
ná čísla. Do té doby jsme se výjimečně setkali 
s útokem ve vyšších desítkách Gbps. Je třeba si 
uvědomit, že převážná většina poskytovatelů hos-
tingových služeb má připojení v násobcích desítek 
Gbps, což je hodně. Desítky tisíc běžných webo-
vých stránek by utáhla i ve špičkách 10 Gbps linka. 
100 Gbps linky jsou tak stále výjimkou. Používají 
je nadnárodní společnosti, které potřebují přenášet 
rychle větší objemy dat, a provozovatelé velkých 
datacenter. Nicméně pro filtrování takto silných 
útoků jsou nutností.

Teď tu však máme vzrůstající trend něčeho 
nového – jedná se o DDoS útoky na aplikační 
vrstvě – na konkrétní webovou adresu (odborná 
klasifikace Layer 7 DDoS Attack). Podobně jako 
u jiných DDoS útoků jde o přetížení cíle velkým 
počtem požadavků z mnoha zařízení. Jenže tyto 
útoky jeví známky automatizace celého procesu. 
To by mohlo naznačovat, že se brzy budeme potý-
kat se sériovými útoky na každý web, jehož majite-
le stojí peníze, pokud je nedostupný. Jak takový 
útok probíhá, vám ukážeme na třech případech 
z tohoto roku.

PŘÍPAD Č. 1 
Cíl: e-shop, výkupné 3 000 USD
Zákazník nám napsal, že má na webu výpadky. 
Technici zjistili, že je na jeho webu extrémně velký 
provoz, a tak důkladně prošli logy a zjistili, že se 
jedná o útok na aplikační vrstvě. Útočník volal 
jednu konkrétní podstránku webu. Předali to ko-
legům, kteří vyvíjejí naši celosvětovou síť WEDOS 
Global, jejíž součástí je i nová generace decentrali-
zovaných ochran WEDOS Global Protection. Ta je 
sice stále ve vývoji, ale již nyní chrání desítky webů 
našich zákazníků, kteří měli obdobný problém. 

DDoS útoky a co vám hrozí, když nezaplatíte
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Za pár minut už jsme web schovali za naše ochra-
ny a sledovali statistiky.
Útoky byly poměrně silné. Ve špičkách dosahovaly 
až ke sto tisícům přístupů za minutu, kdy se větši-
na útočících strojů pokoušela o přístup v prvních 
10 vteřinách, pak byl 50 vteřin klid. Následoval test 
dostupnosti webu a opakování útoku. Tyto útoky 
v různé míře pokračovaly zhruba 4 hodiny. Pak to 
útočník vzdal.
Se zákazníkem komunikoval přímo náš šéf Josef 
Grill, který se mu snažil situaci vysvětlit. Zákazník 
chtěl vědět, jestli on sám tomu může nějak zabránit 
a proč na něj vlastně jdou útoky. Faktem je, že takto 
rozsáhlému útoku se sám bránit nemůže. Na to jsou 
potřeba specializované ochrany (software) uprave-
né na míru, poměrně drahý hardware, a hlavně to 
musí řešit lidé, kteří s tím mají zkušenosti.
V těchto případech často sahají poskytovatelé slu-
žeb k takzvané geoblokaci. Existuje totiž databáze 
všech IP adres a jejich poskytovatelů, včetně státu 
a města. Takže můžete například zablokovat všech-
ny IP adresy, které nejsou z ČR. Vzhledem k tomu, 
že poměrně hodně útoků šlo z českých IP adres 
(českých napadených zařízení), tak by to v tomto 
případě nepomohlo.
A na otázku, proč právě on, mu majitel WEDOS 
odpověděl: „Prostě si na vás někdo zasedl.“
Zákazník nám pak přeposlal e-mail, který po-
važoval původně za spam. Bylo v něm anglicky 
napsáno, že pokud nezaplatí 3 000 dolarů v bitcoin 
měně, bude jeho web pod DDoS útokem. E-mail 
dorazil zhruba v době začátku útoku.

PŘÍPAD Č. 2 
Cíl: e-shop, výkupné 4 500 USD
Druhý případ zřejmě provedl stejný útočník, pro-
tože zdroje útoku i vydírání bylo totožné. Útoky 
dělí od sebe necelý týden. V tomto případě však už 
byl zákazník schovaný za naší ochranou WEDOS 
Global Protection.
Útočník tak zkusil místo útoku na konkrétní 
existující podstránku webu zaútočit na neexistující 
stránky. Každý jednotlivý přístup byl na jinou. 
Zřejmě předpokládal, že máme na ochranách 
nějaké pravidlo pro ochranu konkrétních stránek, 
a ne všeho.
Tento útok byl co do počtu přístupů o dost silnější. 
Možná útočník doufal, že projde delší dobu bez po-
všimnutí, nebo že zahltí server a donutí nás přímo 
vypnout web zákazníka, abychom neohrozili další 
zákazníky na stejném fyzickém serveru. To se mu 
ale nepovedlo. Zhruba za hodinu a půl to vzdal.
Následně zkusil tradiční DDoS útok přímo na 
server, kde měl zákazník web. Na tyto útoky jsme 
však připraveni, protože s nimi máme bohaté 
zkušenosti od roku 2013. Od té doby vyvíjíme 
a zlepšujeme naši vlastní DDoS ochranu. Každý 
rok jsou do ní investovány miliony korun. Zkoušel 
to rovné dvě hodiny a pak přestal.
Zákazník nám ještě napsal, že obdržel e-mail s vý-
hrůžkou, že pokud nezaplatí 4 500 dolarů v bitcoin, 
bude jeho web pod DDoS útoky.

PŘÍPAD Č. 3 
Cíl: e-shop, výkupné???
Toto je čerstvý případ ze začátku února, který 
nás překvapil svou silou. Doposud jsme se s takto 
silným útokem na aplikační vrstvě nesetkali. Ve 
své podstatě byl opravdu primitivní. Cílil na hlavní 
stránku webu a počet požadavků byl ze začátku 
víceméně rovnoměrně rozložený. V průměru se 
pohyboval přes 100 tisíc návštěv na pětiminuto-
vých průměrech.
Díky rovnoměrné zátěži a dobře odladěnému 
webu si toho zákazník ani nevšiml. Web mu po 
celou dobu jel. Zhruba za hodinu však začal útoč-
ník přitvrzovat a zákazníkovi se začaly objevovat 

na webu chyby způsobené přetížením. To už jsme 
začali řešit a zákazníka schovali za naši ochranu 
WEDOS Global Protection.
Na grafech pak bylo vidět, že každých 15 minut 
zkusil útočník napadení zesílit. Poslední útok dosa-
hoval ve špičce až 168 tisíc požadavků za minutu.
Celkem trval útok na zákazníka zhruba 2 hodiny 
a byl specifický tím, že útočník zneužíval k napa-
dání různé služby pro anonymní procházení webu 
(proxy servery, TOR). Kolik bylo výkupné, jsme se 
nedozvěděli. Vyděračský e-mail zřejmě spadl do 
spamu.

Nejistá budoucnost,  
na kterou je třeba se připravit
Domníváme se, že podobných útoků bude přibý-
vat, jakmile si útočníci tento druh vydírání dosta-
tečně otestují, zautomatizují a masově nasadí. Je 
třeba se na to připravit. Na rozdíl od ransomware, 
kde dojde k zašifrování vašich dat většinou vaší 
vinou, v tomto případě nemusíte nic udělat špatně. 
Prostě jejich robot najde aktivní e-shop, zjistí 
kontaktní e-mail, vytvoří unikátní bitcoinovou 
peněženku, pošle vám výhružný e-mail a rozjede 
útok. Pokud na bitcoinovou peněženku nepřijde 
požadovaný obnos, nepřestane, nebo bude útok 
pravidelně opakovat. Navíc vám vyděračský e-mail 
může spadnout do nevyžádané pošty (spam) a ne-
budete vědět, co nebo proč se děje. 

Ne každý monitoruje síťový provoz a dění 
na službách zákazníků jako my. Věříme, že než 
se tento trend rozjede naplno, budeme mít už 
ochranu spuštěnou, odladěnou a nasazenou. Máme 
již nakoupený hardware a podepsané smlouvy 
s provozovateli datacenter po celém světě. Ceny za 
vybudování naší celosvětové sítě WEDOS Global 
přesáhly 100 milionů korun. Jedná se o největší 
investici od stavby našeho druhého privátního 
datacentra WEDOS DC2.  ■

PETR ŘÍHA, expert na kybernetickou bezpečnost, WEDOS

WEDOS internet, a. s.
Společnost byla založena v roce 2010 
a během 31 měsíců se stala největším 
poskytovatelem webhostingových služeb 
v Česku. Provozuje dvě vlastní privátní 
datacentra, kde jsou pouze vlastní servery 
a technologie. Druhé datacentrum, kde se 
servery budou chladit v olejové lázni, se 
právě dokončuje. Pro třetí datacentrum už je 
zakoupený pozemek a v řešení jsou potřebná 
povolení. Investice do technologií, inovací 
a výzkumu dovolují poskytovat služby co 
možná nejširší veřejnosti na nejvyšší možné 
úrovni. Zároveň se díky tomu dlouhodobě 
daří držet velmi příznivé ceny hostingových 
služeb a reagovat na aktuální požadavky 
trhu. Specifickou kompetencí je vysoký 
stupeň ochrany proti kybernetickým útokům.
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První konfigurátor civilních zbraní 
na světě má Česká zbrojovka
Unikátní e-commerce projekt CZconfigurator.com vytvořený společnostmi AITOM Digital a ITeuro přinesl České zbrojovce 
nejen světové prvenství, ale hlavně rychlý obchodní úspěch s nižšími náklady, než byly plánované. Díky tomu vyhrál 
prestižní ocenění soutěže WebTOP100 v kategorii Digitální transformace roku 2020.

Myšlenka sestavit první konfigurátor civil-
ních zbraní na světě vyšla přímo od České 
zbrojovky. Zatímco v automobilovém prů-

myslu se již před lety stalo standardem nakonfigu-
rovat si vlastní auto, v segmentu zbraní tento krok 
ještě nikdo na světě neudělal.
Na startu projektu byly definovány tři klíčové 
požadavky: Jednoduchost použití pro koncového 
zákazníka, perfektní funkčnost se 100% řešením 
technických detailů a také připravenost řešení 
na lokalizaci do více než 90 zemí světa, do kterých 
Česká zbrojovka aktuálně dodává zbraně.

Luxus, který předčil očekávání 
nejnáročnějších koncových zákazníků
Hotový konfigurátor poskytuje koncovému 
zákazníkovi luxusnější řešení, než jaké kdy mohl 
očekávat. Nabízí až 25 000 000 kombinací jednoho 
produktu. Z tolika variant si může sportovní stře-
lec, myslivec nebo jiný soukromý uživatel zbraně 
vybrat, když se rozhodne sestavit si novou zbraň 
online. Konfigurátor také automaticky ukazuje 
cenu aktuální kombinace a nabízí možnosti pro 
další úpravy. Samozřejmostí je funkce, která dovo-
luje uložit si rozpracovanou zbraň nebo vybranou 
konfiguraci zaslat pro inspiraci přátelům. Podpo-
ruje tak sdílení a šíření, což se z marketingového 
hlediska ukazuje jako dobrý krok. Po sestavení 
systém automaticky zašle nakonfigurovanou zbraň 
do výroby. Vše je nastaveno tak, aby byla dodržena 
platná legislativa, zbraň si tedy může objednat 
a nechat vyrobit pouze držitel platného zbrojního 
průkazu. Unikátní je funkce Dárková sbírka, díky 
níž lze sestavit si zbraň a uspořádat na její výrobu 
sbírku mezi přáteli. V reálném čase dokonce 
uživatel vidí, jaká částka se mu už ve sbírce sešla, 
a systém také účastníky sbírky automaticky upo-
zorňuje na zbývající čas a motivuje je k odeslání 
příspěvku.

Technické řešení světové úrovně
Základem řešení je robustní, celosvětově rozšířený 
konfigurátor Infor CPQ, který na českém trhu 
implementuje společnost ITeuro. Tento produkt 
pravidelně získává ocenění nezávislých analytic-
kých firem jako Nucleus Research nebo Gartner. 
Zákazníkům poskytuje významné přínosy od 
zefektivnění obchodního procesu přes automatické 
zpracování podkladů pro výrobu až po přesné 

plánování výroby podle dostupných zdrojů. V le-
tošním roce ITeuro nasadí konfigurátor Infor CPQ 
dalším předním českým značkám Zetor Tractors, 
Žaluzie Neva a Lomax.
Agentura AITOM Digital tento špičkový konfigu-
rátor pro Českou zbrojovku doplnila o moderní 
webové uživatelské rozhraní, napojení na platební 
brány a inovativní e-commerce funkce včetně 
Dárkové sbírky a sdílení konfigurací. „Cíleně jsem 
hledal IT řešení, které nebudeme muset od začátku 
programovat. Mám za sebou několik velkých IT 

projektů ve velkých firmách a za každých okolností 
bych si vybral konfigurátor, který už existuje, mohu 
se na něj podívat a má dlouhodobou podporu. Jít 
cestou vlastního vývoje je vždycky dražší a vždyc
ky to trvá mnohem déle, než se na začátku zdá,“ 
zdůvodňuje výběr Petr Pištělák, Chief Commercial 
Officer v holdingu CZ Group.

Konkrétní měřitelné výsledky
Díky tomu, že je Česká zbrojovka první, kdo 
se do online konfigurátoru pustil, zaznamenala 
velký mediální zásah nejen v České republice, 
ale i na dalších zahraničních trzích. Projekt, 
který byl dokončen v rekordním termínu sedmi 
měsíců od první schůzky a s konečným rozpočtem 
o 20 % nižším, než byl původně vyčleněný, již 
funguje v pěti zemích, vedle Česka a Slovenska 
také v Polsku, Německu a Rakousku.
„Tento konfigurátor nebyl první velký IT projekt, 
kterého jsem se účastnil, ale byl to úplně první pří
pad, kdy byl dodržen termín a nevyčerpali jsme celý 
rozpočet. Pracoval na něm tým exkluzivních lidí, 
kteří vždy dělali, co měli, splnili, co řekli, a přidali 
do projektu velký díl své expertizy a hodnoty,“ říká 
Petr Pištělák.  ■

DANIEL MUSIL a MARTIN KOŃAŘÍK, AITOM Digital
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JE KONFIGURÁTOR MOŽNOSTÍ  
I PRO VÁS?
Dejte nám vědět, velmi rádi se s vámi 
pobavíme o možnostech řešení.

Daniel Musil 
Account Director AITOM Digital 
778 712 370, daniel.musil@aitom.cz

Martin Koňařík 
obchodní manažer ITeuro 
728 358 541, martin.konarik@iteuro.cz
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Whistleblowing – jedno z témat roku 2022
Implementace whistleblowingu v posledních měsících rezonuje odbornou veřejností. Není se čemu divit – směrnice 
Evropského parlamentu a Rady č. 2019/1937 je pro některé subjekty veřejné správy přímo účinná již nyní a český zákon, 
zavazující subjekty soukromého sektoru, je na spadnutí.

Novým povinnostem, jakými jsou například 
povinnost zavést interní oznamovací kanál, 
pověřit osobu k vyřizování oznámení, 

nastavit vnitřní procesy, a zejména zajistit ochranu 
oznamovatelů před odvetnými opatřeními, se 
korporace rozhodně nevyhnou.
Rozsahem nových povinností se nabízí srovná-
ní s úpravou GDPR, kterou mnohé společnosti 
narychlo implementovaly v polovině roku 2018. 
I v případě ochrany oznamovatelů lze předpoklá-
dat, že implementace nových vnitřních opatření 
si vyžádá čas, a dotčeným společnostem proto lze 
rozhodně doporučit se začít připravovat v dosta-
tečném předstihu.

Česko přísnější než Evropa
Zejména subjekty s 50 a více zaměstnanci by měly 
svoji pozornost zaměřit na úpravu obsaženou 
v evropské směrnici i vládním návrhu zákona. 
Návrh příslušného zákona je oproti směrnici 
přísnější a uvedené povinnosti ukládá již společ-
nostem s 25 a více zaměstnanci. Ač se k tomuto 

zpřísnění požadavků stále vedou diskuze a nelze 
vyloučit jeho změnu, není od věci být připraven. 
Rovněž zaměstnavatelé s méně než 50 zaměst-
nanci by proto měli provést alespoň základní 
přípravné kroky.

Důvěrou proti komplikacím
Pokud je vám samotná myšlenka zavádění whistle-
blowingu cizí, pamatujte, že tento institut může 
být pro zaměstnavatele mnohdy velmi přínosný. 
Zaměstnanec, který má povědomí o tom, jakým 
způsobem se může svému zaměstnavateli důvěrně 
a pod ochranou svěřit s něčím, co ho v chodu 
firmy trápí, s větší pravděpodobností tuto možnost 
využije a svému zaměstnavateli dá možnost věc 
řešit dřív, a leckdy tak předejít komplikacím. 
Například takové oznámení nekalého jednání je 
ve své podstatě důvěrné svěření a je lepší se o ta-
kovém jednání dozvědět od věrného zaměstnance 
než z denního tisku.  ■

VIKTORIE VYHNALOVÁ, AK PADĚRA & PARTNEŘI

V OTÁZKÁCH K PROBLEMATICE 
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Virtuální a rozšířená realita  
rozvíjí klasický byznys
Továrna na zábavu a obsah pro sociální sítě, ostatně tak zní claim společnosti PIXITO Bavíme hosty skrze různé aktivity 
na eventech a za použití moderních technologií i kreativity propojujeme klasické eventy s digitálním světem, říká majitel 
společnosti Jiří Štěnička.

Propojit eventy s digitálním světem, co si 
pod tím máme představit?
Když se řekne event nebo hromadná akce, 

tak se většině lidí vybaví, že jdou někam, kde je 
hodně lidí, dají jim tam najíst, napít a asi tam bude 
i nějaká zábava. My ale vidíme, co je za tím pou-
žívaným „klišé“, že každý event je jiný a musíme 
nabídnout produkt, který hosty zabaví, ale stejně 
tak musíme i pro organizátora nabídnout přidanou 
hodnotu a splnit jeho očekávání, se kterým event 
pořádá. Chceme proto pokrýt nabídku a mít na 
různá klientova očekávání i každý druh eventu 
vhodné a ideálně originální řešení. Ať už se jedná 
o festival, promo akce, veletrh, sportovní akce, 
společenské události, nebo večírky, vždy jsme 

připraveni poskytnout adekvátní služby. Když jsme 
začínali, byly originálními nápady instagramová 
tiskárna nebo fotokoutek, kde si host užije legraci 
a klient ocení, že host dostane fotku s jeho logem, 
nebo sesbírá leady v podobě e-mailové adresy, na 
kterou si hosté posílají pořízené fotky. To ještě asi 
nějakou dobu fungovat bude, ale myslíme si, že 
zájem klientů je a bude více o originální instalace 
a využití nových technologií. Jsou zde i relativně 
nové aktivity jako využití influencerů při promo-
akcích a naším úkolem je pak zajistit nástroj, kde 
si influencer pořídí zajímavý obsah a ten na své 
sociální sítě nasdílí se zmínkou klienta. U spor-
tovních akcí to může být například augmentovaná 
realita, která vás před velkou obrazovkou dokáže 

virtuálně obléct do dresu domácích, následně vám 
výstup zašle a vy můžete dále sdílet. Těch možností 
je celá řada.

S čím novým na trh přijdete?
Inspirujeme se hodně v zahraničí, například v USA 
nebo v Británii, sledujeme tamní konkurenci a ná-
pady pak máme v šuplíku, ale snažíme se přicházet 
i s vlastními. Následně vše řešíme s klientem, což 
jsou obvykle větší eventové agentury, které akci 
organizují, a zjišťujeme, zda to pro ně bude zajíma-
vé. Pokud ano, pak už řešíme, jak to zaplatit. Přece 
jenom ty rozpočty na naše aktivity jsou na západ 
od nás trochu odlišné, což nás oproti té západní 
konkurenci, kde se mnohdy leccos vymýšlí pouze na 
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jeden event, trochu omezuje, protože musíme kon-
cepci a nástroje vymýšlet více univerzálně, abychom 
je mohli využít dlouhodoběji a nabídnout dále.

Jaký dopad na vás měl covid?
Samozřejmě velmi významný. Eventy dlouhou 
dobu v podstatě neexistovaly nebo se konaly jen 
minimálně, a to ještě v hodně osekané verzi aktivit, 
protože si organizátor do poslední chvíle nemohl 
být jistý, že se akce skutečně zrealizují. Zpočátku 
se neočekávalo, že omezení budou tak dlouhou 
dobu, a tak se klasické akce neustále přesouvaly, až 
to došlo do bodu, kdy je už nikdo ani neplánoval 
nebo se dělaly jen virtuálně, a tam už bohužel pro 
nás prostor nebyl. V úvodu pandemie jsme dotáhli 
některé věci, na které předtím nebyl čas. Díky 
tomu máme nabito novými produkty, které před-
stavíme hned, jak se vše naplno rozjede. U někte-
rých projektů, které jsme s příchodem pandemie 
pozastavili a máme je rozpracované, jako napří-
klad využití augmentované reality, budeme opět 
pokračovat ve vývoji, jakmile uvidíme, že se eventy 
naplno vrátí do běžného stavu bez restrikcí a bude 
je možné plánovat na měsíce dopředu. Jeden nový 
produkt máme již skoro hotový, ten je vytištěný na 
3D tiskárnách a připravený jít do lakovny. Pak už 
jen nafotit, natočit a přidat do nabídky, což už si 
děláme interně.

Dělali jste přesto v poslední době nějaký 
zajímavý projekt?
Pokud se v poslední době něco realizovalo, jednalo 
se o opravdu malé akce, a když už – tak klasický 
fotokoutek. Bavila nás však spolupráce s agenturou 
COT, která nás oslovila se zajímavou akcí zamě-
řenou na umění a historické vozy. Vymysleli jsme 
videomapping na veliký a známý obraz Andyho 
Warhola ve spolupráci s automobilkou Mercedes-
-Benz, na kterém jsme prostřednictvím animace 
představili jeho historii. Přestože klasický video-

mapping standardně neděláme a v plánu máme 
spíše realizaci interaktivního mappingu, který 
reaguje na pohyby při foto/video instalacích, tady 
nešlo říci ne. Andy Warhol je fenomén marketingu 
a koneckonců, kdo může říct, že mapoval na obraz 
v hodnotě asi třiceti milionů dolarů?

