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VÁŠ PRŮVODCE SVĚTEM PODNIKÁNÍ

MĚSÍČNÍK HOSPODÁŘSKÉ KOMORY 
ČESKÉ REPUBLIKY

OCENĚNÍ:
EXPORTÉR ROKU 2020
NÁBYTEK ROKU 2021

TÉMA MĚSÍCE:
EXPERTNÍ 
A PODNIKOVÉ SLUŽBY

KOMORAPLUS:
PŘÍLEŽITOSTI  
Z ČESKÝCH LABORATOŘÍ

OPASKY SI UTÁHNOUT MUSÍME. 
ZASAĎME SE O TO,  
ABY TO NEBYLO NADLOUHO
Vladimír Dlouhý, HK ČR



ŠKODA PLUS

Využijte benefitů programu ŠKODA Plus
a vyberte si ze široké nabídky ročních vozů
Vyměňte svůj starý vůz za mladší z programu ŠKODA Plus a získejte 
přitom celou řadu benefitů. Více informací o nabídce najdete 
na skodaplus.cz nebo vám rádi poradíme online či telefonicky.

Ilustrační fotografie

Měníme minusy ojetých
vozů na plusy

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
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Vážení podnikatelé,
za několik dní budete jednat 
na sněmu Hospodářské ko

mory ČR a  lze očekávat, že v  této 
turbulentní a  zjitřené době bude 
předmětem debat na plénu i v ku
loárech celá řada velmi vážných 
témat. Chci v této souvislosti upo
zornit na jedno, které, věřím, by 
mělo zaznít.
V  mnoha debatách politiků, ale 
i expertů a podnikatelů či živnost
níků zaznívají výzvy, aby vláda 
přijala opatření, jimiž by snížila 
růst nákladů v  nejrůznějších odvětvích, případně 
kompenzovala finanční ztráty podniků. Výsledným 
efektem má být zkrocení inflace s odkazem na to, 
že postihuje všechny skupiny a nižší i střední vrstvu 
vrhá do chudoby.
Zaznívají návrhy na taková opatření, jako je 
zastropování cen či marží nebo snižování nejrůz
nějších daní. Tato opatření asi mohou přinést dílčí 
a krátkodobý efekt, ve svém důsledku ale na trh 
vnesou spíše další porci nejistoty.
Nezlehčuji současnou situaci, podniky, podni
katelé, živnostníci, ale i my všichni, celá společ
nost, procházíme náročným obdobím a řešíme 
problémy, o nichž jsme si možná mysleli, po letech 

tučných, že zmizely ze světa. 
Nezmizely. V nedávné debatě 
o růstu nákladů potravinářských 
výrobců a cen potravin zazněl 
názor, že buďto bude současné 
problémy vláda sanovat, nebo je 
zaplatí konečný spotřebitel. Názor, 
který zaznívá tak často, až se zdá 
být většinovým. Není ale mylný? 
Současné problémy přece zaplatí
me vždy my. Všichni.
Ano, vláda má pečovat o blaho 
občanů, o energetickou i potra
vinovou bezpečnost i o národní 

ekonomickou prosperitu. Ta péče má mít podobu 
především kvalitního školství, smysluplné daňové 
politiky, investic do infrastruktury, podpory vědy 
a výzkumu, ekonomické diplomacie, a ano, i funk
ční sociální sítě, která poskytne pomoc zranitelným.
Setkávám se v průběhu let se stovkami českých 
podnikatelů i živnostníků. A tvrdím, že většinu 
z vás zdobí dvě pro podnikání zcela nezbytné 
vlastnosti. Odolnost a přizpůsobivost. Nestojíte 
před státem s nataženou rukou. Tím více zaslouží
te přesně tu péči, kterou jsem popsal.
Přeji nám všem, ať vám české vlády, současná i ty 
budoucí, právě takovou péči dokážou nabídnout. 
Protože je to jediná cesta k naší budoucnosti…

DISTRIBUCE
	■ členům HK ČR (sdružuje více než 16 000 živnostníků a firem a 126 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.

PETR KARBAN 
šéfredaktor



4   www.komora.cz

SKORO POLOVINA PODNIKŮ UTLUMÍ INVESTICE
Vlivem výrazného růstu cen surovin, polotovarů a výrobních 

materiálů, nedostatečné dostupnosti některých materiálů 

a vstupních surovin nezbytných pro výrobu a nepřímých 

dopadů ruské invaze téměř polovina českých podniků  

utlumí své investice. 

16

OPASKY SI UTÁHNOUT MUSÍME.  
ZASAĎME SE O TO, ABY TO NEBYLO NADLOUHO
Během covidové pandemie tu byly obory, které dokázaly 

prosperovat. Válka na Ukrajině negativně dopadá bez výjimky 

na všechny. Vláda se musí postavit čelem k vysokým cenám 

energií, jinak nemůžeme počítat s ekonomickým růstem. 

S prezidentem HK ČR Vladimírem Dlouhým o rekordní inflaci 

i o dopadech rusko-ukrajinské války.