Takže dva roky prázdnin?
Ani náhodou, práce se přesunula do digitálního 
prostředí, kde se vytváří 2D a 3D grafika, weby, 
spravuje online inzerce nebo se fotí firemní a pro-
duktové věci. Hodně se řeší i celé marketingové 
strategie menších a středních firem, kde někteří 
z nich začali digitální marketing řešit až s přícho-
dem pandemie. Osobně mám zkušenost z korpo-
rátního prostředí i rozjetí vlastního byznysu a vím, 
jak jsou začátky složité, kdy řešíte každou vynalo-
ženou korunu oproti zajetému korporátu. Proto se 
nám pozitivně osvědčuje ke klientům přistupovat 
tak, jako by to byl náš vlastní byznys, a nečekat, 
že nás zaúkolují prací a my to pouze uděláme. Je 
důležité zamyslet se nad celým jejich byznysem 
a následně přinést nápady a dílčí řešení. Klientům 
doporučíme začít od základních věcí, na kterých 
mají stavět, a jít krok za krokem v rámci delšího 
plánování, než abychom jim doporučili mnoho ak-
tivit, které by je akorát tak vyděsily z důvodů časo-
vé, personální i finanční náročnosti, a následně by 
tak zaujali spíše odmítavý postoj. Tímto přístupem 
vytváříme i bližší vztah s klienty.

Změnil se v posledních dvou letech přístup 
menších firem k digitálnímu marketingu?
Dle našich zkušeností i dle informací z okolí a kon-
kurenčních firem určitě ano. Minimálně se o tom 
začalo více mluvit a daleko více menších firem se 
začalo o to zajímat. U těch středních firem je však 
často nejtěžší argumentovat zakladateli výhody 
nástrojů digitálního marketingu, protože oni dělají 
marketing svými postupy desítky let a do jisté míry 
to funguje, proč by se tedy mělo dělat něco jinak 
nebo navíc. Řekl bych, že je i poměrně velký rozdíl 
mezi Prahou a zbytkem republiky. Přijde mi, že 
všichni ve finále hodně slyší až na čísla. Když jim 
to tedy nastíníme v číslech, většinou je to přesvědčí.

Zaměříte se tedy více na digitální marketing?
Ano i ne. Stále se budeme zabývat aktivitami event 
marketingu, a proto jsme již od začátku aktivity 
digitálního marketingu komunikovali odděleně 
jako PIXITO Digital. Do budoucna určitě bude 
Digital fungovat samostatně, povede ho kolega 
Dan a krom klasických věcí se chceme v budouc-
nu zabývat i virtuální a augmentovanou realitou, 
které nás hodně baví a vidíme v nich budoucnost 
i u mnoha klasických odvětví. Zároveň by to měl 
být support pro tu eventovou část, abychom na 
akcích mohli vytvářet neustále nové věci.

Co si slibujete od tohoto roku?
Věřím a doufám, že pandemie bude brzy za námi, 
začnou se bez obav plánovat a uskutečňovat klasic-
ké eventy, kde se budou moci zase všichni setkávat 
a bavit bez omezení. Jsme připraveni přicházet 
na trh s novými věcmi, které vnesou i do eventů 
něco nového z technologického světa, co tu ještě 
předtím nebylo.  ■

PETR SIMON

 JSME PŘIPRAVENI PŘICHÁZET 
NA TRH S NOVÝMI VĚCMI, KTERÉ 
VNESOU I DO EVENTŮ NĚCO NOVÉHO 
Z TECHNOLOGICKÉHO SVĚTA,  
CO TU JEŠTĚ PŘEDTÍM NEBYLO.

Jiří Štěnička

Unikátní videomapping na originál obrazu Andyho Warhola
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Správná digitalizace 
přinese úspory i komfort
Digitalizace již neodmyslitelně patří k našemu všednímu životu. Od koupě jízdenky přes pokladnu v supermarketu  
až po bankovní administrativu a samozřejmě práci. Rychlost, s jakou se na nás některé novinky hrnou, může být pro mnohé 
ochromující. Proto dost často překvapí, že existují odvětví a procesy, u kterých bychom očekávali vysokou míru digitalizace, 
ale ta je buď velice malá, nebo za ostatními dost zaostává.

Podívejme se, jak to například vypadá při 
rezervaci letenek a hotelů pro účely služeb-
ních cest ve firmách. S kýmkoliv se na toto 

téma pobavíte a není z daného odvětví, očekává se, 
že cestovní průmysl patří mezi ty nejlepší v oblasti 
digitálních technologií. Takový dojem opravdu 
můžete získat. Stačí si vzpomenout na obrovské 
světové hráče v prodeji letenek a hotelů pro cestují-
cí z řad veřejnosti. Obrovská konkurence a vysoká 
očekávání koncového zákazníka donutila tyto 
společnosti vyvinout jedny z nejlepších produktů 
na světě. Zaměříme-li se ale na firemní zákazníky, 
vstupujeme do zcela jiného světa.

Ztráty v desetitisících
Odmysleme si na okamžik velké nadnárodní kon-
cerny, které tuto problematiku mají skvěle zpra-
covanou. V našem hledáčku jsou menší a střední 
podniky. Zde nastávají v zásadě dvě situace.
První, kdy si zaměstnanci nacházejí vlastní řešení. 
Usednou k počítači a vyhledají si letenku nebo vlak, 
a k tomu ještě ubytování. Zakoupí vše vlastní nebo 
služební platební kartou a doklady vyúčtují spolu 
s cestou. V druhém případě má firma nasmlouva-
nou cestovní agenturu, která pro ni zařizuje pracovní 
cesty. Zaměstnanci se pak e-mailem nebo telefonic-
ky obrací na agenturu s požadavky na rezervaci.
V obou případech se jedná o velice nehospodár-
né řešení, a to už jak z pohledu finančního, tak 
časového. Když si zaměstnanci nakupují služby 
sami, firma ztrácí přehled o nákladech, služby 
nepodléhají schválení nebo jakékoliv cestovní 
politice společnosti. U služeb cestovní agentury 
lze obvykle zajistit soulad s pravidly cestování ve 
firmě, na druhou stranu komunikace přes telefon 
nebo e-mail je časově náročná a nezřídka vyžaduje 
dodatečná vyjasnění na obou stranách, čímž opět 
dochází k finančním ztrátám.
Tyto faktory a finanční náklady spojené s takto 
prováděnými rezervacemi se mohou zdát mar-
ginální. Nicméně za pár minut a s kalkulátorem 
v ruce lze snadno vypočítat, že ztráty jdou do dese-
titisíců korun a rostou spolu s velikostí společnosti 
a počtem uskutečněných cest.

Chytré české digitální řešení
Na evropském trhu existují řešení, za jejichž po-
moci se dají tyto firemní procesy zjednodušit, di-

gitalizovat a získat tak větší přehled a kontrolu nad 
cestovními výdaji. Existuje dokonce řešení české 
a je to na našem trhu velice rozšířený produkt – 
TripGate společnosti Travelport Česká republika.
Jedná se o cloudový produkt, jenž je svým uživa-
telům k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnů. 
Zaměstnanci firem se do něj přihlašují unikátními 
přístupovými údaji a přes zabezpečené spojení. Po-
dobně jako u jiných veřejně dostupných produktů 
si vyhledají letenku, vlak nebo hotel a pak dokončí 
rezervaci cesty. V závislosti na požadovaném na-
stavení potom obvykle proběhne online schválení 
služební cesty. Zodpovědný manažer obdrží e-mai-
lem požadavek na schválení, kde najde potřebné 
informace o cestě i cestujících. Rozhodne, zda je 
vše v pořádku, a cestu buď schválí, nebo zamítne. 
Pakliže je cesta schválena, dostane zaměstnanec 
e-mailem cestovní doklady a může se připravovat 
na cestu.

Ve znamení komfortu
Implementace produktu není náročný proces 
a zabere zhruba 4 týdny. Po krátkém testovacím 
období se spouští ostrý provoz, který se pečlivě 
sleduje a monitoruje. S odstupem času má firma 
kdykoliv možnost ohlédnout se zpátky, vyžádat si 
detailní reporty a vyhodnotit, kde lze v rámci pra-
covních cest hledat další úspory a zefektivnit tak 
náklady. Součástí celého systému je samozřejmě 
i nadále plná podpora ze strany cestovní agentury, 

která zajišťuje servis společnosti a řeší mimořád-
né situace. Největším benefitem je ovšem to, že 
si zaměstnanec může v klidu a spokojeně vybrat 
letenku, vlak nebo hotel dle svého přání a uváže-
ní. Nemusí zbytečně a zdlouhavě komunikovat 
s agenty a okamžitě vidí, jestli vybraná cesta plní 
firemní kritéria cestovní politiky. Celým rezervač-
ním procesem si projde sám během několika málo 
minut a cestovní doklady obdrží elektronicky jako 
přílohu e-mailu.
Pandemie na čas omezila služební cesty, ale všichni 
věříme, že se svět vrací k běžnému životu, v němž 
opět ožije nenahraditelný osobní kontakt. Je tedy 
ten správný čas pustit se do digitalizace řízení 
služebních cest!  ■

ZDENĚK PROCHÁZKA

VIDEO, JAK LZE MODERNĚ ŘEŠIT 
SLUŽEBNÍ CESTY:
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Chcete inteligentní a bezpečný facility management?

Internet věcí  
dokáže ušetřit stovky tisíc
Nekompetentnost pracovníků, nedostatečná propojenost systémů a špatná návaznost různých činností jsou dnes zdrojem 
problémů, které zdražují efektivní správu moderních budov. A přitom na trhu existuje IFA, IoT služba, která dokáže propojit 
procesy údržby, security a facility managementu tak, aby měl investor v kterémkoliv okamžiku celkový přehled o budově. 
A vidí, jak se firmy o budovu starají.

Ale nejde pouze o správu budov, stejně pro-
spěšný bude IoT systém IFA i pro samot-
nou bezpečnostní agenturu, která zajišťuje 

fyzickou a technickou ostrahu objektů, protože 
tím získá špičkový přehled i záznam o činnosti 
v budově. A to je neocenitelná výhoda v případě 
bezpečnostní události. A ocení ji nakonec také 
facility firma či investor. Vždy se vyplatí mít vše 
pod kontrolou.
„Představte si, že jste v roli investora velkého praž
ského nákupního centra. Platíte si různé firmy za to, 
aby se vám staraly o budovu po všech směrech – od 
úklidu přes údržbu až po bezpečnost. Cílem je mít 
stoprocentní funkční a bezpečnou nemovitost. Přesto 
dochází k situacím, kdy vám například nespokojený 
pracovník úmyslně zničí záložní zdroj energie. Ale 
protože u vstupu nejsou kamery ani alarm, nevíte, 
kdo to udělal. A tak jste nuceni vyměnit generální 
klíč, což vás stojí stovky tisíc až miliony korun,“ 
říká Lukáš Bráník, zakladatel a obchodní ředitel 
startupu Jistota sítě, který nově nabízí firmám 
implementaci inteligentního facility systému IFA 
a chytré evidence procesů pro facility management 
PATROL.

Chytrá čidla IFA nepotřebují  
žádnou kabeláž
„Do českých firem instalujeme originální český 
systém bezpečnostních čidel, která nepotřebují žádné 
kabely. Jde o IoT hardware, který funguje v lokální 

LoRa síti. Systém IFA jsme připraveni integrovat 
do jakékoholiv stávajícího systému, který firma 
již používá,“ vysvětluje Lukáš Bráník. Čidla jsou 
velká jako poloviční krabička cigaret. Systém díky 
čidlům dokáže sledovat teplotu, vlhkost, napětí 
v baterii čidla, uzamčení místnosti, osvětlení, po-
hyb, otřes, kouř a světelný záblesk. IFA umí odhalit 
a okamžitě upozornit například na zkrat v rozva-
děčích, zvýšenou teplotu nad povolenou úroveň 
na kabelech v kolektorovnách nebo třeba otřesy 
na dveřích v případě, že se do nich někdo dobývá.

Když nemáte kamery, a přesto chcete vidět
Systém IFA propojuje požární ochranu s bezpeč-
nostní ostrahou a správou budovy do jednoho 
grafického rozhraní, ve kterém je možné v reálném 
čase monitorovat stavy v různých místnostech. 
Současně lze přímo na monitoru kliknutím 
na ikonu oka „zastřežit“ nebo „odstřežit“ místnost. 
To se hodí v situacích, kdy nemáte v místnostech 
instalovány kamery, a přesto do místností chcete 
vidět. Díky čidlům zjistíte, zda se v místnosti 
svítí, jestli je odemčená, jestli v místnosti provedl 
pracovník facility předepsanou údržbu, v jakém 
rozsahu a v kolik hodin, jak dlouho proces trval, 
nebo zdali například na elektrických rozvaděčích 
nestoupá teplota nad povolenou úroveň.

Klíč ke stabilní a bezpečné firemní síti
Kromě digitalizace facility managementu se 
Jistota sítě zaměřuje na zabezpečení, optimalizaci 
a celkovou restrukturalizaci vnitropodnikových 
sítí. Typicky když vám firma roste a zvyšují se 
nároky na datové přenosy i bezpečnost a součas-
ná infrastruktura už zkrátka nestíhá a dochází 
k výpadkům sítě, padá firewall, přestávají fungovat 
switche a routery. Důsledkem takových problémů 
jsou prostoje na pobočkách, protože zrovna neběží 
síť. „Firmy aktuálně řeší zabezpečení VPN, aby 
mohly vyhovět požadavkům zaměstnanců na stále 
častější home office. I s tímto zabezpečením často 
pomáháme,“ loučí se Lukáš Bráník.  ■

PETR SIMON

JISTOTA SÍTĚ
JiSit se zaměřuje na ICT technologie. Pomáhá 
zákazníkům se síťovou bezpečností, ICT 
zabezpečením a infrastrukturou společnosti. 
Nově se specialisté JiSitu začali věnovat IoT 
prvkům a digitalizaci procesů v odvětvích 
facility a security managementu budov. 
Firma má certifikaci ISO 9001 i ISO IEC 27001.
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Jaké technologické trendy  
budou dominovat roku 2022?
Očekáváme nárůst technologických trendů spojených s ochranou aktiv, především v zaměření na nezbytné zabezpečení 
bezproblémového fungování společností, udržení produktivity a dostupnosti firemních produktů a služeb. Není totiž nic 
horšího, než když dojde k narušení běžného fungování společnosti, které může být při delším trvání doslova likvidující.

Přímou zkušenost s kybernetickými útoky 
v čele s ransomwarem má dnes velká část fi-
rem a organizací. Nejde však jen o útoky z ex-

terního prostředí, organizace dnes čelí i vnitřním 
hrozbám například ve formě chyb na úrovni konfi-
gurace bezpečnostních technologií, chyb při vývoji 
aplikací, ale výjimkou nejsou ani různé formáty 
škodlivé činnosti ze strany zaměstnanců a do-
davatelů. A právě v těchto oblastech očekáváme 
i v tomto roce další vývoj a větší sofistikovanost sa-
motného útočného vektoru. Doporučujeme proto 
využívat ty nejlepší bezpečnostní technologie, aby 
se navzájem integrovaly do jednoho fungujícího 
bezpečnostního celku. Samostatné bezpečnostní 
technologie totiž nejsou schopny zvýšit celkovou 
kybernetickou bezpečnost vaší organizace.

Nastupuje rozhodovací inteligence
Další oblastí, která prochází rychlým vývojem, 
je včasná reakce na bezpečnostní či provozní 
incidenty. Zde bude stále více využívána takzvaná 
rozhodovací inteligence, která podporuje a vylep-
šuje lidské rozhodování a pomáhá jej automatizo-
vat pomocí rozšířené analýzy, simulací a využívání 
umělé inteligence. Dále se budeme stále častěji po-
tkávat s celou řadou nových technologií, které mají 
za cíl zjednodušit mechanismus sdílení a ochranu 
údajů mezi organizacemi. Ochrana dat a soukro-
mí bezesporu zůstává i nadále horkým tématem. 
Šifrovací technologie, například homomorfní 
funkční šifrování, nám v nejbližší budoucnosti 
umožní sdílení dat bez kompromisů a obav ze 
ztráty duševního vlastnictví.

Kreativní umělá inteligence
Jistě jste postřehli obrovské posuny ve vývoji 
autonomních systémů (robotů a vozidel). Vývo-
jáři se zaměřují primárně na jejich spolehlivost 
a bezpečnost při užívání. Autonomní systémy jsou 
samostatně řízené fyzické nebo software systémy, 
které se postupně učí a dynamicky upravují své 
algoritmy v čase a pomáhají tak optimalizovat 
fungování složitých ekosystémů. Podporují nové 
požadavky a situace, optimalizují výkon a pomá-
hají při ochraně před útoky bez nutnosti lidského 
zásahu. Například takzvaná generativní umělá 
inteligence má potenciál vytvářet nové formáty 
kreativního obsahu a také umožňuje zrychlovat 
výzkum a vývoj například v oblasti medicíny.

Služby bez závazků
A nemůžeme opomenout ani rozvoj 5G sítí. Je to 
právě rychlejší digitální připojení s vyšší přenoso-
vou kapacitou 5G sítí, která v roce 2022 umožní 
i výrazný rozmach IoT technologií.
Navíc firmy budou stále více zvažovat investice do 
vylepšení a obnovy IT infrastruktury. S tím souvisí 
i rostoucí trend využívání outsourcingu. Zde se 
bavíme například o modelu IT zařízení jako služby 

(DaaS). Tento model poskytuje možnost využívat 
služby bez závazků známé jako pay-as-you-go, 
a navíc pomáhá firmám zaměřovat se primárně 
na samotnou obchodní činnost, protože systémo-
vá podpora je u dodavatele nebo poskytovatele 
cloudových služeb.  ■

ONDREJ KOVÁČ, Senior Technical Sales Engineer,  

Exclusive Networks Czechia
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Na kybernetickou bezpečnost 
ČEZ dává desítky milionů ročně
Energetická společnost ČEZ za účasti vedoucích představitelů Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost 
(NÚKIB), Vojenského zpravodajství (VZ) a Policie ČR (PČR) na podzim 2021 otevřela nové integrované bezpečnostní 
dohledové centrum – iSOC, které dohlíží zejména na kybernetickou bezpečnost informačních systémů Skupiny ČEZ.

Jeho úkolem je nejen detekovat bezpečnostní 
události a incidenty a co nejrychleji aktivo-
vat nezbytná protiopatření, ale také dohlížet 

na jejich efektivní řešení a v budoucnu především 
bezpečnostním událostem předcházet.
Start iSOC centra završil jednu z etap kom-
plexního zvyšování kybernetické bezpečnosti 
Skupiny ČEZ, které odstartovalo v roce 2016. Jde 
především o nastavování procesů kybernetické 
bezpečnosti, včetně certifikace ISMS (Information 
Security Management System), zvyšování bezpeč-
nostního povědomí zaměstnanců, budování týmů 
specialistů kyberbezpečnosti a realizaci mnoha 
technických opatření.

Jak to celé funguje?
Do nového centra putují online data bezpeč-
nostních logů z kancelářských, technologických 
i bezpečnostních systémů celé Skupiny ČEZ. 
Informace shromážděné moderními bezpečnost-
ními technologiemi ihned vyhodnocují operátoři 
iSOC a specialisté útvaru ochrana Skupiny ČEZ. 
V případě potřeby konzultují výstupy i se spe-
cialisty NÚKIB, VZ nebo PČR. Synergie správně 
nastavených procesů, kompetentních a vysoce 
kvalifikovaných lidí a moderní techniky umožňuje 
snižovat rizika hrozeb, rychle přijímat efektivní 
opatření k eliminaci útoků a předcházet ekono-
mickým ztrátám.
„Hrozby a rizika v oblasti kybernetické bezpečnos
ti bereme velice vážně, chceme být v této oblasti 
lídrem, a proto průběžně posilujeme zajištění našich 

systémů před kyberútoky. Doposud jsme vždy 
obstáli, ale v této disciplíně nemůže nikdy nastat 
stoprocentní uspokojení. Bezpečnostní opatření 
musíme neustále aktualizovat, aby byla adekvátní 
vyvíjejícím se hrozbám. Spolupracujeme s širším 
okruhem partnerů v čele s NÚKIB, Vojenským zpra

vodajstvím a Národní centrálou proti organizované
mu zločinu PČR. V následujících letech předpoklá
dáme v této oblasti výdaje v řádu stovek milionů 
korun,“ říká předseda představenstva a generální 
ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Šestinásobný nárůst za čtyři roky
„Opakovaně zdůrazňujeme dvě věci: kybernetickou 
bezpečnost je třeba řešit na úrovni nejvyššího ma
nagementu a dále, že kybernetická bezpečnost stojí 
na spolupráci všech zainteresovaných subjektů. ČEZ 
se dle našich zkušeností úspěšně snaží o naplňování 
jednoho i druhého a nově otevírané integrované bez
pečnostní dohledové centrum, které navíc umožní 
komplexnější přístup ke kybernetické bezpečnosti 
díky propojení různých oblastí bezpečnosti, je toho 
důkazem,“ říká náměstek sekce Národní centrum 
kybernetické bezpečnosti NÚKIB Lukáš Kintr.
Za poslední roky se dramaticky zvýšil počet alertů 
(varování) identifikovaných a vyhodnocených 
bezpečnostním dohledem ČEZ jako potenciální 
kyberhrozba. Loňských 19 971 případů je 6,5krát 
více než v roce 2017. Skupina ČEZ proto neustále 
posiluje svou kybernetickou obranu. Její zajištění 
se také stalo nedílnou součástí všech investičních 
akcí poslední doby, například obměny technic-
kého systému fyzické ochrany jaderné elektrárny 
Dukovany, výstavby moderního datového centra 
v Tušimicích nebo nového technologického dispe-
činku vodních elektráren ve Štěchovicích.  ■

PETR SIMON

ČEZ A KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST
	■ ČEZ loni zachytil 6,5krát více podezřelých 

aktivit na sítích než před pěti lety.
	■ Nově spuštěné bezpečnostní dohledové 

centrum – iSOC (Integrated Security 
Operations Center) dohlíží na ochranu 
Skupiny ČEZ v oblastech fyzické, informační 
a kybernetické bezpečnosti.

	■ Ochrana kritické informační infrastruktury 
v České republice patří k prioritám nově 
vznikajícího Národního koordinačního centra 
výzkumu a vývoje v oblasti kybernetické 
bezpečnosti.

	■ V roce 2017 činily globální ztráty 
z kybernetické kriminality 1,5 mld. USD,  
loni už 4,2 mld. USD.

	■ Počet trestných činů v této kategorii v rámci 
ČR činil loni 8 417, o 3 073 více než o tři roky 
dříve.

	■ Přibylo útoků na nemocnice, sítě orgánů 
státní správy a samosprávy i větší 
průmyslové podniky.
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Chalupa 
na pohodu

V Českém ráji, nedaleko hradu Kost, najdete skutečný ráj. Na skále tam stojí 
chalupa, která nabízí naprostý klid, pohodu a soukromí. Citlivá rekonstrukce 
zachovala vše, co zachovat šlo. Co zachovat nešlo, nahradily repliky toho 
původního. Stavení tak získalo jedinečnou, intimní atmosféru. Spolu 
s atraktivitou okolí – hrad Kost, Drábské světničky, Humprecht, Valečov, 
jezero Komárov, skutečné lesy s mechem a kapradím – je to pro rodiny 
i manažery ta nejlepší pozvánka na pár dnů, které léčí pohodou.

Chalupa na pohodu  |  Branžež, Nová Ves  |  www.monikaproche.eu  |  monikaproche@seznam.cz  |  +420  737  589  041

Fo
to

: M
on

ika
 P

ro
ch

e 
a 

S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

PRO ČLENY  HK ČR SLEVA  

10 %

http://www.monikaproche.eu
mailto:monikaproche@seznam.cz


40   www.komora.cz

  firmy s tradicí 

V rámci seriálu se aktuálně podívejme na jednu z charakteristik trhu. Nejen v Česku byla v loňském roce aktivita na trhu fúzí 
a akvizic rekordní a hodnoty z letoška by ji mohly dokonce ještě překonat. Ocenění firem ve většině odvětví rostlo a tento 
trend by měl pokračovat, přičemž platí, že české podniky budou zřejmě častěji kupovat tuzemští hráči.

Český kapitál se konsoliduje a prokazuje svou 
sílu. Na prodej by mohlo být i více společ-
ností z pandemií nejpostiženějších oborů. 

Vyplývá to z analýz trhu a rozhovorů s investory 
a předními podnikateli, které provedla poradenská 
společnost KPMG.

Zájem je o technologie, média 
a telekomunikace
Výsledky na trhu fúzí a akvizic (M & A) byly loni 
v Česku i na Slovensku jedněmi z rekordních co do 

počtu i objemu transakcí. V Česku se loni uzavřelo 
nejméně 91 transakcí v celkovém objemu bezmála 
390 miliard korun. Předloni to bylo 82 transakcí 
v souhrnném objemu téměř 122 miliard korun.
„Rok 2021 měl přitom pomalejší začátek, ale třetí 
a čtvrté čtvrtletí přineslo dokončení řady obchodů. 
Firmy se prodávaly hlavně kvůli možnosti získat za 
ně atraktivní cenu. Dlouhodobým důvodem prodejů 
je i to, že majitelé nenacházejí ve svém okolí vhodné 
nástupce,“ vysvětluje partner KPMG zodpovědný 
za fúze a akvizice ve střední a východní Evropě 

Igor Mesenský. Mezi největší loňské transakce pat-
řily prodeje e-commerce hráče Mall Group, banky 
Equa bank a výrobce betonové dlažby BEST.
„Předpokládáme, že v Česku i na Slovensku bude 
letošek nejméně stejně úspěšný jako loňský rok, 
a může ho dokonce překonat. V Česku očekáváme 
nejvíce transakcí v oblasti technologií, médií a tele
komunikací, ale také ve strojírenství a ecommerce. 
V covidem nejpostiženějších odvětvích možná přijde 
více prodejů firem, které dosud nevidíme patrně 
kvůli vládním podporám,“ dodává Mesenský. 

letošek možná překoná loňský rekord
Akviziční žně nekončí,

Představujeme odolné a spolehlivé firmy 
s minimálně pětadvacetiletou tradicí
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Podle něj se budou na tuzemských obchodech ve 
větší míře podílet čeští investoři, ačkoli se nepře-
stanou rozhlížet i po příležitostech v cizině.

Češi mají apetit doma i v zahraničí
Aktivitu na M & A trhu budou přiživovat i další 
faktory. Hlavně vysoký počet kupujících a prav-
děpodobné pokračování zdražování společností. 
V Česku se může více projevit i zahraniční trend, 
že motivem k prodejům a spojování firem je 
i nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Naopak 
postupné zpomalování na M & A trhu hrozí nastat 
v případě nezastavení inflace a růstu úroků.

Česko před Slovenskem i Maďarskem
M & A trh loni rostl v rámci celé Visegrádské 
čtyřky, kterou tvoří Česko, Slovensko, Polsko a Ma-
ďarsko. Celkový počet transakcí v těchto zemích 
byl loni nejvyšší od roku 2017.
„Zdaleka nejvíc transakcí dlouhodobě logicky 
připadá na Polsko, ale Česko je setrvale na druhém 
místě. Třetí je s odstupem Maďarsko a čtvrté s nej
menším podílem Slovensko. V Česku se každoročně 
uskuteční více než dvojnásobný počet transakcí než 
v Maďarsku, ač to jsou velikostí srovnatelné země,“ 
komentuje situaci expert KPMG na fúze a akvizice 
Adam Páleníček.
M & A trh vykázal loni meziroční růst v Evropě 
i celosvětově, a to z hlediska počtu transakcí i je-
jich objemu. Hlavními důvody bylo oživení eko-
nomiky po pandemii, snadný přístup ke kapitálu, 
nízké úroky a dostupná likvidita. V počtu i objemu 
transakcí by měl globální trh růst i letos. Například 
většina z předních amerických byznysmenů 
oslovených KPMG očekává, že letošek překoná rok 
2021 v počtu realizovaných transakcí.
MMF odhaduje letošní růst eurozóny v přibližně 
čtyřprocentní výši, což také podpoří M & A trh. 
„Firmy se oceňují hlavně prostřednictvím násobku 
jejich hrubého provozního zisku. Tyto násobky loni 
v celé Evropě ve většině odvětví meziročně vzrostly 
a mírný růst by mohl pokračovat i tento rok. Cenová 
očekávání prodávajících a kupujících se přesto neza
čala výrazněji rozcházet,“ poznamenal Páleníček.

Pětileté maximum ve zdravotnictví
Data KPMG potvrzují několik zajímavých trendů. 
Z celosvětového M & A trhu připadlo loni zdaleka 
nejvíc transakcí na odvětví TMT, tedy techno-
logie, média a telekomunikace. Na evropském 
M & A trhu bylo toto odvětví druhé nejaktivnější. 
Počet uzavřených obchodů v něm loni narostl 
o 66 %.
Ještě o něco aktivnější byl v Evropě sektor průmy-
slu, kde počet transakcí stoupl meziročně o téměř 
68 %. „V průmyslu se navíc uzavírají stále větší 
obchody. Průměrná hodnota transakce tu vzrostla 
mezi roky 2017 a 2021 o více než 36 procent,“ upo-
zorňuje Mesenský.
Mnohem větší částky se protočily i ve fúzích 
a akvizicích v energetice. „V tomto odvětví se v Ev
ropě loni uzavřely obchody v celkové hodnotě téměř 

123 miliard eur, což představuje meziroční nárůst 
o více než 200 procent,“ sdělil Páleníček.
V Evropě se často prodávaly i firmy z odvětví 
zdravotnictví, farmacie a biotechnologie. „Počet 
transakcí v tomto odvětví vzrostl oproti předloň
skému roku o 20 procent, čímž dosáhl pětiletého 
maxima,“ uzavírá Mesenský.

Fúze a akvizice se domlouvaly i v části ekonomiky, 
která zahrnuje spotřebitelský sektor, služby a ces-
tovní ruch. Počet obchodů se zde vrátil zhruba 
na úroveň před pandemií. Jejich objem se dokonce 
zvýšil o 82 %.  ■

LUKÁŠ KANTOR

OŽIVENÍ TRANSAKČNÍ AKTIVITY V ZEMÍCH V4

2017 2018 2019 2020 2021

■  Česká republika    ■		Polsko    ■		Slovensko    ■		Maďarsko
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Kvalitní péči zajišťuje OZP již 30 let

I technologie pomáhají ke zdraví
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207) letos slaví 30 let. Díky svému  
inovativnímu a proklientskému přístupu se za dobu své existence zapsala do historie zdravotních pojišťoven hned  
několika milníky, kterými motivovala i další zdravotní pojišťovny. Například v oblasti úhrady péče u vysokonákladových 
klientů, ale také v rámci svých aktivit a projektů v telemedicíně – v obou směrech zaujala pozici lídra.

Zdravotní pojišťovny jsou samostatnými práv-
ními subjekty, k jejichž hlavním povinnostem 
patří zajistit svým pojištěncům poskytování 

hrazených služeb. Oborová zdravotní pojišťovna 
(OZP) je jednou ze sedmi, které v současnosti 
v České republice působí. Založena byla v roce 
1992 a po roce svého působení získala již 60 tisíc 
klientů. Z pozice zaměstnanecké zdravotní 

pojišťovny se v roce 2004 stala počtem klientů 
nejrychleji rostoucí a dnes je s více než 740 tisíci 
klienty třetí největší, s kompletní sítí smluvních 
lékařů. I přesto, že si OZP zakládá na elektronic-
ké komunikaci, je stále nablízku i každému, kdo 
upřednostňuje osobní kontakt. Pobočky najdete 
ve všech krajských městech. Spolu s dalšími klient-
skými centry je dostupná na více než 40 místech 
napříč Českou republikou. Počet kontaktních míst 
stále rozšiřuje.

Elektronická zdravotní pojišťovna
„K prioritám OZP patří co nejlépe pečovat o zdraví 
svých pojištěnců. Jsem rád, že se nám to daří 
i v dnešní covidově nepředvídatelné době. Když 
jsme v roce 2008 spouštěli nonstop Asistenční službu 
a o tři roky později jsme přišli jako první zdravotní 
pojišťovna s novinkou v oblasti elektronické komuni
kace – aplikací VITAKARTA, nemohli jsme tušit, 
jak klíčovou úlohu tyto služby v budoucnu sehrají 
a jak moc to, že jsme se k tomuto kroku do neznáma 
odhodlali, naši pojištěnci ocení,“ říká Ing. Radovan 
Kouřil, generální ředitel OZP.

Prostřednictvím VITAKARTY dnes mohou klienti 
OZP již přes 10 let čerpat příspěvky a vyřizovat si 
své další záležitosti kdykoliv z bezpečí svého do-
mova, přímo z mobilu. Online komunikaci mohou 
také využít při konzultaci zdravotního stavu nebo 
objednání k lékaři.
Vzhledem k tomu, jak usilovně OZP pracuje na ze-
fektivnění služeb a servisu, podařilo se jí – zejména 
v posledních letech – zajistit v rámci uživatelského 
komfortu pro své klienty hned několik prvenství: 
od roku 2019 tak mohou, prozatím jen pojištěnci 
OZP, získat vyhodnocení EKG křivky pořízené ho-
dinkami s CE certifikací na měření EKG, na které 
jim OZP i přispívá. Od roku 2020 mají možnost 
ve VITAKARTĚ poslat body svému ošetřujícímu 
lékaři a podílet se společně s OZP na výši jeho 
finanční odměny. A od konce loňského roku se 
v rámci rozšíření využívání digitálních technologií 
rozrostla nabídka pro přihlášení do VITAKARTY 
na webu OZP o zcela nový online nástroj pro ově-
ření identity. „Oborová zdravotní pojišťovna pracuje 
kontinuálně s moderními technologiemi již řadu 
let, a to s cílem zajistit svým klientům jednoduchou, 
rychlou a bezpečnou cestu v komunikaci či využívání 
služeb kdykoliv a odkudkoliv. Digitální ověření totož
nosti na internetu prostřednictvím metody bankovní 
identita je řešením, které zapadá do naší koncepce 
a uživatelům aplikace VITAKARTA přinese mno
hem větší pohodlí,“ upřesňuje Radovan Kouřil.

Pro zdravý život v každé vteřině
Oborová zdravotní pojišťovna dlouhodobě podporu-
je a motivuje pojištěnce k zodpovědnému přístupu 
ke svému zdraví. „V letošním roce plánuje OZP přispět 
na preventivní programy a aktivity svých pojištěnců 
nejvyšší částkou ze všech zdravotních pojišťoven v pře
počtu na jednoho pojištěnce a současně podmiňuje 
nárok na benefity tím, že pojištěnci budou přistupovat 
ke svému zdraví zodpovědně a absolvují běžné preven
tivní prohlídky,“ vyzdvihuje Radovan Kouřil.
OZP rozvíjí originálním způsobem své aktivity 
nejenom v oblasti služeb, ale i komunikace. V loň-
ském roce získala prestižní ocenění kvality Czech 
Superbrands 2021 jako jediná zdravotní pojišťovna 
mezi oceněnými. Mezi TOP značky na českém 
trhu se OZP zařadila i letos.  ■

NICOL LENERTOVÁ

OZP (207)
	■ více než 50 benefitů se zaměřením 

na všechny věkové skupiny

	■ specialista v oblasti onkoprevence – 
nejrozsáhlejší nabídka programů

	■ veškeré služby dostupné na pobočce i online 
z bezpečí domova

	■ konzultace zdraví, objednání k lékaři  24/7

	■ ocenění Czech Superbrands 2021, 2022

V LETOŠNÍM ROCE PLÁNUJE OZP 
PŘISPĚT NA PREVENTIVNÍ PROGRAMY 
A AKTIVITY SVÝCH POJIŠTĚNCŮ 
NEJVYŠŠÍ ČÁSTKOU ZE VŠECH 
ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN 
V PŘEPOČTU NA JEDNOHO POJIŠTĚNCE 
A SOUČASNĚ PODMIŇUJE NÁROK NA 
BENEFITY TÍM, ŽE POJIŠTĚNCI BUDOU 
PŘISTUPOVAT KE SVÉMU ZDRAVÍ 
ZODPOVĚDNĚ A ABSOLVUJÍ BĚŽNÉ 
PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY.
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Jistotu oceníte zvláště  
v dobách nejistých
Tlak na firmy stoupá – nedostatek zdrojů i zaměstnanců, inflace, růst veškerých nákladů, rozpad globální logistiky, nastupující 
ESG legislativa… NA tuto situaci logicky musejí reagovat i pojišťovny. Nastává doba, kdy firmy ocení spolehlivého a prověřeného 
partnera, na kterého se budou moci spolehnout více než kdy jindy. Pokud se bavíme o pojištění, platí to dvojnásob.

RESPECT si zakládá na osobním přístupu ke 
klientovi. Za 29 let své působnosti na pojist-
ném trhu společnost získala cenné know-how 

a vybudovala tým nejlepších odborníků na pojiště-
ní nejrůznějších segmentů podnikání a kvalitních 
risk manažerů a likvidátorů pojistných událostí.

Velikost o kvalitě nevypovídá
„Naše vize je takřka třicet let stejná – být v oblasti 
pojištění všech druhů rizik nepostradatelným part
nerem našich klientů,“ říká Zdeněk Reibl. Výsledky 
napovídají, že se to daří. Klíčem k úspěchu této 
společnosti je osobní odpovědnost a důraz na kva-
litu služeb. „Pojišťovna je ten, kdo zaplatí případné 
škody. Ale my jsme ten, kdo má plnou odpovědnost 
za konkrétní pojistný program. My jsme ten, kdo 
garantuje klientům dokonalé pokrytí všech možných 
rizik, spojených s řízením firmy,“ dodává uznávaný 
expert na průmyslová rizika a jejich pojištění.
RESPECT je zkrátka silně proklientsky oriento-
vaným makléřem. Služba klientovi je podstatou 
celé filozofie, kterou zakladatelé firmy zastávají. 
Pro Zdeňka Reibla nikdy nebylo cílem být největší 
nebo nejsilnější, chtěl být nepostradatelný.

Inovativní i mezinárodní
Pojištění je bezesporu konzervativní byznys. 
Ostatně i proto na vývoj ekonomiky reaguje vždy 

se zpožděním. Špičková makléřská pojišťovací 
firma si ale zpoždění příliš dovolit nemůže. Zvláště 
ne dnes, kdy firmy řeší řadu problémů a rizik. 
I proto je RESPECT, lídr na poli konzervativního 
byznysu, silně inovativní. Nejenže se vydal cestou 
digitalizace, ale je zapojen například i do projektu 
Zelená firma, jehož cílem je ochrana životního 
prostředí a eliminace negativního dopadu lidských 
činností pomocí efektivního zabezpečení zpětného 
odběru a efektivní recyklace odpadů elektrických 
a elektronických zařízení. 
Základem jsou ovšem především inovativní služby 
na míru klientům a jejich potřebám. Ty RESPECT 
vnímá jako výzvu i příležitost, do které se s velkým 
nasazením pustí. Příkladem takové inovace může 
být zřízení call centra pro nahlašování frekven-
čních škod pro jednoho významného klienta.
A přestože je RESPECT ryze česko-slovenskou 
makléřskou společností s českým a slovenským 
vlastníkem, je rovněž rovnocenným a respekto-
vaným hráčem na zahraničním pojistném trhu. 
„Díky našim zahraničním partnerům, s kterými 
divize International na denní bázi udržuje přátelské 
obchodní vztahy, jsme schopni našim klientům zajis
tit velmi kvalitní mezinárodní pojistné programy 
s krytím rizik prakticky kdekoliv na světě. A když 
byl v roce 2017 náš ředitel divize International 
Tomáš Micka na galavečeru ve Valencii k výročí 

třiceti let UNiBA poctěn titulem Osobnost UNiBA 
za přínos obchodu mezi partnery, vnímám to jako 
uznání, že ani mezi zahraničními partnery nejsme 
bezejmenným nevýznamným článkem, ale naopak 
že naše práce a nadšení pro ni má smysl v celosvěto
vém kontextu,“ vyzdvihuje Zdeněk Reibl.

Síla platanu
Jak pracuje RESPECT dokládá jedna skutečná 
příhoda. Stavební investor pro stavbu luxusního 
bytového domu požadoval pojištění proti poškoze-
ní či odumření velmi starého platanu, který se stal 
ústředním motivem stavby, jíž opticky prorůstal 
a dodával jí na jedinečnosti. RESPECT i přes po-
jistné výluky získal pro klienta pojistnou ochranu 
ze stavebně montážního pojištění. Zachování 
platanu zajistilo klientovi výjimečnost projektu 
a exkluzivitu na trhu nemovitostí.  ■

VALERIE SAARA

RESPECT
Jeden z největších českých hráčů na trhu 
firemního pojištění. Pojišťovací makléř, 
specialista na pojištění především velkých 
průmyslových a podnikatelských rizik 
a služeb v oblasti risk managementu. 
Na 600 zaměstnanců ve 41 kancelářích 
v Česku a na Slovensku pečuje 
o cca 3 000 společností, pro které řeší výrobní 
i obchodní rizika. Tržby společnosti přesahují 
půl miliardy korun, objem spravovaného 
pojistného je více než šestkrát vyšší. 
Společnost přitom s pouhým tříčlenným 
týmem založili v roce 1993 Zdeněk Reibl 
a Tomáš Urban, tehdy kolegové v britské 
pojišťovací makléřské společnosti Minet.
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Kärcher se prosazuje pokročilými produkty 
a řešeními v různých odvětvích

Rodinná tradice s důrazem na inovace
Společnost založil v roce 1935 německý inženýr Alfred Kärcher. Za dlouhou historii se firma prosadila v segmentu čisticích 
strojů jak pro profesionální použití, tak i pro koncové zákazníky, jejich domácnosti a volnočasové aktivity.  
A roste celosvětově i v Česku.

Celý koncern si i při své velikosti stále zacho-
vává charakter rodinné společnosti. Potomci 
zakladatelů Alfreda a Irene Kärcherových jsou 

již třetí generací vlastníků a stále se aktivně podílejí 
na řízení firmy. Světová jednička v čisticí technice je 
tak stále rodinnou firmou, i když má globální  obrat 
za rok 2021 přes tři miliardy eur a okolo 14 tisíc za-
městnanců po celém světě. V České republice loni 
dosáhla obratu téměř 980 milionů korun a zaměst-
nává zde přibližně 120 zaměstnanců.
Kärcher se v České republice již takřka třicet let 
vedle koncových zákazníků zaměřuje i na firemní 
sektor, kde poskytuje ideální řešení na míru jed-
notlivým průmyslovým odvětvím, jako jsou kance-
lářské budovy, retail, hotely a restaurace, doprava, 
logistika, automotive, stavebnictví, zemědělství, 
zdravotnictví i výrobní průmysl.

Parní čištění na vzestupu
Koronavirová pandemie dostala otázku čistoty hy-
gieny do centra pozornosti. „Mnoho subjektů před 
pandemií tuto otázku často podceňovalo, ale nyní je 
již jasné, že profesionální řešení čistoty a hygieny se 
stane nutnou součástí firemní kultury. Lidé budou 
přikládat stále větší důležitost tomu, zda se cítí 
dobře a bezpečně i z hlediska toho, nakolik je jejich 
prostředí čisté. Zda se mohou spolehnout na to, že je 
pobyt na pracovišti, případně v obchodě nebo v jiné 
provozovně, neohrožuje ze zdravotního hlediska,“ 
říká Milada Skutilová, generální ředitelka české 
pobočky Kärcher, a dodává: „Očekáváme i větší po
díl úklidových řešení, která nejsou na bázi chemie. 
Během pandemie vzrostl výrazně zájem o čištění 
horkou párou, které je ekologickou alternativou 
chemickému čištění.“

Česko málo zametá venku
Oproti západním zemím se v České republice však 
stále podceňuje venkovní úklid. Ať už se jedná 
o jarní úklid městských či obecních komunikací, 
nebo pravidelný úklid firemních prostor, vše se 
odvíjí od strategického a systematického přístupu 
k úklidu. Ten začíná u venkovních prostor 
a neocenitelnými pomocníky jsou větší či menší 
zametací stroje, komunální nosiče nástaveb nebo 
komunální zametací stroje. Profesionální péče 
o venkovní čistotu totiž zamezí nejen dalšímu 

víření zdraví škodlivého polétavého prachu, ale 
i zanesení nečistot do všech vnitřních prostor a ná-
slednému poničení vnitřních povrchů. Ve většině 
případů je třeba eliminovat zejména prach, štěrk, 
kamínky a nečistoty, které zůstaly po zimě.

Hadříky, košťata, mopy
Další častou chybou je podceňování využití funkč-
ních úklidových strojů a profesionálních pomůcek 
a spoléhání se na zastaralé metody. Pokud uklízeč 
pouze navlhčí podlahy mokrým mopem a roztírá 
špínu po celém objektu, je jisté, že takový úklid 
naprosto nesplňuje cíl. Smeták, mop, hadr a kbelík 
nemohou být jediným řešením, pokud chce 

zaměstnavatel, aby byly prostory jeho firmy čisté 
a po zdravotní stránce bezpečné.
Častá praxe také je, že si pracovník úklidu vystačí 
s jedním či dvěma druhy čisticího prostředku, 
což v dnešních podmínkách zdaleka nemůže být 
funkční řešení. Každý povrch a typ znečištění 
vyžaduje individuální přístup a k tomu určené 
čisticí přípravky, které mnohdy amatérští uklízeči 
k dispozici nemají, nebo je neumí používat. Pokud 
nejsou k úklidu zvolené správné čisticí prostředky, 
nebo jsou špatně dávkovány, nikdy nedosáhneme 
požadovaného účinku. Proto je velmi důležité, aby 
byl člověk, který s takovými prostředky pracuje, 
proškolen a uměl je vhodně použít.