18

TRH PRÁCE ZRCADLÍ RYCHLOST I NEDUHY SOUČASNOSTI 
Firmy chtějí být optimistické, realistický pohled je stáčí 

k opatrnosti. Přesto zaměstnavatelé v České republice hlásí pro 

2. čtvrtletí 2022 silné náborové plány. To je rámcový výsledek 

průzkumu mezi 515 významnými zaměstnavateli v ČR. 

Co dalšího průzkum ManpowerGroup  

a index trhu práce předpovídá? 

36

VĚDA, VÝZKUM, INOVACE
Objevy z českých laboratoří mohou být – přetaveny do aplikační 

praxe – zajímavou příležitostí pro mnohé české firmy. Opět vám 

představíme tři nápady, které určitě stojí za pozornost. 

54

EXPORTÉR ROKU
Vítězem 27. ročníku soutěže Exportér roku vyhlašované 

Hospodářskou komorou ČR a hodnotící nejúspěšnější vývozce 

za rok 2020 se stala automobilka Škoda Auto.  

V kategorii zohledňující nárůst exportu zvítězil výrobce strojů 

na předení Rieter CZ.

58
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Darujte jedním dárkem 
nekonečně možností

Dárkový Pass Sodexo je ideální pro motivaci a podporu 
prodeje. Věnujte ho všem, na kterých vám v byznyse záleží. 
Jako firemní dárek, odměnu do věrnostních programů nebo 
jako správnou motivaci. 
 
        Více informací najdete na webu  
        www.sodexo.cz/darek

10123884_Darkovy_Pass-Inzerce-Komora-210x297-03mh.indd   110123884_Darkovy_Pass-Inzerce-Komora-210x297-03mh.indd   1 07.03.2022   12:31:0807.03.2022   12:31:08
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Mzdy letos zvyšuje 7 z 10 firem

Navzdory růstu cen surovin, energií, 
pohonných hmot a nedostupnosti 
některých materiálů sedm z deseti 
firem již zvýšilo nebo v průběhu 
letošního roku zvýší mzdy svým 
zaměstnancům. Vyplývá to ze šetření 
HK ČR mezi jejími členy. Mzdy 
vzrostou hlavně v podnicích působí
cích ve zpracovatelském průmyslu, 
nejčastěji dojde k meziročnímu růstu 
výdělků zaměstnanců v rozmezí 5 až 
10 %. Desetina podniků přitom již 
navýšila nebo bude navyšovat mzdy 
o 10 a více procent.

Téměř polovina podniků 
utlumí investice
Vlivem výrazného růstu cen surovin, 
polotovarů a výrobních materiálů, 
nedostatečné dostupnosti některých 
materiálů a vstupních surovin nezbyt
ných pro výrobu a nepřímých dopadů 
ruské invaze na Ukrajinu skoro 
polovina českých podniků v letošním 
roce utlumí své investice. Vyplývá to 
z dat členů HK ČR. Útlum investic 
oznámilo 44 % podniků, přičemž ještě 
v lednu letošního roku snížit investiční 
aktivity hodlalo výrazně méně podni
ků (29 %). Pokles hlásí nejmenší firmy 
a stavebnictví. Silný propad čekají 
firmy působící v osobních službách. 
Hospodářská komora dlouhodobě 
doporučuje vládě, aby opětovně za
vedla rychlejší odpisy dlouhodobého 
majetku.

Krátce z Komory

Podnikatelé za materiál 
a energie letos zaplatí 
o desítky procent více

Ceny materiálů, meziproduktů a slu
žeb včetně dopravy letos podnikate
lům nejčastěji podraží o desetinu až 
pětinu. K tomu vzrostou ceny energií 
a pohonných hmot, nejčastěji do 
50 %. V důsledku zdražování mate
riálů, energií a pohonných hmot tak 
své výrobky a služby bude nuceno 
zdražit více než osm z deseti podni
katelů. Řada podniků ale také sníží 
své marže. Podnikatelé se tak budou 
snažit růst cen alespoň částečně 
absorbovat a spotřebitelskou inflaci 
tím tlumit. Vyplývá to ze šetření, 
v němž se Hospodářská komora 
dotazovala svých členů na to, jaký 
vývoj cen očekávají. Největší nárůsty 
cen předpokládají podniky působící 
ve zpracovatelském průmyslu a ve 
stavebnictví. Třetina respondentů ze 
zpracovatelského průmyslu uvedla, 
že jen ceny energetických vstupů 
jim letos vzrostou o více než 100 %. 
Více informací přinášíme na webu 
HK ČR.

Komora navrhla vládě, jak 
snížit cenu energií
Podle Hospodářské komory se 
situace na trhu s rychle rostoucími 
cenami elektřiny a plynu stává neu
držitelnou jak pro domácnosti, tak 
pro podniky. Podle analýz Hospo
dářské komory se navíc v následující 

HDP letos potáhne  
i spotřeba uprchlíků

Podle nové Komorové národohos
podářské prognózy letos české HDP 
vzroste meziročně o 1,2 %. A to 
i přes souběh dopadů koronavirové 
krize a války na Ukrajině. Inflace by 
letos mělo dosáhnout 13 %. Silná 
inflace dopadne na firmy i domác
nosti, průmysl jako celek ale nebude 
paralyzován. Novým impulzem bude 
spotřeba běženců z Ukrajiny, a to 
díky dovezeným vlastním finančním 
prostředkům i mimořádným so ciál
ním dávkám. 