Kärcher rovná se inovace
Pro Kärcher je nejdůležitějším faktorem růstu 
inovace. Každým rokem uvádí na trh okolo 100 až 
150 nových produktů. Nezanedbatelný je počet 
patentů společnosti, kterých aktuálně drží 640. 
„Jako firma stavíme na silné tradici, ale zároveň 
jsou pro nás klíčové inovace. Proto i v budoucnosti 
se budeme snažit vynikat vynalézavostí, špičkovým 
výkonem a inovativními řešeními problémů,“ uzaví-
rá Milada Skutilová.  ■

MICHAL HOBLÍK

Více informací na:

www.karcher.cz
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Švýcarskou cestou k českému úspěchu
Společnost PBT Rožnov p. R. byla založena v roce 1992 jako dceřiná společnost obchodní firmy PB Technik AG Zollikon 
ve Švýcarsku. Postupným vývojem v průběhu let dospěla k samostatné obchodní i technické činnosti. Logickým krokem 
pak byl v roce 2006 odkup zahraničního podílu a společnost, která patří v Česku a na Slovensku v současnosti k největším 
dodavatelům zařízení a materiálů SMT technologie, se stala ryze českou.

Předváděcí centrum v Rožnově pod Radhoštěm

Úplné začátky spadají již do roku 1992, kdy 
porevoluční podmínky dovolily založit 
tuzemskou společnost. Firma začínala ve 

skromných podmínkách – ve sklepě jednoho 
z majitelů, v němž tři zaměstnanci měli na starosti 
jak obchodní, tak servisní zastoupení pěti zahra-
ničních dodavatelů. Dnes společnost sídlí ve vlast-
ních velkorysých prostorách, dodavatelů je přes 40, 
zákazníků každoročně na 700, a to všechno zvládá 
tým necelých 40 zaměstnanců.

Partnerství, budoucnost, tradice
Kvalitní dlouhodobé a férové vztahy se zákazníky, 
zaměstnanci i dodavateli. Flexibilita, prozákaznická 
řešení a nejnovější technologie. Jistota, zkušenosti 
a dlouhá historie. To jsou základní ingredience 
úspěchu PBT. Osvědčenou recepturu vzalo za svou 
také nové vedení, které se firmy ujalo po pečlivě 
plánované a avizované generační výměně v roce 
2020. Vyváženou směs pouze okořenili současnými 
trendy a firma se nadechla k dalšímu růstu.

Široký sortiment a nadstandardní služby
Produkty PBT, to je ucelená řada přístrojů pro 
laboratorní a prototypovou montáž elektronických 
sestav, komplexní linky pro velkosériovou plně 
automatizovanou výrobu v SMT technologii a také 
materiály pro pájení a čištění. 
Stále větší objem výnosů však generují služ-
by – společnost nabízí nejen servis dodávaných 
zařízení, ale také technologickou podporu procesů, 
optimalizaci technologických postupů i školení 

obsluh a technických pracovníků. Komfort zá-
kazníkům dopřeje moderní showroom, kde si lze 
na více než 100 m2 prohlédnout vybraná zařízení 
a materiály, a v předváděcí místnosti dokonce 
i vyzkoušet stroje na dovezených vzorcích.

Nespokojenost kvalitu nepřinese
Technologie byly vždy silnou stránkou českých fi-
rem a PBT Rožnov to potvrzuje. „Máme vynikající 
odborníky a špičkové dodavatele. Nabídli jsme jen 
poctivou práci a nadstandardní služby. A funguje to, 
vždyť o některé zákazníky i partnery pečujeme již 
více než dvacet let. Možnost sledovat, jak se i díky 
našim technologiím vyvíjejí a rostou, to je ta nejlepší 
odměna,“ říká Pavel Kubík, první z tria sourozenců 
současného vedení, a jeho sestra Kateřina Pilátová 

prozrazuje ještě jeden velmi podstatný detail: 
„Snažíme se podnikat srdcem. Jen šťastní a spoko
jení zaměstnanci budou tvořit šťastné a spokojené 
zákazníky. Rodinná firma pro nás není definovaná 
společným příjmením, ale otevřenou a upřímnou 
atmosférou, kde máme radost a smysl ze společné 
práce.“
Kdo by si v roce 1992 pomyslel, že na základech 
švýcarské firmy PB Technik vyroste česká firma, 
která o třicet let později bude akcelerovat rozvoj 
českých firem zaměřených nejen na elektrotechni-
ku. PBT Rožnov má totiž jednu skvělou vlastnost – 
roste s dobou a jejími úkoly. „Jsme si vědomi, že 
jediná konstanta je změna. Takže se snažíme přede
vším velmi dobře vnímat trh a reagovat na něj. Naší 
snahou je dodávat to, co zákazník skutečně chce 
a potřebuje. A dodáme to komukoliv, od startupu 
až po korporace,“ uzavírá Radomír Kubík.  ■

PETR SIMON

Expozice OBT na brněnském strojírenském veletrhu Seminář SMT v Rožnově se pravidelně těší velkému zájmu.

PBT ROŽNOV P. R. V ČÍSLECH
	■ 30 let spolehlivým partnerem
	■ 14 států dovozu
	■ 40 zastupovaných dodavatelů
	■ 700 spokojených zákazníků každý rok
	■ 1 000 m2 vlastních prostor
	■ 5 000 dodaných strojů
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OCENĚNÍ FIRMY Z POSLEDNÍCH LET
	■ Společností Deloitte byl v roce 2021 Gumex 

oceněn jako jedna z 16 nejlépe řízených 
firem v ČR v programu Best Managed 
Companies.

	■ V roce 2019 získal Gumex cenu 
Hospodářských novin v soutěži Vodafone 
Firma roku 2019 v Jihomoravském kraji.

	■ V roce 2019 se stal Gumex vítězem Ocenění 
českých lídrů v Jihomoravském kraji.

Začátky Gumexu byly poněkud netradičně spo-
jeny s hudbou – začínající firma sdílela sklad 
s gramofonovou firmou Jiřího Zmožka. Když 

krachovala, zákazníci Gumexu k objednaným 
hadicím dostávali jako dárek gramofonovou desku. 
Historie ale nebyla vždy jen úsměvná. Byly i doby, 
kdy se nedařilo, ale Sedláčkovi věřili, že s poctivou 
prací se dá uspět, a raději prodali nemovitost, aby 
do firmy vložili vlastní peníze, než aby ji zavřeli. 
Nemýlili se.

Právo na život si Gumex vybojoval sám
Zakladateli brzy začali pomáhat i dva synové 
a dcera, kteří časem zjistili, v které oblasti jsou pro 
firmu největším přínosem – Dušan Sedláček je 
dnes ředitelem společnosti, Libor Sedláček mar-
ketingovým ředitelem a Jana Lagová personální 
ředitelkou. To je – spolu s otcem Janem, který 
se i v penzi na chodu firmy stále podílí – jádro 
ma nagementu firmy. A již dvacet let jsou to také 
jediní vlastníci. Jan si totiž již v době, kdy firma 
měla pouhých 10 zaměstnanců, ponechal 10 % 
a těch 90 % rozdělil mezi děti.
Z nenápadné obchodní firmy, která původně 
prodávala výhradně české výrobky, se stal doda-
vatel s přidanou hodnotou. „Byl to velký krok do 
neznáma, začít dovážet ze zahraničí, ale posunul 
nás dopředu. Libor se při práci začal učit anglicky 
a záhy odjel do Itálie, kde zařídil prvního zahra
ničního dodavatele. Začali jsme také více přemýšlet 
o tom, co zákazníci opravdu potřebují, a začali jsme 
pořizovat stroje, které zboží zhodnocují, kupříkladu 
digitální plotry, vysokotlaké vodní paprsky, výsekový 
lis a podobně,“ vzpomíná na období růstu Jan. Tato 
cesta se ukázala jako správná, dnes Gumex některé 
komponenty dokonce přímo vyrábí.

Moravskou firmu nezastavila ani 
pandemie
Novou pobočku v Hradci Králové otevřela spo-
lečnost v květnu 2020, což byla kvůli pandemii 
velmi nejistá doba. Rozhodnutí nechat vše běžet 
podle původního plánu bylo správným krokem. 
Největší tržby v historii měl Gumex v pandemic-
kém roce 2021. Recept byl vlastně jednoduchý: 
Nebát se investovat do zboží ani v době krize. To se 
většina konkurence neodvážila a Gumex tak mohl 
zákazníky doslova rozmazlovat. I proto se dnes, 
v podmínkách nejistých, může Gumex směle dívat 
dopředu. Pořizuje nové stroje, chystá se expan-
dovat na nové trhy i oslovit zákazníky novými 
výrobky.

Když má firma přívětivou tvář
Gumex staví na hodnotách, které již prověřily za 
desítky let i jiné úspěšné firmy. Zisk z prodejů je 
investován zpět do společnosti. O zákazníka, který 
má zajištěn vždy kompletní servis, se vždy stará 
tentýž zaměstnanec. Produkty a služby Gumex 

prostě mají svou tvář. Přívětivou, což v průzkumu 
odsouhlasila více než polovina zákazníků. Velký 
důraz se totiž ve firmě klade na rovnováhu mezi 
pracovním životem a dovolenou. To vše jsou 
hodnoty, které ještě v garáži vtiskl firmě Jan se 
svými dětmi.
„Se sourozenci jsme každý úplně jiný a projevuje 
se to i v naší práci. I tak se ale snažíme chovat jako 
tým a táhnout za jeden provaz. Tím pak nevy
hnutelně přitahujeme manažery a zaměstnance, 
kteří jsou nám podobní a sdílí naše hodnoty. Naše 
filozofie, to je poctivost, systém, řád a neustálý 
vývoj. Místo nárazových velkých změn neustále dě
láme malé krůčky dopředu. Snažíme se vždy rychle 
přizpůsobit měnícím se podmínkám a hledat nová 
řešení,“ vysvětluje moravský rodinný recept Libor 
Sedláček, první zaměstnanec Gumexu.  ■

VALERIE SAARA
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Malými krůčky neustále kupředu
Hadice a jejich kompletace, profily a výroba těsnění, dopravníkové pásy, protihlukové desky i fólie pro zlepšování 
pracovního prostředí. To je Gumex, firma založená v garáži zemědělského družstva ve Strážnici v roce 1994 někdejším 
pošťákem Janem Sedláčkem. Dnes je to rodinný holding, který působí v Česku a na Slovensku, zaměstnává více než 
150 zaměstnanců a jeho obrat přesahuje půl miliardy.
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Volkswagen Financial Services  
slaví 30 let na českém trhu

Budoucnost je v leasingu
V devadesátých letech minulého století vznikaly v Česku firmy jako houby po dešti. Ty méně úspěšné vydržely rok dva,  
jiné si dokázaly na rodícím se volném trhu najít, a především udržet svoje místo. Jednou takovou je i nejstarší česká 
společnost specializující se na financování automobilů Volkswagen Financial Services, dříve známá jako ŠkoFin.  
Letos slaví třicet let na českém trhu.

Píše se rok 1992 a v České republice vzniká ješ-
tě pod názvem ŠkoFin první společnost pro 
financování automobilů. Zpočátku skromné 

produktové portfolio v roce 1994 rozšiřuje v tu 
dobu přelomová nabídka operativního leasingu, 
kterou o rok později doplňuje produkt finančního 
leasingu na ojeté vozy.

Průlet historií
Velmi rychle se ŠkoFin stává synonymem pro 
financování vozů – ať již pro firmy, nebo jed-
notlivce. Už šest let po založení společnost slaví 
215 000 uzavřených smluv a zavádí čtyři produk-
tové řady jednotlivých koncernových značek: 
 ŠKODA Finance, Volkswagen Finance, Audi 
Finance a SEAT Finance.
S počátkem nového milénia dochází k rychlému 
nárůstu počtu klientů, k čemuž přispělo i převzetí 
třetího největšího konkurenta segmentu financo-
vání firemních flotil společnosti Rentex Financial 
Services. Poctivá práce pak přináší ovoce v podobě 
ocenění jak od klientů, tak odborníků – 1. místo 
v anketě Zlatý měšec – a v neposlední řadě umís-

tění mezi pěti nejvýznamnějšími leasingovými 
společnostmi v žebříčku Czech Top 100.
„Už na přelomu tisíciletí byla společnost předním 
hráčem leasingového trhu a zásadně se podílela 
na určování trendů. Příkladem mohou být akční na
bídky připravované ve spolupráci s výrobci a dovozci 
aut, jejichž popularitu na konci 90. let odstartoval 
právě ŠkoFin,“ říká Vratislav Strašil, jednatel spo-
lečnosti Volkswagen Financial Services. Inovativní 
přístupy brzy přinesly nárůsty v oblasti úvěrového 
financování v desítkách až stovkách procent ročně.

Pod novým názvem
V roce 2015 je pak klientům a partnerům před-
staven nový název společnosti – Volkswagen 

Financial Services. V roce 2019 se Volkswagen 
Financial Services vrací na stupně vítězů v soutěži 
Zlatá koruna v kategorii Leasing pro podnikatele, 
přičemž počet uzavřených smluv atakuje hranici 
1,25 milionu.
Posledních několik let pak firma masivně investuje 
do digitalizace a robotizace služeb. Transformaci 
v moderní, digitální a agilní firmu v loňském roce 
stvrdilo přestěhování do nové budovy na prestižní 
adrese v Centru Bořislavka, které klade vysoký 
důraz na udržitelnost provozu.
Dnes společnost patří mezi dlouhodobé lídry 
na trhu financování automobilů a nadále rozšiřuje 
řady spokojených klientů. Každý třetí prodaný vůz 
z koncernu Volkswagen dokonce odjíždí s finan-
cováním právě od Volkswagen Financial Services. 
Kromě operativního leasingu a úvěrů na pořízení 
automobilů nabízí i full-service služby včetně 
značkového pojištění, servisních balíčků a dalších 
služeb pro soukromé osoby, podnikatele i firmy.

Stabilní zázemí
Jedním z předních faktorů, proč je pro klienty 
právě Volkswagen Financial Services tou první 
volbou, je stabilní zázemí silného koncernu Volks-
wagen AG. Zkušenosti ze sítě, sdílené novinky 
v produktech i technologiích a data za desítky trhů 
napříč kontinenty se totiž odráží v jejích produk-
tech a službách. Synergie především v oblasti IT 
systémů, remarketingu, v určitých specifických 
produktech nebo i ve standardizaci péče o zákaz-
níka přináší úsporu pro společnost i zákazníka.
Stejně jako v každém jiném oboru je i v oblasti 
autofinancování důležité neusnout na vavřínech. 
Při pohledu směrem na západ je trend postupného 
ústupu od vlastnění směrem k pronájmu vozu 
na první pohled patrný a je jen otázkou času, kdy 
se operativní leasing stane i v České republice 
dominantním produktem. Nastupující generace 
totiž nechce starostmi o provoz auta plýtvat svůj 
čas. I proto je digitalizace služeb a zjednodušení 
zákaznické cesty prioritou nadcházejících let.  ■

JANA HRUŠKOVÁ
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Jak fungují česko-izraelské geny
Společnost TOTAL SERVICE slaví letos 25 let existence a na trhu IT je známá především jako specialista na poskytování 
profesionálních služeb v oblasti správy infrastruktury a zajištění provozu klíčových systémů. Je také významným 
dodavatelem komplexních infrastrukturních projektů pro komerční firmy i státní organizace v Čechách.

Na začátku byla prostá myšlenka: poskytovat 
zákazníkům vždy široký výběr z nejno-
vějších technologií s podmíněnou vazbou 

na ještě vyšší kvalitu a garance při následné správě 
systému. „Naplnit tuto myšlenku nám již čtvrtstoletí 
pomáhá partnerství s nejvýznamnějšími meziná
rodními korporacemi, které nám umožňuje pevně se 
soustředit na vlastní segment trhu s jistou kvalitou 
výrobků, které nabízíme a za které jsme připraveni 
být zodpovědní čtyřiadvacet hodin denně,“ říká 
Václav Novák.
Posláním společnosti je zajistit zákazníkům 
bezpečné a stabilní informační technologie bez 
ohledu na velikost a význam firmy či organizace. 
Denně se tak TOTAL SERVICE stará o informační 
a komunikační technologie u více než 150 zákaz-
níků veřejného i komerčního sektoru. Stěžejní-
mi oblastmi, na které se společnost zaměřuje, 
jsou Outsourcing ICT ve firmách, Kybernetická 

bezpečnost, Integrace a cloud, Projektové řízení 
a konzultace i prodej ICT technologií.

Prodáváme špičkové služby, ne lidi
Jedničkou ve spektru služeb je bezesporu správa 
ICT infrastruktury zákazníků. „U větších zákaz

níků mluvíme o doplnění zdrojů a činností, které 
si z mnoha důvodů nechtějí, či nemohou zajišťo
vat sami, či nemají potřebné kompetence. Naše 
společnost však zásadně neposkytuje takzvaný body 
shopping. Pracujeme na základě servisních smluv, 
kde má zákazník pevně nastavené vlastní parametry 
a spolu s týmem dedikovaných odborníků využívá 
veškerých moderních technologií správy systémů. 
Nabízíme monitoring, service desk, patch mana
gement a další proaktivní služby, provozujeme 
i vlastní certifikované SOC bezpečnostní dohledové 
centrum. Samozřejmostí je také zajištění provozu 
služeb v režimu dvacet čtyři hodin denně, sedm dní 
v týdnu,“ vypočítává Václav Novák.

Čtvrtstoletí trvalého růstu
Je asi pochopitelné, že většinu z dnešních 120 za-
městnanců představují technici, konzultanti 
a analytici specializovaní na projektové dodávky 
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TOTAL SERVICE
Společnost založili 22. 10. 1997 Václav 
Novák a Ori Harel. Koncept se zrodil 
v polovině roku 1997, kdy zakladatelé 
pracovali již několik let v distribučním řetězci 
infomačních technologií a uvědomovali si 
rostoucí poptávku po servisních službách 
a outsourcingu. Dnes společnost atakuje 
svými obraty hranici 700 milionů korun.

TOTAL SERVICE : 
Již čtvrtstoletí spolehlivý 
partner v ICT
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zákazníkům a profesionální správu širokého spek-
tra informačních a komunikačních technologií. Je 
to základ, na němž firma vyrostla. Bez špičkových 
expertů se neobejde, protože musí udržet krok 
s předními světovými výrobci hardwaru a softwaru 
i s poskytovateli telekomunikačních služeb a ko-
nektivit. Zákazníky společnosti jsou malé a středně 

velké české společnosti, významné nadnárodní 
korporace i organizace státní správy.
Sázka na ICT měla v 90. letech logiku, vyrostla 
na nich celá řada firem. Nicméně velká většina 
z nich se již z trhu ztratila, když vyčerpala svůj 
potenciál. Václav a Ori vsadili na služby a nezmý-
lili se. Hlad po technologiích byl v Česku velký, ale 
prvotní boom opadl a dnes, byť technologie jsou 
stále významnější, je hlad především po službách. 
Ostatně ICT sektor byl průkopníkem modelu 
As a Service, který se dnes uplatňuje v mnoha 
dalších oborech, a někteří experti tvrdí, že se z něj 
stane v mnoha oborech naprosto dominantní 
model. „Uspěli jsme nejen díky vývoji a významu 
technologií. Umíme totiž víc než jen udržovat status 
quo. U každého klienta se snažíme nejen nabízet, 
ale i poskytovat ICT služby tak, aby pocítil ve svém 

podnikání pozitivní změnu. To je klíč k tomu, že se 
nám mnoho let v řadě úspěšně daří získávat nové 
zákazníky, a zejména zvyšovat objem poskytova
ných služeb i obrat firmy,“ říká Václav. Zákazníci si 
zkrátka cení zejména spolehlivosti a flexibility po-
skytovaných služeb, společně s detailním reporto-
váním činnosti a transparentní skladbou nákladů.

KLÍČOVÁ PARTNERSTVÍ
	■ Platinový partner společnosti IBM
	■ Nejlepší partner Hewlett Packard Enterprise 

roku 2021 v kategorii HPE Storage a zároveň 
HPE Partner roku v kategorii Gold

	■ Od roku 2022 je TOTAL SERVICE servisním 
partnerem společnosti HPE

	■ Select Partner společnosti Cisco v oblasti 
Networkingu

	■ Gold Partner Microsoft v oblastech Data 
Analytics, Data Platform a Datacenter

	■ Platinum partner Lenovo v oblasti Data 
Center, v oblasti PC pak Silver Partner

VÁCLAV NOVÁK
V roce 1997 byl spoluzakladatelem 
společnosti TOTAL SERVICE, ve 
které zastával v jedné osobě pozici 
jednatele a společníka. Deset let 
zastával technické pozice, aby se 
časem přeorientoval na obchod 
a vedení společnosti. Po transformaci 
na akciovou společnost v roce 2018 
zastává funkci generálního ředitele, 
předsedy představenstva a je 
majoritním akcionářem společnosti. Po 
zkráceném studiu na ČVUT absolvoval 
program MBA se zaměřením 
na pracovní a obchodní právo.

ORI HAREL
Do Česka přišel v roce 1994 z Izraele, 
aby vedl společnost s názvem LCC, 
která distribuovala počítače značky 
Packard Bell. V této společnosti 
pracoval na technické pozici také 
Václav Novák. Když LCC ukončila svou 
funkci a značka Packard Bell byla 
prodána, rozhodli se oba kolegové 
pro společnou podnikatelskou dráhu 
a založili TOTAL SERVICE, koncept 
a společnost, na kterou se během 
následujících let navázalo několik 
dalších společností a partnerství.

Budoucnost máme v hlavách
Pandemie mnoha oborům ublížila, v ICT ale spíše 
akcelerovala nástup nových technologií a pro 
TOTAL SERVICE tak byla impulzem k dalšímu 
rozvoji. „Změny na trhu i ve vývoji technologií jsou 
dynamické a málokterá organizace se jim dokáže 
sama přizpůsobit. Řada z nich nevnímá IT jako 
klíčovou disciplínu, mají vlastní byznys, na který se 
musí soustředit, ale zároveň potřebují technologie, 
aby byznys podpořily,“ říká Václav Novák. „Vedení 
společností většinou o IT vlastně nechce moc slyšet, 
jen potřebuje, aby vše fungovalo, jak má,“ dodává. 
Zájem o IT outsourcing roste a poroste dál. 
Udržovat si vlastní ICT kompetence se již dávno 
vyplatí jen těm největším hráčům, drtivá většina 
firem využívá a bude využívat outsourcing. Dalo 
by se říct, že technologické firmy jsou odsouzeny 
k úspěchu. „Pandemické roky nebyly snadné. Rád 
bych proto poděkoval všem našim zákazníkům. Vá
žíme si důvěry a jsme vděční za spolupráci, protože 
bez zájmu o naše služby a řešení bychom úspěšní 
nebyli. Poslední dva roky byly skutečnou zatěžkávací 
zkouškou pro každého z nás a partnerství a spolehli
vost ukázaly svůj pravý význam. A budoucí úspěch? 
To bude především o hlavě. Nechci tím podcenit sílu 
zdraví, které máme jen jedno, jen kolem sebe vidím 
vedle bojovníků také stále víc unavených a napůl 
odevzdaných lidí. Já ani firma nemám v povaze 
dívat se, jak dobře bylo, ale jak lépe bude. Vážím si 
každého, kdo se chce se situací poprat, a věřím, že to 
zvládneme jako firma, ale i jako společnost,“ loučí 
se Václav Novák.  ■

PETR SIMON
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Konec chaosu na evropských silnicích

Od začátku letošního února platí v celé evrop-
ské sedmadvacítce nová pravidla pro vysílání 
pracovníků v přeshraničí silniční dopravě. 

Silniční balíček, jak se celý soubor povinností pro 
dopravce i řidiče označuje, přinesl zásadní změny, 
o kterých bych se nebála tvrdit, že představují 
největší zásah do nastavení mezinárodní přepravy 
v historii novodobé Evropské unie. Najdeme 
v nich upřesnění povinností pro vysílání řidičů za 
zakázkami v zahraničí a tzv. kabotáž (tj. přepra-
va v rámci jedné země, kterou dočasně zajišťuje 
dopravce z jiného státu již po vykládce převážené-
ho nákladu za hranicemi), předpisy pro pracovní 
podmínky pro řidiče, včetně např. jejich povin-
ného návratu, nebo povinnost instalovat digitální 
tachografy ve vozidlech.
Nová pravidla vznikala několik let a o jejich na-
stavení se sváděly velké bitvy. Pamatuji si každou 
z nich. Za zlomový úspěch považuji moment, 
kdy se nám při jednání povedlo vyjmout silniční 
dopravu z nově vznikající a ostře kritizované 
směrnice o vysílání pracovníků a přesvědčit ostatní 
státy, že dopravci a řidiči si zaslouží pravidla, která 
by lépe odrážela specifičnost odvětví. Nelze totiž 
srovnávat situaci například dělníka, který je vyslán 
pracovat na stavbě v cizině, s prací řidiče, který 
během několika dní projede několik států.
Vyjmutí silniční dopravy ze směrnice o vysílání 
pracovníků lze po právu považovat za úspěch 
s výraznou českou stopou. Dokázali jsme se ve 
správnou chvíli ujmout vedení a táhnout celou 
skupinu zemí, které se rozhodly najít společnou 
řeč a domluvit se s ostatními. Spolupracovali jsme 
se státy, jako je například Slovensko, Finsko nebo 
Irsko – menšími zeměmi, které si uvědomily, že 

bez dohody bude situace ještě horší a v konečném 
důsledku bude mít dopad na všechny.
Směrnice o vysílání pracovníků a tzv. silniční 
balíček jsou také důkazem toho, jak je důležité 
podchytit legislativní proces probíhající na evrop-
ské úrovni hned v jeho počátku. Na rizika spojená 
se směrnicí jsem upozorňovala už před několika 
lety, kdy tomu jen málokdo věnoval pozornost. 
Média o tom nepsala s odvoláním na to, že se nová 
pravidla budou týkat pouze nízkého procenta 
zaměstnanců. Nakonec se z vysílání pracovníků 
stal symbol prohlubování příkopů mezi členskými 
státy EU a rostoucího protekcionismu ze strany 
některých z nich. Určitě si vybavíte situace, kdy 
nejasného výkladu dosavadních pravidel a zmatku 
využívaly především bohatší západoevropské státy, 
když se chránily před levnější konkurencí mezi 
dopravci ze střední a východní Evropy.
Nová pravidla by tomu měla zabránit, a byť nejsou 
dokonalá, jsou tím nejlepším, co jsme mohli získat. 
A je dobře, že i menší země, jako je ta naše, umí 
být na evropské úrovni tvůrcem společného kom-
promisu, který ovlivní celé jedno odvětví.
(Autorka se přímo podílela na jednání o nových 
pravidlech pro mezinárodní silniční přepravu 
v Evropě.)  ■

Mlčení může od července  
způsobit problémy

Problematice povolování staveb se věnuji 
řadu let v různých rolích. Jako stavebník, 
starosta ORP, člen Kolegia ministryně pro 

místní rozvoj, poslanec a nyní jako člen Doprav-
ní sekce a Sekce pro územní a regionální rozvoj 
HK ČR. Džungle předpisů, kterou musí stavebník 
projít, je dnes již téměř neprostupná. To je známá 
skutečnost. Rekodifikace stavebního práva měla 
přinést zásadní zjednodušení povolování všech 
typů staveb. Například podle nového zákona by 
zahradní domek do 40 m2 vůbec žádné povolení 
nepotřeboval. Změny, které navrhuje nové vedení 
MMR, však tento princip zjednodušení narušují 
a uplatňují je pouze na vyhrazené stavby. Tedy 
na ty velké, např. dálnice nebo přenosovou sousta-
vu. Proč ale nemohou mít jednodušší povolovací 

proces všichni – podnikatelé, občané, developeři? 
Proč je zde snaha novelizovat stavební zákon 
a vytvořit tak dvojkolejnost veřejného práva, když 
jsme slavně před pár lety zrušili dvojkolejnost 
soukromého práva schválením nového občanské-
ho zákoníku? Proč má být na stavební povolení 
dvojí metr?
Rekodifikace měla zjednodušit stavebníkům život 
tím, že spojila desítky razítek do jednoho (respek-
tive minimalizovala jejich počet). K tomu slouží 
právě změnový zákon č. 284/2021 Sb. Výsledkem 
by byl konec lítání po úřadech sem a tam a zpět 
a znovu a jinak. Odborně se tento proces nazývá 
integrace, apelace a koncentrace řízení. Jako pří-
klad uvedu vyjmutí (část XXXI zákona č. 284/2021 
Sb.) vodoprávního úřadu z přenesené působnosti 

Výrok…

„SVĚT, A ZÁPAD PŘEDEVŠÍM 
ZAHÁJILY ENERGETICKOU 
REVOLUCI DŘÍVE, NEŽ BYLA 
VYNALEZENA NOVÁ TECHNOLOGIE 
SKLADOVÁNÍ ENERGIE  
A CHYTRÝCH SÍTÍ,“

PROBLÉM JE, JENE, ŽE KDYSI 
PŘED LETY JSME STRATEGICKÉ 
UVAŽOVÁNÍ NAHRADILI IDEOLOGIÍ. 
V GLOBÁLNÍM MĚŘÍTKU  
JE TO ZNIČUJÍCÍ.

PETR KARBAN

NAPSAL VE SVÉM KOMENTÁŘI K RŮSTU CEN ENERGIÍ 

V LIDOVÝCH NOVINÁCH 15. ÚNORA JAN MACHÁČEK, 

PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY IPPS.
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obcí a jeho vložení do státního stavebního úřadu. 
Ten ale paradoxně v tu chvíli nebude podle 
vládního návrhu vůbec existovat. Takže až bude 
kupříkladu obec chtít připojit hasičskou zbrojnici 
na vodovodní řad, prostě nebude existovat nikdo, 
kdo by to mohl povolit. Ostatně o tom hovoří i sta-
novisko předsedy Legislativní rady vlády a nového 
ministra pro legislativu.

Za naprosto zásadní považuji co nejrychleji otevřít 
seriózní, odbornou a věcnou diskuzi na půdě 
Parlamentu. Nelze ignorovat upozornění ministra 
pro legislativu ve stanovisku Legislativní rady 
vlády a připustit vznik neřešitelných aplikačních 
problémů po 1. 7. 2023.  ■

Seriózní debata ke stavebnímu zákonu stále chybí

V červenci 2021 byl schválen nový stavební 
zákon č. 283/2021 Sb. a s ním související 
změnový zákon č. 284/2021 Sb. Obě normy 

dohromady představují zásadní rekodifikaci 
stavebního práva. Jejím smyslem je nejen snížit 
byrokracii a zrychlit stavební řízení, ale především 
spojit do jednoho všechna předcházející řízení tak, 
aby stavebník měl povolení za jediný rok namísto 
současných 5 let v případě bytových domů a více 
než 10 let u liniových staveb.
Se změnou politické reprezentace po podzimních 
parlamentních volbách se v Poslanecké sněmov-
ně objevily již tři různé návrhy (sněmovní tisky) 
na odložení účinnosti rekodifikace. První předložil 
v prosinci 2021 Pardubický kraj (ST 18), v lednu 
2022 skupina koaličních poslanců (ST 63) a v úno-
ru 2022 vláda ČR na návrh MMR (ST 137). Všech-

ny tyto návrhy směřovaly k odložení účinnosti 
rekodifikace a všechny trpí zásadními vadami, 
které se nepodařilo odstranit. Návrhy předpoklá-
dají částečné odložení účinnosti stavebního zákona 
a vůbec nezmiňují doprovodný zákon. To v praxi 
povede k neřešitelným aplikačním problémům, 
což ve svém vyjádření potvrzuje Legislativní rada 
vlády.
Přestože rekodifikace stavebního práva stojí od 
počátku na komplexním přístupu a nadrezortním 
pohledu, neprobíhala a neprobíhá na půdě Par-
lamentu ani v médiích seriózní debata o soustavě 
zákonů, ale diskuze se zužuje jen na pár zájmových 
bodů.
Pozornost se stále vrací k tématu modelu výkonu 
veřejné správy a systémové podjatosti. Přesto, 
nebo právě proto, že stavebník (občan, podnikatel, 

veřejný investor) ve většině případů ani neví, co 
si pod tím představit. Rekodifikace je ale soustava 
zákonů. Povolení stavby totiž předchází celá řada 
procesů, chcete-li zjednodušeně: prostě je potřeba 
spousta razítek před tím, než si jdete pro to posled-
ní razítko na stavební úřad. A právě to řeší spojení 
stavebního a změnového zákona, které je jádrem 
rekodifikace.  ■
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Dopravní sekce  

a Sekce pro územní 
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HANA LANDOVÁ, 

předsedkyně Sekce 

územního a regionálního 

rozvoje HK ČR

Poježdění za šest miliard

V únoru se snad všechna ekonomická média 
věnovala Indexu prosperity Česka, což je 
společný výzkumný projekt datového portálu 

Evropa v datech a analytiků České spořitelny. 
Porovnává kvalitu života zemí Evropské unie. 
A v Česku podnítil debaty – jsme na tom dobře, 
nebo špatně?
Jsme na tom dobře, v přepočtu na obyvatele máme 
slušné HDP, relativně nízký veřejný dluh, slušnou 
míru investic i chvályhodnou ekonomickou kom-
plexitu. Hurá, jsme na špičce.
Jsme na tom špatně, máme mizernou přidanou 
hodnotu a z té, co máme, ještě velká část výnosů 
mizí u zahraničních vlastníků. Ve srovnání s Ně-
meckem máme národní důchod dvoutřetinový. 
A to je průšvih.
Zjevné příčiny tohoto stavu jsou podle expertů 
dvě – vysoký podíl zahraničního vlastnictví a ne-
vhodná struktura ekonomiky založená na řetěz-
cích a výrobě subdodávek nefinálních produktů 

s nízkou přidanou hodnotou a mizivou marží.
Majitel úspěšné společnosti SOMA Ladislav 
Verner od roku 2018, kdy sepsal diagnózu českého 
průmyslu, provokuje politiky i ekonomy, když 
poukazuje na neexistující český národní zájem 
a uspokojení z takzvaných strategických partner-
ství. Majitel úspěšné společnosti BDO Miroslav 
Jandečka zase provokuje tím, že ve dvacetiletém 
hodnocení českého HDP mezi lety 1995–2015 
upozorňuje na sedminásobný růst českých firem 
v zahraničních rukou oproti nulovému růstu firem 
v rukou českých.
Oba mají pravdu a je to alarmující. Ale politická 
reprezentace se žádným z těch výše zmíněných 
faktů zatím nenechává rozhodit a dál tlačí – slovy 
především – mantru vyšších investic a podpory 
českého kapitálu, vědy a výzkumu, exportu…
Ano, jsou to libá slova, ale obávám se, že samo 
o sobě to stačit nebude. To základní, co musíme 
změnit, je myšlení. Proč se tolika firmám stále vy-

plácí práce ve mzdě? Protože je to vlastně nesmír-
ně pohodlné – zahraniční firma dodá dokumen-
taci, kterou stačí jen naplnit. Potřebujete chytré 
stroje a někdy lidi. Marže je nízká, objemy výroby 
relativně stálé a celkem dobře se to plánuje. Proč 
chodit do rizika vývoje, proč se prát s globální 
konkurencí na otevřeném trhu? To je adrenalinový 
sport pro pár bláznů.
A ještě ty investice. Problém není v tom utratit 
peníze, ale utratit je efektivně. A to jsou dvě různé 
věci. Jeden detail: zrovna je modernizována trať 
mezi Brnem a Blanskem. Bude to trvat více než 
rok, spolkne to šest miliard. A výsledek? Provoz-
ní rychlost na tom modernizovaném úseku se 
zvýší z ostudných šedesáti kilometrů za hodinu 
na omračujících devadesát. To bude tedy jízda. 
Fakt nemáme žádný lepší způsob, jak utratit šest 
miliard?  ■

VALERIE SAARA

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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Po domácnostech jsou pod tlakem také obce a firmy. Ceny elektřiny rostou, což se postupně promítá do jejich  
provozních nákladů. Jak snížit nápor na rozpočet, pomáhá řešit Národní rozvojová banka (NRB).

Podnikatelům nabízí zvýhodněné financování 
energeticky úsporných projektů a zároveň 
i záruku k provoznímu úvěru v případě, 

že jim vzrostly ceny energií nucenou změnou 
dodavatele na dodavatele první instance na více 
než dvojnásobek. Zároveň jim pomáhá připravit 
projekt a zajistit energetický posudek pouze za de-
setinu celkových nákladů. O komplexní přípravu 
EPC projektu z programu ELENA mohou žádat 
také města.
Podnikatelé bez rozdílu velikosti mohou od NRB 
čerpat bezúročný úvěr na financování svých 
projektů zaměřených na úspory energie. Může se 
jednat o menší projekty, jako např. výměna osvět-
lení, oken, kotlů, nové rozvody elektřiny, vody, 
plynu, pořízení úspornějších technologií apod., 
nebo o rozsáhlejší a investičně náročnější projekty 
typu komplexní renovace budov určených k pod-
nikání ve smyslu zateplení, využití tepla produko-
vaného ve výrobě, akumulace elektrické energie, 
využití obnovitelných zdrojů energie a další. Vedle 
bezúročného financování nabízí NRB firmám 
ještě další zvýhodnění, a to ve formě různých 
 finančních příspěvků.

Bezúročné financování  
z programu Úspory energie
Program Úspory energie je určený k financování 
energeticky úsporných projektů realizovaných na 
území ČR vyjma hlavního města Prahy. Při realiza-
ci menších projektů do třech milionů korun, které 
přinesou alespoň 10procentní úsporu na energiích, 
nabízí NRB bezúročný úvěr až do výše 90 % způ-
sobilých výdajů projektu. 
V případě investičně náročnějších projektů 
poskytuje NRB bezúročný úvěr do výše 70 % 
způsobilých výdajů projektu a vyžaduje spolufi-
nancování komerčním úvěrem na minimálně 20 % 
způsobilých výdajů projektu. K tomuto úvěru pak 
poskytuje příspěvek na úhradu úroků, a to až do 
výše 4 milionů korun.
Bezúročný úvěr je poskytován ve výši 500 tisíc 
až 60 milionů korun s dobou splatnosti až 10 let 
včetně možnosti odkladu splátek na 4 roky. Vedle 
bezúročného financování NRB ještě poskytuje 
podnikatelům příspěvek na zařízení energetické-
ho posudku, a to až do výše 80 % jeho hodnoty, 
maximálně však 250 tisíc korun. Pokud se jedná 
o úsporný projekt zaměřený na renovaci budovy, 

pak NRB nabízí zařízení tohoto energetického 
posudku prostřednictvím programu ELENA (po-
drobněji viz dále v textu).

Program Energ alternativou  
pro pražské firmy
Program Energ je určený k financování energe-
ticky úsporných projektů realizovaných na území 
hlavního města Prahy a doplňuje tak program 
Úspory energie. Pokud se jedná o projekt do 
3 milionů korun zaměřený na zateplení budovy, 
výměnu osvětlení nebo výměnu zdroje vytápění, 
pak NRB nabízí bezúročné financování až do výše 
90 % způsobilých výdajů projektu. V ostatních 
případech mohou podnikatelé čerpat bezúročné 
financování až do výše 70 procent způsobilých 
výdajů projektu.
Bezúročný úvěr je poskytován ve výši 500 tisíc 
až 60 milionů korun s dobou splatnosti až 10 let 
včetně možnosti odkladu splátek na 4 roky. Vedle 
bezúročného financování NRB ještě poskytuje 
podnikatelům příspěvek na zařízení energetické-
ho posudku, a to až do výše 80 % jeho hodnoty, 
maximálně však 100 tisíc korun. Pokud se jedná 

Růst cen energií se týká také firem a obcí

Investice do úspor se vyplatí
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o úsporný projekt zaměřený na renovaci budovy, 
pak NRB nabízí zařízení tohoto energetického 
posudku prostřednictvím programu ELENA (po-
drobněji viz níže). Díky němu podnikatel zaplatí 
pouze desetinu celkových nákladů za energetický 
posudek. Další finanční příspěvek ve výši 7 % 
vyčerpané částky úvěru může podnikatel od NRB 
získat při dosažení plánované energetické úspory.

S dvojnásobným nárůstem cen  
pomůže záruka
Podnikatelé, kterým minimálně o dvojnásobek 
narostly ceny za energie (dodávky elektřiny nebo 
plynu), a to z důvodu ukončení činnosti původ-
ního dodavatele, zpravidla společnosti Bohemia 
Energy, mohou od NRB získat záruku „Vynucená 
změna dodavatele energie“ z programu Záru-
ka 2015 až 2023. Smyslem tohoto produktu je 
usnadnit podnikatelům cestu k provoznímu úvěru, 
kterým budou financovat právě zvýšené náklady 
na energie, případně pak další provozní výdaje, 
jako jsou například dodavatelsko-odběratelské fak-
tury, nájemné, pořízení zásob, materiálu a jiného 
drobného hmotného i nehmotného majetku apod.
Tuto záruku poskytuje NRB až do výše 80 % jistiny 
úvěru, který může činit maximálně 2 miliony 
korun. Doba ručení je stanovena na 2 roky. 

Záruku mohou využít podnikatelé působící 
v běžných oborech podnikání, jako je například 
zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod 
a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování 
a stravování, informační a komunikační činnosti 
a další služby. Záruka je poskytována zdarma a bez 
jakýchkoliv dalších poplatků. Příjem žádostí o tuto 
formu podpory odstartoval 17. prosince 2021.

ELENA ušetří náklady spojené  
s přípravou projektu
Poradenství z programu ELENA je určené nejen 
pro podnikatele, ale také pro města a obce. Těm 
přináší možnost investovat do šetrných budov bez 
toho, aby musely utrácet statisíce. 
„Snížení energetické náročnosti dokáže ušetřit až 
polovinu nákladů. Předtím ale musí město projít 
poměrně náročným a nákladným procesem přípravy 
a pak ještě zaplatit samotnou stavbu. My městům 
nabízíme pomoc v obou fázích. Zajistíme kompletní 
podporu v procesu přípravy EPC projektů, tedy 
projektů se zaručeným výsledkem, a ještě uhradíme 

90 procent nákladů. Realizaci úsporných opatření 
město splácí z ušetřených peněz za spotřebu energie, 
a to s návratností investice maximálně do dvanácti 
let,“ popisuje specialista EPC (Energy Performance 
Contracting) projektů pro Národní rozvojovou 
banku Vladimír Sochor.
Program ELENA zahrnuje všechny nehospodár-
né budovy v majetku města. Nejčastěji to jsou 
školy, bazény, nemocnice, kulturní zařízení a další 
veřejné budovy. „Tlak na úspory nesouvisí jen s ra
ketovým růstem cen energií. Požadavky klade také 
New Green Deal. Čím dříve se začne s přípravou 
projektu, tím rychleji se uspoří,“ myslí si Vladimír 
Sochor.
Aby město projekt řešený metodou EPC zaháji-
lo, musí projít poměrně složitým a nákladným 
procesem. A to odrazuje zejména menší města. 
„Jen náklady spojené s přípravou EPC projektu se 

mohou vyšplhat na částky kolem milionu korun. 
S programem ELENA stačí desetina. Navíc pomů
žeme s celým procesem, aby byla příprava projektu 
co nejkvalitnější a město nemuselo složitě hledat 
odborníky. Získat prostředky na školy nebo dům 
s pečovatelskou službou a další objekty tak může 
vyjít zhruba na sto tisíc korun,“ popisuje výhody 
Vladimír Sochor.
Pro města, kraje a další veřejné instituce je při-
praveno přibližně 55 milionů korun, které budou 
využity na přípravu projektů, tedy na zpracování 
úvodní analýzy, zda bude možné vybrané objekty 
zařadit do připravovaného EPC projektu, výběr 
vhodných energeticky úsporných opatření a zpra-
cování zadávací dokumentace a zorganizování 
výběrového řízení na poskytovatele energetických 
služeb, tedy firmy, která vhodná opatření zrealizu-
je, a na zpracování podkladů pro podání žádosti 
o dotaci například na zateplení do příslušného 
dotačního programu.
Energeticky úsporné projekty lze uplatnit také 
na poli podnikatelském. Do programu ELENA 

se mohou zapojit všichni od živnostníků až po 
korporace. „Rovněž podnikatelům poskytneme 
profesionální pomoc s přípravou projektu a uhradí
me 90 procent nákladů. Pomůžeme také s financo
váním investice, kdy lze dosáhnout na bezúročné 
financování z našich stávajících programů Úspory 
energie nebo Energ,“ uzavírá koordinátor programu 
ELENA Čestmír Hrdinka.
Pro podnikatele je připraveno přibližně 8 milio-
nů korun na zpracování energetického posudku 
a na přípravu projektu, na jehož realizaci je možné 
čerpat bezúročný úvěr od NRB. V následují-
cích dvou letech tak bude možné podpořit přes 
100 projektů.  ■

MARIE LAFANTOVÁ, NRB
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Aktuální problematické otázky 
odměňování zaměstnanců
Poslední rozsáhlá novela zákoníku práce z let 2020 a 2021 se dotkla řady oblastí. I s odstupem času lze její přínos 
a potřebnost hodnotit minimálně rozpačitě. Jejím prostřednictvím zákonodárce stvrdil svůj přístup z posledních let,  
kdy jen málo reflektuje, co si praxe žádá, kdy vytváří pravidla, o kterých se domnívá, že jsou potřebná, aniž by však  
jejich potřebnost ověřoval. To vede ke stavu, kdy se právní svět rozchází s realitou.

Problematických momentů, na které by bylo 
vhodné legislativně reagovat, je přitom řada. 
Kupříkladu podnikatelé s mezinárodním pře-

sahem by jistě ocenili racionalizaci pravidel pro ur-
čování a vyplácení odměny v cizí měně, což je podle 
aktuální zákonné úpravy značně problematické.
V tomto a nejméně ani v příštím roce však spíše 
nelze očekávat významnější novelizaci pracovně-
právních předpisů. Jak odměňování v cizí měně, 
tak další problematické otázky tudíž zůstanou 
i nadále legislativně neřešeny. To však nutně 
neznamená, že pomyslné pracovněprávní vody 
zůstanou stojaté.
Nejméně stejný význam jako právní předpis sám 
má totiž jeho výklad, zejména výklad podávaný 
vysokými soudy. A jsou to právě vysoké soudy, 
které v poslední době čeří pomyslnou hladinu více 
než zákonodárci.

Rovné a spravedlivé odměňování
Vzpomenout lze kupříkladu na rozhodnutí Nejvyš-
šího soudu (následované rozhodnutím Ústavního 
soudu), budící v nedávné době pozornost, ve věci 
České pošty (viz Nejvyšší soud ve věci sp. zn. 21 Cdo 
3955/2018 a dále Ústavní soud ve věci sp. zn. I. ÚS 
2820/20) týkající se pravidel odměňování zaměst-
nanců, konkrétně povinnosti zaměstnavatele zajistit 
rovné a spravedlivé odměňování zaměstnanců, kteří 
vykonávají stejnou práci a práci stejné hodnoty.
Soudy ve věci rozhodovaly o peněžitém nároku 
vzneseném zaměstnancem České pošty vykoná-
vajícím práci řidiče. Zaměstnanec, zjednodušeně 
řečeno, stavěl svůj nárok na tom, že se zaměstnava-
tel dopouští nespravedlivého zacházení v odmě-
ňování a porušuje povinnost poskytnout stejnou 
odměnu za práci stejné hodnoty, jestliže odměňuje 
zaměstnance vykonávající práci řidiče v Praze vyš-
ší odměnou než zaměstnance vykonávající práci 
řidiče v jiných částech republiky. Zaměstnanec se 
svým nárokem uspěl.

Rozdílné náklady nejsou argument
V rámci zdůvodnění svých rozhodnutí soudy 
mimo jiné poukazovaly na to, že v řízení nebyla 
prokázána odlišná náročnost práce v jednotlivých 
regionech. Příčinu lze přitom minimálně částečně 
spatřovat v tom, že (alespoň se to podává z odů-

vodnění rozhodnutí) nebyla znalecky zkoumána 
rozdílnost namáhavosti samotného řízení v jed-
notlivých regionech a proběhlo jen schematické 
srovnání způsobu, jakým je práce vykonávána 
(délka trasy, zastávky, nakládky, vykládky a další).
Sám průběh soudního řízení a jeho výsledek však 
nejsou až tak zásadní. Z hlediska aplikační praxe 
jsou podstatné obecné závěry, které lze z rozhod-
nutí dovodit.
Konkrétně řečeno, soudy v prvé řadě odmítly 
akceptovat argumentaci, že rozdílnou výší odměny 

zaměstnavatel reaguje na odlišné životní a další 
náklady v regionech. K tomu poukázaly jednak 
na to, že takové kritérium zákon nezná, a jednak 
na to, že není jasná metodika hodnocení, kterou 
měl zaměstnavatel použít.

Zaměstnavatel není závod
Vedle toho, a to je podstatnější, soudy nepřistou-
pily k zúžení pojmu zaměstnavatel, jak to učinily 
například při rozhodování o rozvázání pracovního 
poměru z důvodu zrušení části zaměstnavatele, 
kde termínu zaměstnavatel přisoudily stejný vý-
znam jako pojmu závod. Krátce řečeno, dle soudu 
je tak třeba zásadu stejné odměny za stejnou práci 
a práci stejné hodnoty aplikovat napříč zaměstna-
vatelem a všemi jeho závody. Srovnáváni tak mají 
být zaměstnanci z různých závodů.
I přesto, že můžeme mít k takovému výkladu 
právní úpravy výhrady, lze z důvodu opatrnosti 
a prevence rizik (pokuty ze strany inspektorátu 
práce anebo povinnosti poskytnout doplatek 
zaměstnancům) doporučit uvedený právní názor 
respektovat, a to až do doby, než eventuálně dojde 
ke změně zákona či rozhodovací praxe vysokých 
soudů.
V praktické rovině to zejména pro zaměstnavatele 
s více závody na různých místech, u nichž lze oče-
kávat větší tlaky na různé odměňování s ohledem 
na odlišnou cenu práce v jednotlivých regionech, 
znamená důsledně zvážit, v čem se případně stejně 
druhově vymezená práce jednotlivých různě od-
měňovaných zaměstnanců fakticky liší, a umět tyto 
důvody srozumitelně a komplexně popsat a vysvět-
lit. Určitým způsobem mohou v této souvislosti 
pomoci dobře zpracované a správně formulované 
pracovněprávní dokumenty, zejména vnitřní 
předpisy a popisy pracovních náplní.  ■

JAKUB MORÁVEK, partner Felix a spol. advokátní kancelář

doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.,  
partner Felix a spol. advokátní kancelář 
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SOUDY ODMÍTLY AKCEPTOVAT 
ARGUMENTACI, ŽE ROZDÍLNOU VÝŠÍ 
ODMĚNY ZAMĚSTNAVATEL REAGUJE 
NA ODLIŠNÉ ŽIVOTNÍ A DALŠÍ 
NÁKLADY V REGIONECH.
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ARROWS MEETUP jde vstříc  
novým výzvám a příležitostem
Mezinárodní byznysová platforma ARROWS International chystá 28. dubna 2022 v Národním muzeu v Praze velkolepou 
networkingovou událost roku. Registrace jsou stále v plném proudu, mezi řečníky nebude chybět řada významných jmen 
z prostředí mezinárodního byznysu a advokacie, říká Lucie Melicharová, výkonná ředitelka ARROWS International a šéfka 
organizačního výboru akce.

Jde o první ročník konference, co vás 
přivedlo k myšlence uspořádat takovou 
akci?

Je pravda, že konferenci takového rozměru pořá-
dáme poprvé, ale nutno podotknout, že členové 
sítě se scházeli v Praze pravidelně již v minulosti. 
Hlavním impulzem rozhodně byla myšlenka, že je 
vlastně škoda, když naši klienti a potažmo veřej-
nost neví, že se v Praze schází řada mezinárodních 
kapacit ze světa advokacie a byznysu, že by jistě 
bylo přínosné seznámit se navzájem s našimi 
 klienty to a zároveň propojit klienty mezi sebou. 
Řada našich klientů má mezinárodní přesah, 
a právě Business MEETUP pro ně bude skvělou 
příležitostí, jak upevnit či rozšířit svoje postavení 
na mezinárodním trhu.

Na konferenci promluví opravdu zajímavá 
jména – CEO společnosti Altran Petr Havlík, 
Vanda Seidlová ze startupu Twigsee nebo lídr 
v oblasti CBD Robert Hoban z USA… 
Řečníky jsme vybírali právě vzhledem k vybra-
ným a aktuálním tématům konference, kterými se 
dříve nebo později může zabývat každý podnikatel 
na domácí, ale i mezinárodní scéně. Tady bych 
ráda zmínila často skloňované jméno v ARROWS, 
a tím je v posledních dnech bezpochyby Vojtěch 
Sucharda, advokát a předseda ARROWS Inter-
national. Bez něj bychom vámi zmíněné řečníky 
na akci neměli. Díky širokému portfoliu kontaktů 
magistra Suchardy a jeho umění obratnosti slova 
nám vlastně nikdo z oslovených řečníků účast 

neodmítl a všichni si velice rádi našli čas ve svých 
nabitých programech. Za což bych jim chtěla 
opravdu poděkovat.

Akce je koncipována jako řada panelových 
diskuzí. Proč tento koncept?
Celou akci jsme chtěli uspořádat jako neotřelou 
mezinárodní konferenci a zároveň networkingo-
vou akci, kde mohou účastníci diskutovat s přední-
mi odborníky napřímo, navazovat kontakty a tím 

i získat možnost rozšířit oblast svého podnikání. 
Naším cílem je, aby si účastníci odnesli co nejvíce 
možných příležitostí do budoucna, a to podle 
našich dosavadních zkušeností docílí právě naším 
dynamičtějším pojetím akce.

Jste mezinárodní partnerská síť advokátních 
kanceláří schopná radit a pomáhat klientům 
především z Evropy, postupně se však 
rozpínáte do celého světa. Cílem této akce 
je jistě propojit členy sítě a klienty, navázat 
nové spolupráce a kontakty. Bude na akci 
prostor na osobní networking?
Networking je vlastně hlavním cílem a zároveň 
programem celé akce, prostor k němu bude 

rozhodně po celý den i v době panelových diskuzí. 
Pokud si účastníci budou chtít popovídat v diskrét-
nějším prostředí, mohou využít prostory lounge, 
kde si budou moci nerušeně promluvit. Ráda 
bych zmínila i možnost přihlásit se do aplikace 
Happenee, kde rovněž naleznete naši akci a můžete 
prostřednictvím aplikace navazovat kontakty a do-
mluvit si dopředu jednotlivé schůzky.

Existuje ještě možnost se na akci přihlásit? 
Případně jak?
Vstupenky jsou stále v prodeji, a tímto bych ráda 
pozvala všechny čtenáře na naše webové stránky 
Business MEETUP, kde prostřednictvím přihlašo-
vacího formuláře se může každý zájemce na akci 
registrovat.

Přidáte závěrem důvod, proč by se 
podnikatelé měli konference účastnit?
V první řadě je to po opravdu dlouhé době jedi-
nečná příležitost k tomu, abychom se mohli všich-
ni osobně setkat. Program je velmi pestrý a pro 
všechny podnikatele, kteří uvažují s mezinárodním 
přesahem, je to jedinečná příležitost dozvědět se 
všechny tipy a úskalí od zkušených a úspěšných 
kolegů – podnikatelů. V neposlední řadě celou 
akci a její významnost dokreslují nádherné prosto-
ry Národního muzea v Praze, ve kterých se akce 
bude konat.  ■

VALERIE SAARA

CHCETE SE ZÚČASTNIT?

Vše podstatné i přihlášky na:

www.arrowsint.com/meetup22
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Online marketing není volba,  
ale nutnost
Otázka už dávno nestojí, zda investovat do online marketingu, ale kolik a jak. V tomto je doba extrémně rychlá a situace 
okolo covidu celý přesun do online prostředí jen urychlila. Předpoklady k tomu jsou. Dle dat ČSÚ mělo v roce 2021 
83 % domácností k dispozici internet. V případě domácností mladších 40 let penetrace internetem dosahuje 97 %.  
Trend je jasný. V online prostoru se již pohybuje většina populace, a proto se jedná o extrémně konkurenční prostředí.

Historicky bylo působení v online prostoru 
pro mnoho, řekněme, klasických firem jen 
pouhým doplňkem. Hlavní část podnikání se 

odehrávala offline, na prodejnách, ve vzorkovnách, 
na face to face jednáních. Potenciální zákazníci 
představovali lokálně omezenou skupinu. Vyhle-
dávání informací, porovnávání a vyhodnocování 
se pro většinu lidí díky online službám stalo velmi 
jednoduché, rychlé, komfortní. Celý ekosystém 
dostupného internetu, mobilních zařízení, online 
služeb a možností, které uživatel na internetu má, 
se zrcadlí i v online marketingu. Jednoduše nestačí 
mít webovou prezentaci a více neřešit. Důvod je 
jednoduchý, konkurence.

Konkurence roste zdola
Online prostředí disponuje celou řadou specifik. 
Jedním z velkých lákadel jsou malé bariéry pro 
vstup na trh. Příkladem jsou e-shopy. Rozjet 
 e-commerce podnikání není v podstatě nijak 
složité. Oproti době ještě před deseti lety se výrazně 
posunula nabídka SaaS služeb. Namísto, aby si začí-
nající podnikatel musel složitě shánět programátory 
k postavení e-shopu, jednoduše si pronajme tech-
nické řešení od jedné z mnoha firem za pár stoko-
run až tisíců měsíčně. Výsledkem je, že konkurence 
v online prostředí roste velmi výrazně zdola.

Konsolidace velkých hráčů
Pokud se na online trh podíváme z druhé strany, 
vidíme konsolidaci velkých hráčů. Mall, Alza, 
Heureka a další rozšiřují sortiment i nabídku 
služeb. Z e-shopů se stávají nákupní galerie. Dlou-
hodobě pracují s věrností svých zákazníků a budují 
důvěryhodnost online prodeje jako celku. Zjed-
nodušeně řečeno učí lidi nakupovat nejen online, 
ale konkrétně u nich. Kromě lokálních hráčů však 
online trh ovlivňují i zahraniční společnosti. Na-
příklad online trh s módou zásadně ovlivnil vstup 
velkých zahraničních e-shopů jako About You 
nebo Zalando. A vstup Amazonu na český trh 
bude znamenat další zásadní změnu pro všechny.

Omnichannel je nezbytností
Tyto aspekty dohromady tvoří ohromné konku-
renční prostředí, v němž se bez online marketingu 
nelze prosadit. Mít web nebo e-shop je pouhý 

začátek. Postupně je potřeba vystavět funkční 
marketingový komplex. Ve zkratce výkonnostní 
marketing lze pokrýt pomocí PPC, částečně díky 
SEO, využitím sociálních sítí, e-mail marketingu 
a případně zbožových srovnávačů. Výkonnostní 
marketing ale často narazí na svůj strop. Tedy že 
další investice do výkonnostních kanálů nebudou 
přinášet očekávaný efekt. Potom je třeba zapojit 
i kreativní a brandovou komunikaci. Více propa-
govat společnost pomocí displayových kampaní, 
videí a tvořit obsah na sociální sítě. Pokud bychom 
to vztáhli na framework SEE–THINK–DO–CARE, 
rozšíření z výkonnostního marketingu se rovná 

rozšíření z DO fáze do všech ostatních. Je třeba 
mít na paměti, že jednotlivé kanály online marke-
tingu jsou pořád jen marketingové nástroje. Akce, 
unikátní hodnoty, kreativní kampaně, využití emo-
cí, to vše je potřeba vymyslet a žádný automat to 
za člověka neudělá. Zároveň je žádoucí využít sy-
nergie s klasickými offline kanály, jako je televize, 
rozhlas, print. Nelze se spolehnout na jeden kanál. 
Ať chceme, nebo ne, dnešní online marketing je 
ze své podstaty omnichannel. Jednotlivé kanály se 
doplňují, navazují na sebe, multiplikují účinek.

Nenechte si ujet vlak
To, co fungovalo před pár lety, již fungovat nebude. 
Zatímco dříve stačilo na web vystavit PDF s cení-
kem, dnes uživatel očekává responzivní zobrazení. 
Zatímco před deseti lety uživatel očekával odpověď 
na e-mail v řádu dnů, dnes očekává reakci praktic-
ky ihned a napříč několika platformami. Zatímco 
dříve stačil text a obrázky, dnes je velmi složité 
sdělit některé informace bez video obsahu.
Úplně nejzásadnější je však přesvědčení, že online 
marketing je potřeba dělat, investovat do něj a roz-
víjet ho. Pokud vedení společnosti nebude pře-
svědčené, že online marketing má smysl, a bude ho 
dělat jen na půl plynu, nebude dobře fungovat.  ■

RADIM KRACÍK, Effectix

Více informací na:

www.effectix.com

EFFECTIX
Tvrdý výkon i podpora brandu. PPC i SEO. 
Komplexní strategie i rychlá řešení. Čechy 
i Slovensko. Tým více než 70 profesionálů. 
To je Effectix, specialista na výkonnostní 
online marketing.
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Jak nezničit firmu ani sebe
Roky budujete firmu, dřete od rána do noci a pak jednoho dne nastane ta chvíle, kdy si řeknete: „Už toho mám dost.  
Nechci už být uvázaný ve firmě jako pes u boudy. Chci cestovat, užívat si rodinu, prostě podnikání na chvíli pustit z hlavy. 
Vypnout a mít klid.“

Jak to ale vyřešit? Komu firmu předat? Budou 
v podnikání pokračovat děti, nebo najdeme 
někoho jiného? Zvenčí, nebo zevnitř firmy? 

Pojďme se na ty možnosti podívat.

Rizika jsou všude
Najít někoho zvenku je velice riskantní záležitost. 
Lidé ve firmě jdou většinou za leaderem, a toho 
typicky není tak lehké nahradit. Pokud máte 
rodinnou firmu s léty vybudovanými silnými 
vztahy, určitě do ní jako CEO nemůžete najmout 
nějaké eso z korporátů. To téměř nikdy nedopadne 
dobře, naopak, většinou to po pár měsících končí 
pořádným průšvihem.
Lepší možností pro nástupnictví je najít někoho 
zevnitř firmy. Na to je ale dobré myslet nejlépe 
tak deset let dopředu. Dá se to stihnout i za pět, 
ale honit to poslední rok bych rozhodně nedo-
poručoval. Ideální stav je, když poslední rok dva 
budoucí výkonný ředitel stínuje toho současného 
a postupně o většině záležitostí rozhodují společně. 
Přechod je pak velmi plynulý a téměř bezbolestný.
A co ta druhá varianta? Předat plody své životní 
práce potomkovi, aby mohl pokračovat ve vašich 
šlépějích a firma pod jeho rukama jen vzkvétala? 
Tento nápad má většina podnikatelů. Výsledek 
je často dvojí. Buď potomek firmu obratem za 
200 milionů prodá, nebo ji dovede ke krachu.

Krev schopnosti nezaručí
Majitelé totiž často firmu předají svému dítěti, 
aniž by vůbec zjišťovali, zda má pro to patřičné 
předpoklady, vlohy a znalosti, a třeba se ho ani 
nezeptají, jestli o to opravdu stojí. Budete se divit, 
ale někdy v té firmě ani nepracuje. A pak je kata-
pultován do pozice generálního ředitele. Znalosti 
0, předpoklady 0, autorita u zaměstnanců 0. 
Vlastně to ani jinak než fiaskem skončit nemůže.

Začínejte s dětmi
Pokud chcete firmu předat synovi nebo dceři, 
pečlivě sledujte jejich osobnostní nastavení a do 
firmy je vezměte v jejich 12 či 13 letech, ať začnou 
nasávat atmosféru v co nejútlejším věku. Jak 
budou starší, můžete jim postupně dávat stále 
náročnější úkoly a sledovat, jak se osvědčí. Takto 
to dělal už sám legendární Baťa se svým synem 
Tomášem a řada dalších úspěšných podnikatelů 
v historii.
Generační výměna není snadná záležitost. Nepře-
žije ji více než polovina rodinných firem. Předání 
třetí generaci pak už zvládne jen naprosté mini-
mum firem. V současné době je to velmi aktuální 
téma – řada podnikatelů, kteří začali budovat své 
podniky v 90. letech, dnes řeší, co teď s nimi.

Jsou i další možnosti
Obracejí se ohledně řešení své situace i na nás. 
V tomto případě přicházejí v úvahu v zásadě dva 
druhy spolupráce. Tou první z nich je převzetí 
řízení firmy. Přinášíme s sebou cenné know-how 
ze stovek spravovaných firem, pohled zvenčí, drive 
a svěží vítr, takže se nám ve většině případů podaří 
dovést danou společnost k ještě lepšímu hospo-
dářskému výsledku. Majitel může z firmy úplně 
odejít nebo se věnovat jenom oblasti, která ho baví 
a naplňuje.
Druhou možností je, že firmu připravíme 
na prodej. Často se totiž stává, že nějaká oblast 
ve firmě, typicky obchod, stojí čistě na majiteli. 
Ten díky svým kontaktům a schopnostem přináší 
většinu zakázek, a pokud tak přestane činit, má 
firma mnohem menší hodnotu. Vybudujeme tedy 
nezávislé obchodní oddělení a nastavíme všechny 
procesy tak, aby vše fungovalo jako na drátkách. 
Sama naše přítomnost ve firmě pak značně zlepšu-
je vyjednávací pozici s případnými kupujícími.
Pokud jste firmě dali duši, ale cítíte, že si již chcete 
trochu vydechnout a předat to břímě někomu 
jinému, možnosti řešení určitě jsou.  ■

JIŘÍ JEMELKA, J.I.P. pro firmy

JIŘÍ JEMELKA A J.I.P. PRO FIRMY
Jiří Jemelka je jednatelem společnosti, 
která díky týmu interim manažerů pomáhá 
budovat prosperující a stabilní české 
a slovenské firmy střední velikosti a přispívat 
v České republice a na Slovensku k obnově 
podnikatelského ducha založeného 
na hodnotách, jako jsou charakter, etika, 
pracovitost, služba a kvalitní řešení problémů 
zákazníka.

Každý člen JIP týmu je osobnost 
s mnohaletými zkušenostmi. Know-how 
vychází z mnohaleté praxe, neustálého 
vzdělávání i z charakterových rysů 
jednotlivých manažerů. Ti do firem vnášejí 
nejen pevný řád a jasný směr, ale především 
svou zkušenost a také plnou odpovědnost za 
každý krok a rozhodnutí. 

Také proto Jednotka intenzivní péče pro 
firmy jako jediný subjekt svého druhu na trhu 
nabízí všem klientům Risk Free Garanci: 
pokud nesplní předem dané měřitelné cíle, 
klient za jejich služby neplatí.
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Ředitel VUPI Martin Frélich:
Digitalizace oddělí silné od slabých
„Věříme, že inovace jsou motorem podnikání. Zvláště to platí v digitálním věku 21. století. Česká ekonomika má šanci udržet 
krok s vyspělými zeměmi jen tehdy, bude-li moci nabídnout kvalifikované a vzdělané zaměstnance, kteří budou připraveni 
flexibilně reagovat na měnící se trh práce ve prospěch robotizace. Investice do inovací ve výrobě i službách a špičková 
úroveň vzdělání je správná cesta pro Českou republiku,“ píše se na stránkách Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace 
při HK ČR (VUPI). Jak je to ale v praxi? Jsou české firmy nakloněné inovacím? A kdo jim s tím pomůže? O tom jsme mluvili 
s ředitelem VUPI Martinem Frélichem.

Pane řediteli, jak se podle vás staví české 
firmy, český trh k inovacím? Jsme jim 
otevření?

Věřím, že ano. Naše zkušenosti nám tuto tezi po-
tvrzují, zvláště pak v covidové a postcovidové době. 
Ostatně, kdo jsou vítězové covidové doby v podni-
kání? Přece firmy, které se uměly rychle přizpůso-
bit, digitalizovaly se, nabízely řešení online.
Obecně české společnosti reagují na světové trendy 
a tím také na inovace poměrně bystře. Je to dáno 
jednak geografickými aspekty – jsme obklopeni 
významně Německem, které je například jedním 
ze světových leaderů v digitalizaci. Dále také při-
rozeným sebevědomím ryze českých firem a jejich 
chutí realizovat své nápady – se kterými velmi 
často skutečně excelují na zahraničních trzích.

Ovšem hovoříme-li o Česku jako celku – zde 
se projevuje v ekonomice významné množství 
podniků, které jsou součástí velkých koncernů 
s vlastnickou a rozhodovací strukturou mimo ČR. 
V těchto případech dochází k vývoji a inovačnímu 
úsilí v zahraničí, přičemž v Česku jsou inovace 
spíše aplikovány, než aby byly vyvíjeny. Ale i zde 
již existují výjimky a část výzkumu k nám přišla ze 
zahraničí. A to je skvělá zpráva.
Rád bych zmínil jeden konkrétní trend, který 
bude oddělovat silné od slabých, připravené od 
nepřipravených. Je to digitalizace. Tento trend se 
stává dominantním a má potenciál se dále rozvíjet. 
Digitalizace se postupně stává klíčovým sektorem 
v ekonomice, ve všech oblastech. A pandemie 
covidu digitalizaci jen urychlila.

Že se pro inovace rozhodne vedení, 
management firmy, je jedna věc. Ale jak 
zavádění inovací ve firmách komunikovat 
směrem k zaměstnancům, aby i oni je přijali 
a vnímali jako něco, co firmu posune dál?
Osvěta je důležitá, reálně toho docílíte jen tak, že 
to zaměstnancům stanovíte v KPI. Buď to uvidí 
ve výplatní pásce, nebo to budou inovovat a digi-
talizovat jen z nadšení. Asi rozumíte jako já, že pro 
úspěch jenom nadšení stačit nebude.

Buďme teď konkrétní. Kterým oblastem se 
v inovacích u nás opravdu daří, a dokonce 
bychom mohli být vzorem pro jiné země?
Skutečně najdeme oblasti, kde české firmy hrají 
prim ve světě a jsou špičkou a příkladem pro 
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ostatní. Zmínil bych nanotechnologie, umělou 
inteligenci, biotechnologie. A také světové úspěchy 
našich firem právě v digitalizaci.

A naopak – co nám vůbec nejde a měli 
bychom to zlepšit?
Velmi často jsou české firmy úspěšné při vývoji 
svých nápadů, horší už je to se zavedením výrobku 
nebo služeb na trh a s udržitelností. Často pak spo-
lečnosti nedbají na vnitřní procesní řízení, což se 
projevuje zejména při expanzi a rozšiřování výroby 
a služeb. A tím se zase vracím k té digitalizaci, kde 
je prostor pro rozvoj firem.

Digitalizaci jste zmínil už několikrát. Ve 
VUPI přímo testujete digitální zralost firem. 
Co digitální zralost ve vašem vnímání 
znamená?
To je náš výzkumný projekt, který realizují part-
neři v rámci spolupráce Vysokého učení tech-
nického v Brně, Vysoké školy technické a ekono-
mické v Českých Budějovicích, Asociace malých 
a středních podniků ČR a Výzkumného ústavu pro 
podnikání a inovace.
Projekt DigitálníPodnik.cz pomáhá malým 
a středním firmám posílit jejich inovační kapacity, 
konkurenceschopnost, zvýšit úroveň digitalizace 
a nastavit udržitelnou výkonnost. Takže cílíme 
na právě nejžádanější trend.
Za VUPI realizujeme diskuzi a testování s podni-
kateli, ověřujeme jejich chuť a zájem k digitalizaci 
přistoupit a na základě zpětné vazby od podnikate-
lů se dokončuje i test pro firmy na digitální zralost, 
který si mohou pak online vyzkoušet.

A k čemu jste při testování digitální zralosti 
firem už došli?
Jeden závěr je klíčový. Digitalizaci ve firmě je mož-
né realizovat, pokud je o tom vedení společnosti 
přesvědčené a dává mu plnou podporu. Myslím 
finanční podporu, personální kapacity,  Intellectual 
property atd. Nejde jen o data, nástroje pro 
digitalizaci. Ale klíčový je nositel, člověk, který má 
kompetence, zodpovědnost a motivaci.

Jak to testování probíhá? Jaký je o něj zájem? 
A jaké řešení pak firmám nabízíte?
Testování bude online skrze aplikaci, kde firma 
postupně zadává údaje, které pak systém vy-
hodnotí a dá první zpětnou vazbu. Rolí VUPI 
a HK ČR je postavit tým expertů z praxe, kteří 
těm firmám v dalším kroku poskytnou pora-
denský servis v přípravě a samotné digitalizaci 
podniku, takže postupně budujeme síť expertů. 
Tento rok dokončíme testovací verzi a ve druhé 
polovině roku už chceme službu nabízet. Potěšil 
mě také zájem ze strany Ministerstva průmyslu 
a obchodu, které se ve spolupráci s námi chystá 
připravit metodiku pro firmy k posuzování digita-
lizace při využití dotačních programů. To je blízká 
budoucnost, kdy využijeme naše kompetence 
v této oblasti.

S inovacemi a modernizací jde ruku v ruce 
i zakládání startupů. Jak se jim u nás daří?
Zrovna nedávno jsem si říkal, že na svůj věk jsem 
ještě žádný startup nezaložil, tak mám co dělat. 
Ale teď vážně. Je to fenomén, který velice pomáhá 
novému byznysu, přináší use cases, finanční 
příležitosti, tlačí na veřejný sektor kvůli zoufalému 
regulovanému prostředí. V ČR najdete několik 
ukázkových startupů, které už dnes financují 
investiční skupiny ze Silicon Valley, ale také tisíce 
úspěšných nápadů, které ani nejsou nikde mediál-
ně prezentovány, přestože ti lidé si získali respekt 
na zahraničních platformách a trzích tím, co 
vymysleli. A pak jsou tady statisíce nápadů, které 
sice myšlenkově neprorazily, ale bez kterých by ne-
byly ty úspěšné. Dnes už je to také zcela rozvinutý 
ekosystém, který vstřebal nejlepší kapacity v Česku 
a zve další i ze zahraničí.

Jaký přínos tedy startupy podle vás mají?
Jedinečný, pozitivní, motivující, příkladný a obo-
hacující. VUPI a HK ČR připravuje platformu 
RegLAB, kde chceme právě s těmi, kdo posky-
tují profesionální a komerční služby startupům, 
vytvářet spolupráci za účelem například společného 
postoje při tvorbě a změně legislativy. To je pro 
tohle prostředí dost klíčové a zatím slabé místo. 
My máme kompetenci a znalosti v oblasti legislativy 
a zákonodárství, na druhé straně stojí potřeba těch 
firem realizovat svůj byznys v legislativním prostře-
dí, které často ještě ani není nebo se neustále mění.

Když se bavíme o inovacích, neměli 
bychom vynechat ani nové poznatky vědy. 
Před časem jsem slyšel postesknutí, že 
v Oxfordu firmy stojí frontu před univerzitou 
a netrpělivě čekají, co nového tamní vědci 
vytvoří, aby to mohly hned využít, zatímco 
u nás je zájem o výsledky vědy malý. Čím si 
vysvětlujete, že tomu tak je?

Transfer technologií. Tím se sice v ČR zaklínáme, 
ale máme co dohánět a učit se tam, kde to funguje. 
Dále aplikovaný výzkum a jeho podpora. Větší 
kontrola a vymahatelnost výstupů z projektů 
podpořených z veřejných financí. A motivace 
firem (finanční i nefinanční), aby uvolnily peníze 
na výzkum. A zároveň aby ten zaplacený výzkum 
využily v praxi a výstupy komercionalizovaly. 
Nehledejme v tomto Ameriku, dobrá praxe v za-
hraničí funguje. Nechme firmy dýchat, pracovat 
a rozhodovat, úřady ať sjednotí postupy při kont-
rolách, a věřte, že byznysový sektor si s tím poradí.
Je to také hodně na univerzitách a výzkumných 
ústavech. V minulosti byly snahy zmapovat 
kapacity a zařízení, nicméně se ukázalo, že bez 
funkčního propojovacího nástroje tyto snahy 
často končí v podobě excelovské tabulky zavěšené 
na internet, kde postupně klesají do propadliště 
dějin. Univerzity samy musí umět monetizovat své 
výzkumné a vývojové kapacity a stát se dobrými 
a aktivními partnery pro české firmy.

Vy ten funkční propojovací nástroj ale 
nabízíte…
Ano, i my jsme si řekli, že přispějeme, a společně 
s partnerem Aktivity pro výzkumné organizace 
jsme vytvořili nástroj Mapavin – zkratka pro Mapa 
výzkumných institucí. Firmy i výzkumné organi-
zace se tam mohou hlásit a zadávat svou poptávku 
a systém je propojí. Mapavin je na trhu taková 
popelka, která je i zrcadlem, jak systém transferu 
technologií reálně probíhá. 

Co tedy to zrcadlo říká?
Že výzkumné organizace, které chtějí uspět, hledají 
cesty k firmám aktivně a platí to i obráceně. Ale 
je znát velká nejistota, nedůvěra, obava, což jsou 
vlastnosti, které samotnému transferu neprospívají. 
Je třeba vidět budoucí prospěch na obou stranách.

Jak podle vás spolupráci vědecko-výzkumné 
a komerční sféry zlepšit?
Nastavit KPI těm, kteří to mají na starost. Ve 
výzkumných ústavech, na univerzitách, ve firmách. 
Když budu mít nastavené hodnocení tak, že svůj 
výzkum placený z veřejných peněz dotáhnu až 
do fáze například prototypu, který pak následně 
soukromý byznys zainvestuje a prodá. Je to ideální 
spojení využití veřejných peněz, kapacit výzkum-
ného sektoru a zapojení soukromé sféry. Všichni 
vydělají.

A už na závěr – jak si náš trh, naše firmy 
představujete za deset dvacet let? Kam podle 
vás směřujeme?
Směřujeme k větší digitalizaci ve všech oblastech 
a oborech, to je holý fakt a konstatování. Udělejme 
vše pro to, abychom jako byznys v tom byli úspěš-
ní. Nové technologie jsou výzvou a můžou pomoci 
vše zvládnout.  ■

DANIEL MRÁZEK
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# energie # chemie # příležitost
Významnou podporou nových projektů je ekosystém inovačních center. Některá jsou velmi aktivní. Mezi ta se chce zařadit 
i Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK), které založily v roce 2015 společně Ústecký kraj, Krajská hospodářská komora 
Ústeckého kraje a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2019 je vede ředitel Martin Mata, s nímž 
jsme hovořili o tom, jak ICUK vyrostl, kde se dnes nachází a jaké má další plány.

V České republice funguje několik 
inovačních center. Jaká byla potřeba 
založit inovační centrum v Ústeckém 

kraji?
Vnímání města Ústí nad Labem a vlastně i celého 
kraje bylo historicky negativní, a to ve všech aspek-
tech. Záměrně však používám minulý čas, protože 
tohle vnímání se mění. Nejen díky krásné přírodě 
a úžasným místům, kde lze trávit volný čas, ale 
i díky změnám, které přinášejí instituce a nadšenci 
jako my. Na začátku stála potřeba změny myšlení 
a vnímání města a kraje jako oblasti na severu 
Čech, která stojí za změnu, revitalizaci, zkultur-
nění, zmodernizování. Ústecký kraj má obrovský 
potenciál pro transformaci a my jsme jedna z insti-
tucí, která se na této transformaci spolupodílí.

Jak vypadalo těch prvních šest let?
První tři roky existence spočívaly nejdřív v zapo-
jení se do stávajících regionálních a národních 
institucí a platforem, které se věnují podpoře 

podnikání a výzkumu, vývoje a inovací. Zároveň 
to byly roky prvních projektů a organizování 
prvních akcí pro začínající i stávající podnikatele. 
Zmíním projekt autonomní mobility a následné 
testování bezpilotních aut, dále inkubační progra-
my pro začínající podnikatele, založení sdílených 
kanceláří a obecně větší zacílení na již zavedené 
malé a střední podniky. Rozběhli jsme rozvojový 
program Platinn, který je dnes transformován 
na Ynovate, a také spolupráci s velmi aktivním Ji-
homoravským inovačním centrem. Připravili jsme 
klíčové strategické dokumenty pro Ústecký kraj, 
vlastní expertní činností jsme se podíleli na tvorbě 
akčních plánů programu Re:start…
Rok od roku je vidět, kam se kraj posouvá, ze-
jména v oblasti inovací, vědy, výzkumu a nových 
technologií. Pokud vás zajímají čísla, za šest let 
existence jsme zorganizovali více než 200 akcí 
pro více než 8 800 účastníků, podpořili bezmála 
90 startupů, rozdali přes 70 inovačních voucherů 
a provedli přes 1 500 odborných konzultací pro 

firmy. Díky nám vzniklo přes 35 nových firem 
a 500 pracovních míst v kraji. Je to kumulativní 
výčet a rok od roku máme stále vyšší cíle, které se 
nám daří naplňovat. Nelze však opomenout vý-
znamný podíl ICUK na přípravě Plánu spravedlivé 
územní transformace, který už v tomto roce v Ús-
teckém kraji počítá se stovkami milionů korun pro 
malé a střední podniky na jejich inovace v rámci 
takzvaných grantových schémat.

Jsou firmy, kterým jste pomohli, a které vám 
utkvěly v paměti?
Za úspěšné startupy zmíním společnost Stavario 
se startupem Vím o všem, který v roce 2019 patřil 
do TOP10 nejlepších startupů podle CzechInvestu 
a Nadace Vodafone Nápad roku. Produktem Josefa 
Beneše a jeho týmu byla digitalizace ve stavebnic-
tví mimo jiné s pomocí online stavebního deníku. 
Za zavedené firmy, které prošly naším programem 
Platinn, zmíním IT firmu SAMOHYB, dnes 
GoodAccess poskytující VPN služby. Její řešení již 

Ústecký kraj:
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využívají firmy ve 120 zemích světa. A takových 
firem je skutečně celá řada.

Na vaší webové stránce svítí jednoduchý 
slogan Ústecký kraj #nový start. Je to ten 
projekt, kterým měníte kraj?
Je to značka, ke které patří dodatek: Je to energie 
talentovaných lidí, je to chemie kraje, který si vás 
podmaní, je to příležitost začít znovu. V těchto 
dvou větách je vlastně obsaženo vše. Je tam tradice 
kraje v těžebním a chemickém průmyslu a zároveň 
energie, která se v průmyslu skrývá a přeneseně je 
právě ona hnací sílou pro nový začátek, nové průře-

zové obory, jako jsou nanotechnologie nebo vodík. 
Značka #nový start také marketingově označuje 
velký projekt Podpora a rozvoj inovačního prostředí 
v Ústeckém kraji II (Smart II – ÚK), kterého je 
ICUK spoluřešitelem. Navazuje na předchozí pro-
jekt a cílem je zkvalitnit podnikatelské prostředí po-
mocí inovací, podpořit podnikatele a rozšířit spolu-
práci mezi firmami a odborníky. Nutné je však říct, 
že tohle není jediný velký projekt, který přispívá 
k transformaci kraje. Rád bych zmínil dotační pro-
gram Inovačních voucherů Ústeckého kraje s cílem 
podpořit firmy k inovacím nebo otevřenou datovou 
platformu Portabo, která publikuje na jednom místě 

a v jednotné formě data z různých oblastí kraje. 
Na tomto projektu spolupracoval kromě ICUK i Ús-
tecký, kraj, ČVUT, Univerzita J. E. Purkyně a města 
Děčín, Litoměřice a Ústi nad Labem. Projektů, kde 
spolupracujeme s více institucemi a organizacemi 
v rámci kraje, je skutečně hodně.

A plány pro budoucnost?
Pro rok 2022 máme celkem ambiciózní plán v po-
čtu plánovaných akcí a aktivit, které chystáme pro 
začínající i stávající firmy. Pouštíme se do nových 
projektů a oblastí jako zdravotnictví či kulturní 
a kreativní průmysl, který je návazně spjatý s vyu-
žitím brownfieldů. Od konce roku se víc zaměřu-
jeme na naši vlastní propagaci. V dohledné době 
chystáme novou grafiku a webové stránky ICUK. 
Hned potom nás čeká vytvoření zcela nové identity 
kraje. Vzniknou nové webové stránky, podobně jak 
má například Moravskoslezský kraj – hrajemskra-
jem.cz – nebo Pardubický kraj – paradnikraj.cz. 
A pak budeme novou identitu propagovat, takže 
o nás nejen v tomto roce hodně uslyšíte. V druhé 
polovině roku by měl být vyhlášen již v pořadí třetí 
projekt pro podporu a rozvoj inovačního prostře-
dí, kde budeme opět spolurealizátorem. Čeká nás 
spousta práce, kterou máme v ICUK rádi, baví nás, 
motivuje a posouvá dál, a hlavně mění náš kraj 
k lepšímu místu pro život, studium a podnikání.  ■

TAMARA KLEIN

ICUK a Ústecký kraj vyhlásily nejvíce inovativní firmy 
z regionu za uplynulý rok. V kategorii startupů vyhrála firma 
Posedla, v kategorii MSP pak společnost New Water Group.
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Chytrá okna jsou napěchovaná různými čidly. Proto jsou také chytrá. Plzeňští 
vědci ale vyvíjejí okno, které se bez elektroniky obejde, přesto na své chytrosti 
nic neztratí. Organičtí chemici z Akademie věd se zase pokusí sestrojit solární 
panel, který bude elektřinu nejen vyrábět, ale i uchovávat. Takže to bude panel 
i baterie v jednom. A v Pardubicích vznikl speciální filtr, který dokáže místnost 
zbavit virů, včetně koronaviru. Ten už dokonce míří do komerční praxe.

Nabízíme pohled na tři z nedávných výsledků 
bádání českých vědců, výzkumníků a vývo-
jářů. Možná některý z nich může být inspi-

rací pro nový český produkt a začátkem nového 
příběhu úspěchu.

Přijde revoluce ve fotovoltaice?
Každý bude mít svou vlastní malou elektrárnu, díky 
které získá energii pro svou osobní potřebu. Nebo 
alespoň pro její část. Navíc bude přenosná, takže 
dokáže nabít telefon nebo jinou elektroniku. Zatím 
je to vzdálená budoucnost, ale ne nereál ná. Výrazně 
by nás k ní měl přiblížit výzkum, který právě startuje 
na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie 
věd ČR. O tom, že se jedná o velice slibný projekt, 
svědčí to, že ho svým grantem podpořila Evropská 
výzkumná rada. Jedná se o nejprestižnější evropský 
grant, který vědci můžou pro své projekty získat.
„Tady připravujeme látky, které jsou citlivé na svět
lo,“ ukazuje mi jednu z laboratoří oddělení Redox-

ní fotochemie Tomáš Slanina. Právě on je čerstvým 
držitelem grantu ERC, který udílí Evropská 
výzkumná rada. Získávají je excelentní a originální 
projekty, které nejenže často posouvají vědecké po-
znání, ale leckdy jsou průlomové. Letos tento grant 
získalo 397 mladých vědců z 22 zemí. V České 
republice na podporu z ERC grantu v tomto roce 
dosáhly čtyři výzkumné projekty. Výzkum Tomáše 
Slaniny je jedním z nich.
Mladý vědec chce zjistit, jak solární panel sestrojit 
tak, aby elektrickou energii nejen vyráběl, ale také 
uchovával. Takový panel by pak elektřinu dodával 
i ve tmě, což by mohlo přispět k větší stabilitě při 
získávání energie ze slunce. „Současné řešení je 
kombinace solárních panelů a nabíjecích baterií. 
Naše zařízení by všechno kombinovalo do jednoho 
materiálu, tedy solárního panelu, který bude vyrábět 
elektrický proud a zároveň se nabíjet. Už tedy 
nebude potřeba ho kombinovat s nějakou baterií,“ 
vysvětluje Slanina s tím, že díky tomu nebude 

potřeba elektrickou energii nikam přenášet. Takové 
solární články by zároveň byly výrazně levnější 
a mohly by se snadno vyrábět ve velkém množství. 
Nebudou vypadat tak, jak je dnes známe ze střech 
nebo z polí, ale budou to tenké folie vytištěné 
na běžné tiskárně.
Trochu mě udivuje, že místo chystaných solár-
ních panelů vidím klasickou chemickou labora-
toř. „Nám jde o přípravu aktivních materiálů ve 
vyvíjených solárních panelech. A právě ty aktivní 
substance se připravují touto klasickou cestou. Čili 
připravíme nějakou sloučeninu, nějaký prášek, který 
potom zabudováváme do architektury solárních 
článků,“ popisuje znovu Tomáš Slanina.
Smyslem výzkumu je odhalit, jak sluneční energii 
uložit do chemických vazeb. „Je to podobné jako 
v přírodě, kde se sluneční energie transformuje 
do biomasy, což jsou také chemické vazby. My ale 
máme jednodušší systém, elektrony ukládáme přímo 
do molekul, které umí do své struktury zabudovat 

Objevujeme pro vás
příležitosti z výzkumu
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vždycky dva elektrony a vytvoří chemickou vazbu. 
Když se rozruší, elektrony vypustí ven, takže mole
kuly fungují jako baterie,“ pokračuje Slanina. Jde 
o organické látky, tedy takové, které neobsahují 
žádné atomy kovů. Díky tomu vědci předpoklá-
dají, že můžou mít nižší ekologický dopad než 
např. systémy obsahující těžké kovy.
Zkoumané látky dokážou chemicky reagovat se 
světlem. A proto jejich výzkum probíhá ve speciál-
ních podmínkách. Poté co se připraví ve zmíněné 
standardní chemické laboratoři, přenesou se do 
místnosti bez oken. Když je potřeba, výzkumníci 
v ní zhasnou veškerá světla a nechají svítit jen 
drobné LED diody. Barvu jejich světla lze libovolně 
měnit, a tak vědci přicházejí na to, s kterou barvou, 
tedy přesněji vlnovou délkou světla, reagují nejlépe. 
V těchto podmínkách lze napodobovat i sluneční 
záření – a právě tak budou vědci zkoumat látky 
vhodné na vývoj „nabíjecích solárních panelů“.

Riziko je vysoké, ale možný zisk také
Že by se ale nad současnými solárními panely 
a bateriovými úložišti smrákalo, si Tomáš Slanina 
nemyslí. Naopak předpokládá, že budou existovat 
a rozvíjet se dál a bude záležet vždy na konkrétní 
situaci, který systém se zrovna bude hodit. Vědec 
si dokonce netroufá ani odhadovat, co konkrét-
ně díky výzkumu vznikne ani zda nové panely 
a baterie v jednom budou účinnější než současná 
zařízení. Upozorňuje, že se nacházíme teprve 
na začátku základního výzkumu. Jeho unikátnost 
spočívá v tom, že tuto oblast, tedy ukládání energie 
do chemických vazeb, dosud nikdo nezkoumal.
„Hodně mě mrzí, že solární energie si poměrně 
pošramotila pověst divokými časy, kdy se vyskytli 
solární baroni a solární energie se začala podpo
rovat často navzdory zdravému rozumu. Já bych 
jí jako oboru přál, aby si zlepšila reputaci, a my 
budeme dělat všechno proto, aby se tak stalo,“ čiší 

elánem Slanina. Jeho výzkumný projekt patří do 
tzv. kategorie high risk / high gain. To znamená, že 
je vysoké riziko, že vědci ke kýženým výsledkům 
nedojdou. Pokud se jim to ale přece podaří, bude 
to podle Slaniny znamenat velký zisk nejen pro 
vědu: „Naše metoda by mohla způsobit revoluci ve 
výrobě a uchovávání elektrické energie. Zejména 
v obnovitelných zdrojích vidím cestu dopředu 
v decentralizaci výroby, tedy malých elektrárnách. 
Vidím to až do takové míry, že člověk bude mít svou 
osobní elektrárnu. Bude mít nějaké osobní prvky, 
které budou nabíjet elektroniku, a lidé tak nebudou 
tolik závislí na elektrické síti zvenku.“
Tomáš Slanina si samozřejmě uvědomuje, že tento 
scénář nenastane v nejbližších letech. Ale jeho 
výzkum by k němu mohl přispět. Finance z ERC 
grantu bude Slanina pro svůj výzkum čerpat pět 
let. Dalších pět let by mohla trvat příprava případ-
né komercializace výsledných produktů.

Tomáš Slanina se svým týmem
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Chytrá okna se obejdou bez čidel 
a ovládání
Představte si okna, která do místnosti pustí jen tolik 
tepla, kolik je potřeba. A to sama od sebe, bez lid-
ského zásahu. Hlavně v létě přijdou vhod. Na trhu 
už nějaká najdeme. Jsou vybavená čidly, která rea-
gují na vnější podmínky a podle potřeby například 
zatáhnou roletu, případně se sama otevřou nebo 
zavřou. Plzeňští vědci ale jako první na světě přišli 
na to, jak chytrá okna vyrobit bez elektroniky. Navíc 
by měla fungovat ještě účinněji než ta současná.
„Naše řešení zatím nikdo nenabízí, jsme totiž jediní, 
komu se to povedlo připravit,“ hrdě oznamuje 
Jiří Rezek z výzkumného centra NTIS Fakulty 
aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. 
„Chytrost našeho okna spočívá v tom, že samo 
reguluje průchod tepla tam a zpátky, aniž byste ho 
museli otevírat, zavírat, dávat před něj nějakou role
tu a podobně,“ doplňuje s tím, že okno využívá své 
specifické fyzikální vlastnosti.
Základem je velmi tenká, asi 400 nanometrů silná 
vrstva oxidu vanadičitého (VO2) nanesená na sklo 
pomocí plazmového magnetronového naprašo-
vání. Podobné experimenty nejsou ve světových 
laboratořích výjimečné, plzeňským vědcům se ale 
povedlo něco, co nikomu jinému na světě. A jedná 
se o doslova průlom. Zatím se totiž dařilo vrstvu 
VO2 nanést jen na sklíčko měřené v jednotkách 
centimetrů. Výzkumníci z NTIS pod vedením pro-
fesora Jaroslava Vlčka tuto vrstvu naprášili na sklo 
o velikosti běžného okna. Udělali tak významný 
krok k průmyslové výrobě.
Oxid vanadičitý vyniká tzv. termochromickým 
jevem. „Když se nachází pod přechodovou teplotou, 
chová se jako zašedlé sklo, takže propouští velkou 
část světla. Zároveň stejně jako běžné sklo propouští 
i infračervené záření neboli teplo, které k nám pu

tuje ze slunce. Ale když se ten materiál zahřeje nad 
přechodovou teplotu, tak se přepne. Pořád stejným 
způsobem, pro oko nerozeznatelně, propouští světlo, 
ale začne odrážet velkou část infračerveného záření 
zpátky ven,“ vysvětluje Jiří Rezek. Tím pádem 
nebude v místnosti horko, čímž se ušetří energie 
potřebná na klimatizaci. Ta může být buď úplně 
vypnutá, nebo alespoň poběží na nižší výkon.
Problém spočívá v tom, že zmíněná přechodová 
teplota se u oxidu vanadičitého za normálních 
okolností pohybuje kolem 70 °C. „Taková teplota 
není ani v Teheránu na náměstí,“ říká s úsměvem 
Rezek a pokračuje: „Existují ale postupy, jak ten 
materiál upravit, třeba přidáním jiného prvku, v na
šem případě wolframu. Tím přechodovou teplotu 
snížíme.“ Na druhou stranu hrozí, že se sníží op-
tické vlastnosti, a že sklo pak propustí méně světla. 
Plzeňští vědci ale dokázali přechodovou teplotu 
snížit na 20 °C, aniž by průhlednost skla zhoršili.

Unikátní přechod z malých rozměrů 
na velké
Oxid vanadičitý se na sklo nanáší v plazmovém 
magnetronovém reaktoru. V něm se vanad i kyslík 

doslova rozloží na atomy a ty pak dopadají na sklo. 
Nesmírně záleží na absolutně přesném pomě-
ru mezi vanadem a kyslíkem. „Když ten poměr 
změníte o jedno dvě procenta, nanesená vrstva vám 
nebude dělat vůbec nic a můžete ji vyhodit,“ varuje 
Rezek.
Právě to je důvod, proč je tak náročné přejít od 
malých rozměrů k velkým. Reaktor v plzeňské 
laboratoři má v průměru asi metr. Tam by se okno 
nevešlo. K výjimečnému úspěchu tak plzeňským 
vědcům pomohla mezinárodní spolupráce. Úspěš-
ná realizace totiž proběhla v laboratořích Fraunho-
ferova institutu v Drážďanech v rámci účasti týmu 
Jaroslava Vlčka v evropském výzkumném projektu 
Switch2Save, který se zabývá úsporou energie 
na klimatizaci, mimo jiné i pomocí aplikace 
termochromických materiálů na oknech budov. 
Vědci ze západočeské metropole byli do projektu 
přizváni na základě výsledků výzkumu termo-
chromických povlaků, které publikovali v prestiž-
ních zahraničních časopisech.
Každý reaktor je ale trochu jiný, výrobní postupy se 
tak musí přizpůsobit jeho konkrétním vlastnostem. 
A to v případě oxidu vanadičitého ze zmíněných 
důvodů není nic jednoduchého. Plzeňští vědci VO2 
zkoumají již osm let a dokázali odhalit i ty nej-
jemnější jeho nuance. A právě díky tomuto jejich 
detailnímu poznání jako první na světě dokázali 
VO2 nanést i na skleněnou plochu větších rozměrů.

Obrovská investiční příležitost, 
ale riziková
Bez zmíněného evropského výzkumného projektu 
by podle Rezka byl tento úspěch vyloučený: „Asi 
těžko by se našel někdo, kdo by řekl: ‚Máte výborný 
základní výzkum, jste v tom jedni z nejlepších 
na světě, tak tady máte 150 milionů a pojďme z toho 
udělat nějaký produkt.‘ Ani se nedivím, ten vědecký 
risk je tu značný, takže firmy do toho zatím jít 
nechtějí. Evropský projekt tak byl jedinou možností, 
jak toho dosáhnout.“
Výzkumný projekt Switch2Save, který se zabývá 
vysoce atraktivním a celospolečensky důležitým 
tématem šetření energie pomocí pokročilých úprav 
povrchu okenních tabulí, sdružuje devět partnerů 
napříč Evropskou unií. Kromě koordinujícího 
Fraunhoferova institutu jsou řešiteli univerzity 
(Západočeská univerzita v Plzni a Národní tech-
nická univerzita v Aténách), technologické firmy, 
ale například i druhá největší nemocnice v Řecku 
Agios Panteleimon. Právě tam se budou nová okna 
testovat v reálném provozu. Do konce září 2023 
by mělo být na budovu nemocnice nainstalováno 
celkem 56 okenních tabulí a balkonových dveří 
na klinikách dětského lékařství a intenzivní péče.
Plzeňští vědci ještě musí vylepšit optické vlastnosti 
chytrého okna. Sklo je zatím nažloutlé, vypadá jak 
špinavé. Výzkumníci z NTIS zkoumají, jak barvu 
změnit, aby sklo bylo na pohled příjemnější. „Pak 
je tu vývojové hledisko. Aby to bylo reprodukovatel
né, aby jedno okno bylo jako druhé, aby každé sklo 
nemělo jinou barvu, jinou tloušťku. To jsou vyloženě 

Jiří Rezek a magnetronový reaktor v NTIS

Ukázka skla do chytrého okna
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průmyslové problémy, které je třeba vyřešit,“ po-
kračuje dále Rezek. Uvědomuje si, že i tato fáze si 
vyžádá nemalé finanční prostředky.
Rezek věří, že pro další kroky k finální realizaci 
najde investora. „Trh bude neustále růst. Vidíte, že 
domy jsou samé sklo. S kolegou jsme to zkoušeli spo
čítat a odhadujeme, že na světě je asi sto tisíc kilo
metrů čtverečních oken. To je obrovské množství, ve 
kterém vidím obrovský potenciál, protože okna jsou 
slabým místem budov. Teplo jde ven, když nemá, 
a dovnitř, když také nemá,“ věří v úspěch Rezek.
A přidává ještě další údaje. Podle určitých propoč-
tů se odhaduje, že topení, klimatizace nebo osvět-
lení budov spotřebuje 30 % veškeré vyprodukova-
né energie. Rezek je přesvědčený, že chytrá okna 
z plzeňské laboratoře toto procento dokážou snížit.

Nemocný v místnosti? Riziko nákazy 
sníží speciální filtr vědců z Pardubic
Asi desítka studentů se soustředěně dívá na moni-
tory počítačů. V absolutním tichu právě vykonáva-
jí zkoušku. A v podstatě bez povšimnutí nechávají 
dva látkové pytle táhnoucí se nad nimi přes celou 
učebnu. „Tady ve třídě máme nainstalované dva 
rukávové filtry, které slouží k tomu, aby snižovaly 
koncentraci případného viru, který tu některý 
z žáků může produkovat,“ ukazuje Max Fraenkl 
z Centra materiálů a nanotechnologií Fakulty 
chemicko-technologické Univerzity Pardubice 
(CEMNAT), jeden z tvůrců speciálního filtru. Jsem 
s ním na Fakultě elektrotechniky a informatiky 
pardubické univerzity, zatím jediném místě na svě-
tě, kde takový filtr najdeme. Brzy by tomu ale už 
mohlo být jinak.
„Celé zařízení funguje tak, že vzadu v místnosti se 
nasává vzduch, který vede skrz tlumič hluku. Pak 
následuje ventilátor, druhý tlumič hluku a pak už je 
pod stropem zavěšený rukáv, který je vyrobený z fil
tračního materiálu, který je obdobou respirátoru. 
Do tohoto rukávu se fouká nasávaný vzduch a skrz 
ten rukáv po celé třídě vychází čištěný vzduch,“ 
popisuje dále Fraenkl. Za hodinu se tu vzduch 
vymění šestkrát.
Do boje proti pandemii se CEMNAT zapojil 
hned po jejím vypuknutí. V roce 2020 tamní 
vědci představili osobní filtr, který by pro lékaře 
a zdravotníky v rozvojových zemích s nedostatkem 
ochranných prostředků mohl být vhodnou náhra-
dou respirátorů. Tento filtr se regeneruje ve vroucí 
vodě, lze ho vyprat a má dlouhou životnost. Bě-
hem jeho vývoje vědci došli k mnohým zajímavým 
poznatkům o filtraci. Například k tomu, že pokud 
filtrovaný vzduch v místnosti filtrem cirkuluje, 
nemusí být filtrační účinnost 99,99 %, ale postačí 
90 %. Tím pádem může být filtrační materiál 
tenčí, čímž se sníží tlaková ztráta, a tedy i hlučnost 
a energetická náročnost filtru.

Popelka přebírá popel a hrách
Proč v místnosti stačí nižší filtrační účinnost, 
vysvětluje Max Fraenkl na příkladu s Popelkou. 
První varianta ilustruje filtrační účinnost 99,99 %: 

Popelka je pečlivá, nabere do ruky 10 hrášků 
a dává pozor, aby jí žádný neupadl. Zrnka ale 
vybírá o něco pomaleji než v druhé variantě. Ta 
ilustruje filtrační účinnost 90 %: Popelka trošku 
zrychlí, přibližně o 11 %. Opět nabere 10 hrášků, 
ale protože trošku pospíchá, jeden jí vypadne 
a smíchá se s popelem a hráškem na zemi. Jak 
v první, tak ve druhé variantě Popelka celý proces 
opakuje až do vysbírání všech hrášků. V obou 
případech jí to tedy bude trvat stejně dlouho. Jinak 
řečeno, při rozdílné účinnosti mají filtrace stejný 
výkon.

Čistá třída už za hodinu
Pevně věřím, že nikdo ze studentů, kteří tu sedí, 
není nakažený. Ale i kdyby, Max Fraenkl mě 
ubezpečuje, že filtr riziko nákazy významně sníží: 
„Nakažený neustále produkuje nějaká kvanta viru. 
To zařízení ale umí účinně snížit koncentraci. Jestli 
u vás nemoc propukne, závisí na dávce viru, kterou 
obdržíte. Pokud tady ve třídě je šestinásobná vý
měna vzduchu, tak za jednu hodinu zdravý člověk, 
který je v místnosti s nakaženým, nadýchá třikrát 
nižší dávku viru, než kdyby tu žádný filtr nebyl. 
To už může rozhodnout o vypuknutí nemoci nebo 
o jejím průběhu.“
Když nakažený student nebo učitel z učebny ode-
jde, koncentrace viru se za 20 minut sníží na de-
setinu. Za 40 minut se sníží na setinu a za hodinu 
na pouhou tisícinu. „To už je hodně významné 
snížení,“ usmívá se Fraenkl.
Že to opravdu funguje, si vědci ověřili dvěma testy. 
První byl tzv. smoke test. Do třídy vypustili disko-
tékový dým a sledovali, za jak dlouho se rozptýlí 
bez filtrace a pak s filtrací. Druhý test proběhl ve 
spolupráci s Ústavem chemických procesů AV ČR. 
Po třídě rozmístili několik zařízení, která detekují 

nanometrové částice. Zároveň pustili generátor 
aerosolu, který imituje nakaženého. S výsledky 
testů mohli být vědci spokojeni.
Nový filtr vědci z CEMNATu vyvinuli ve spolu-
práci se zmíněným Ústavem chemických procesů 
AV a Ústavem techniky prostředí Fakulty strojní 
ČVUT. Náklady na výrobu prototypu, který tu vidí-
me, dosahují asi 30 tisíc korun. To je prý asi třikrát 
méně než jiná komerčně dostupná zařízení, napří-
klad mobilní filtrační jednotky. Právě v nízké poři-
zovací ceně a zároveň malé energetické náročnosti 
vědci vidí velký potenciál, díky kterému by nový 
filtr mohl uspět na trhu. „Potenciálního výrobce už 
jsme oslovili a teď s ním jednáme. Víc říct nemůžu,“ 
nechce Fraenkl prozradit obchodní tajemství.
Hlavním cílem Centra materiálů a nanotech-
nologií je realizovat vědeckou, výzkumnou, 
vývojovou a vzdělávací činnost v materiálových 
vědách, zejména v oblastech fotoniky, elektroni-
ky, fotovoltaiky a katalýzy. „V roce 2016 jsme byli 
zařazeni na Cestovní mapu velkých infrastruktur. 
Díky tomu jsme dostali vládní subvenci, která 
umožnila, že jsme tu špičkově vybavení,“ hrdě říká 
vedoucí CEMNATu profesor Miroslav Vlček. 
Své služby výzkumné centrum neposkytuje jen 
pardubické univerzitě, ale i dalším akademickým 
a vzdělávacím institucím a také průmyslové sféře. 
Firmám nabízí poradenství a provádí analýzy 
a charakterizace materiálů, případně pomáhá řešit 
aktuální technologické problémy. „Tímto způsobem 
umožňujeme firmám a výzkumníkům posunout se 
dál,“ spokojeně uzavírá Vlček.  ■

(Nejen těmto objevům se věnují i pravidelné 
podcasty na portále Komoraplus.cz.)

DANIEL MRÁZEK

Vědci Univerzity Pardubice umí zachytit virus speciálním filtrem.
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Nejjednodušší a nejrychlejší cesta k zelené kartě

Investorský imigrační program EB-5
Máte, nebo budete mít potřebu navštěvovat pravidelně USA? Uvažujete o studiu na americké univerzitě? 
Nebo dokonce uvažujete o trvalém pobytu ve Spojených státech? Na každou z těchto otázek je stejná odpověď: 
Cestou pro vás může být EB-5.

EB-5 je vzhledem k minimálním kvalifikačním 
kritériím a restrikcím pro žadatele oblíbeným 
vízovým programem – každoročně je kvóta 

žádostí z celého světa plně vyčerpána. Jediným po-
žadavkem je finanční spoluúčast na projektu EB-5 
kdekoli v USA s minimální částkou 500 tisíc dolarů 
na dobu maximálně 5 let. Podle oficiální statistiky 
imigračního úřadu (USCIS) je doba schválení 
žádosti o zelené karty pro zahraničního EB-5 inves-
tora a jeho rodinu 14,2 měsíce a do 5 let je možno 

JAK TO VŠECHNO ZAČALO
Historie tohoto programu začíná v roce 
1990 – tehdy Kongres schválil program 
EB-5 s cílem vytvářet nové pracovní 
příležitosti a přilákat zahraniční investory. 
Od té doby funguje tento vízový program 
téměř beze změny. Až v posledních pár 
letech, v souvislosti s probíhající debatou 
o podobě americké imigrační politiky, 
proběhlo několik významných změn, 
a to hlavně ve výši poskytované částky. 
Původní minimální hranice investice ve 
výši 500 tisíc USD byla zvýšena na 900 tisíc, 
nicméně to vyvolalo negativní reakci několika 
amerických developerských a investičních 
společností. Ty napadly zákonnost těchto 
změn u soudu a ten rozhodl o navrácení 
minima na původní částku.

VERE PRAGUE
Soukromá společnost se sídlem v Praze je 
oficiálním zástupcem americké společnosti 
Christian Tyler Properties pro střední Evropu. 
Poskytuje komplexní servis, jazykovou 
a administrativní podporu a osobní péči 
každému zájemci o získání trvalého pobytu 
ve Spojených státech skrze investorský 
imigrační program EB-5.

prostor pro zahraničního EB-5 investora. Jedním 
z nich je soukromá developerská a investiční spo-
lečnost Christian Tyler Properties (CTP) se sídlem 
v Tampě ve státě Florida. Ta má se zmíněným 
programem více než deset let zkušeností a díky ní 
programem úspěšně prošlo takřka osm stovek in-
vestorů, jejichž rodiny získaly trvalý pobyt v USA. 
„Tato společnost již v rámci programu EB5 úspěšně 
realizovala 34 projektů v souhrnné hodnotě přes 
375 milionů dolarů. Z drtivé většiny šlo o výstav-
bu rezidenčních objektů pro seniory, dlouhodobě 
nemocné, opuštěné děti a další zranitelné skupiny 
obyvatelstva. Garancí pro investory je nejen fakt, 
že se jedná o schválené EB5 projekty, ale také to, 
že každý projekt v programu má smluvně zajištěné 
refinancování po dokončení, což vytváří maximální 
bezpečnost vložené investice,“ přidává svou zkuše-
nost Jiří Krejča, majitel společnosti Vere Prague, 
která je oficiálním zástupcem CTP v České repub-
lice. A podtrhuje, že CTP vykazuje stoprocentní 
úspěšnost svých žadatelů o trvalý pobyt i včasné 
a naprosto bezproblémové navrácení investované 
částky ve smluveném termínu.  ■

PETR SIMON

získat americké občanství. Během schvalování 
žádosti o zelené karty cestujete do USA na běžná 
krátkodobá víza, nebo pobýváte na účelová víza – 
pracovní, studijní a jiná. Investováním zmíněné 
částky získá zahraniční investor pro sebe, partnera 
a nesezdané děti do 21 let povolení k trvalému 
pobytu v USA, tedy takzvanou zelenou kartu.

Zahraniční investor pohledem EB-5
V Programu EB-5 se nevyžadují kvalifikační či 
jazykové předpoklady, žadatel nemusí v USA 
pobývat. Zahraniční investor je fyzická osoba, 
která musí prokázat, že vlastní majetek (peníze, 
akcie, nemovitosti a podobně) ve výši minimálně 
1 milionu dolarů, nepočítá se však nemovitost, 
ve které žadatel trvale žije. Běžnými dokumenty 
se prokazuje původ tohoto majetku, jakož i původ 
peněz, které budou investovány do projektu EB-5 
v USA, což ale může být i půjčka od firmy nebo 
banky, dar a jiné.

Christian Tyler Properties
Současná legislativa vyžaduje takzvanou přímou 
investici do projektů EB-5. To lze realizovat vlast-
ním projektem, což ale může být procesně velmi 
složité a nákladné. Jednodušší je investovat do 
projektu místního developera, který umí vytvořit 

Více informací na:

www.eb5.cz



Nová generace Volkswagenu Multivan se dívá do budoucnosti a nezapomíná při tom na přednosti svých 
předchůdců. Zachovává si svou prostornost a snadno vyjímatelnými sedadly posouvá variabilitu interiéru na zcela 
novou úroveň. O pohodu za jízdy se postará digitální přístrojová deska Digital cockpit, prémiový sound systém 
Harman/Kardon či head-up displej. V zimě jistě oceníte až 6 vyhřívaných sedadel a v létě naopak odvětrávaná 
sedadla řidiče a spolujezdce. O Vaše bezpečí se postarají např. světlomety IQ.LIGHT LED Matrix či nejmodernější 
bezpečnostní asistenti vč. Travel Assist. Díky pestré nabídce motorů včetně výkonného plug-in hybridního 
pohonu o síle až 160 kW je připraven nejen na dlouhé cesty, ale i na šetrné jízdy městem, např. s dětmi do školy. 
Zkrátka, nový Multivan je připraven vyrazit do budoucnosti. A co vy?

Spotřeba a emise vozu Volkswagen Multivan: 1,5–7,7 l / 100 km; 34–175 g CO2 na 1 km.

Zcela nový Multivan
Vítejte v novém světě 

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

ROS, a.s.
Poříčí 3, 639 00 Brno, tel. +420 530 501 111
www.rosauto.cz, e-mail: rosauto@rosauto.cz



» ELIMINOVAT NÁKLADY NA DOPRAVU

» ZEFEKTIVNIT ČAS ČLOVĚKA

» ZMĚNIT SYSTÉM VÝROBY

POJĎTE
do toho S NÁMI

Ve skladu v Modleticích teď k vyzkoušení a odvozu:

» 50 ks CO2 laserů

» 3 ks vláknových laserů starších typů ve výprodeji

» 15 ks 3D tiskáren UNIZ

» 18 ks 3osých frézek

» 10 ks laserových zdrojů 1,5 kW

Servisujeme a školíme:
» optické prvky laserů
» zvýšení efektivity výroby laserů
» servis laserů možný již do 24 hodin po 

schválení objednávky
» CNC komponenty NOVĚ s možností dodání 

IHNED K VÁM

Služby:
» laserové řezání - NAVÝŠILI 

JSME KAPACITY
» laserové sváření - NOVĚ

www.eurazio.eu
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