Zákonem roku je nový 
stavební zákon
13. ročník ankety Zákon roku s vel
kým náskokem vyhrálo téma Reko
difikace stavebního práva, konkrétně 
nová komplexní úprava stavebního 
zákona. Ta má zásadně zjednodušit 
a urychlit povolování staveb. Na zá
koně se jako odborný partner podí
lela HK ČR. Probíhající parlamentní 
diskuze ale ukazuje, že vloni přijatý 
zákon bude změněn. Anketu organi
zuje poradenská společnost Deloitte 
a její advokátní kancelář Deloitte 
Legal od roku 2010. Z pěti nominací 
vybíraly stovky podnikatelů nejlepší 
právní předpis, soubor zákonů nebo 
legislativní počin, který má pozitivní 
dopad na podnikání.  ■

MIROSLAV DIRO

topné sezoně na trhu s energiemi 
výrazně projeví důsledky války 
na Ukrajině. Vláda by se proto měla 
soustředit i na dosud neuvažovaná 
řešení, kterými by rychlý růst cen 
zkrotila. „Doufám, že vláda zváží 
i méně konvenční návrhy, se kterými 
přicházíme. Navrhujeme výjimky 
pro používání burzovních cen při 
prodeji energií, majetkový vstup 
České republiky do vznikajících 
LNG terminálů, vytvoření mechani
smu k zajištění strategických zásob 
zemního plynu, zvážení vlastní těžby 
plynu z břidlic a prodloužení provozu 
uhelných tepláren,“ uvedl prezident 
Hospodářské komory Vladimír 
Dlouhý.

NEJLEPŠÍ OBKLADAČI JSOU Z OSTRAVY

Střední škola stavební a dřevozpracující Ostrava 
zvítězila v soutěži Obkladačská naděje. Tu uspořádal 
Cech obkladačů ve spolupráci s HK ČR a Střední 
odbornou školou Jarov. Své síly změřili nejlepší 
obkladači z celkem devíti odborných škol České 
republiky. Druhé místo obsadili obkladači z Plzně 
před žáky z Olomouce. Vítězstvím si dvojice mladých 
obkladačů zajistila pozvánku na reprezentaci do 
evropských soutěží, soutěž totiž proběhla v rámci 
národních odborných soutěží CzechSkills 2022.

ČÍSLO MĚSÍCE

1,2 %
O TOLIK LETOS VZROSTE HDP 
ČESKÉ REPUBLIKY. VYPLÝVÁ 
TO Z NOVÉ KOMOROVÉ 
NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ 
PROGNÓZY. KOMORA PŘI 
PŘÍPRAVĚ PROGNÓZY 
VYUŽÍVÁ TECHNICKÉHO 
INSTRUMENTÁRIA ČESKÉ 
SPOŘITELNY A VÝSTUPY 
Z VLASTNÍCH ŠETŘENÍ MEZI 
VÍCE NEŽ 16 TISÍCI ČLENY.

Fo
to

: a
rc

hi
v 

HK
 Č

R



S aplikací FUTUR/E/GO můžete 
svůj elektromobil dobíjet na více 
než 400 místech po celé ČR. 

FUTUREGO.cz

Naše energie
vás posouvá vpřed

CEZ_FUTUR-E-GO_2022_image.indd   1CEZ_FUTUR-E-GO_2022_image.indd   1 5.4.2022   16:04:445.4.2022   16:04:44
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Regiony a společenstva

Společenstva
Jaká je budoucnost 
gastronomie v ČR?
Jak gastronomický obor změnila 
covidová pandemie? Jaké jsou trendy 
v tomto odvětví a jak co nejefek
tivněji modernizovat gastronomii 
v ČR? Nejen na tyto otázky odpoví 
Český gastronomický kongres, který 
proběhne 31. května v pražském 
O2 universu. Akci pořádá Český 
gastronomický institut. Registrace 
jsou stále otevřené, více informací 
na www.gastrokongres.cz.

Služby zkušebnictví  
pro podnikatele
Volba nového prezídia nebo řešení 
administrativní zátěže podnikatelů 
byly tématy 23. valného shromáž
dění Asociace akreditovaných 
a autorizovaných organizací v Brně. 
V současné době se výrazně zvyšuje 
administrativní zátěž členů AAAO, 
což by mohlo způsobit nepříjemné 
dopady zejména na podnikatele 
(výrobce, vývozce, distributory), 
kteří jsou zákazníky členů AAAO, 
v podobě růstu cen a prodlužujících 
se lhůt posuzování shody výrobků 
a služeb.

pro energetické účely, v průmyslu, 
mobilitě a také oblast výzkumu, 
vývoje a vzdělávání.

Karlovarský kraj
Chebský veletrh práce 
přilákal české i ukrajinské 
zájemce o práci
Další jarní veletrh pracovních 
příležitostí uspořádala KHK Kar
lovarského kraje ve spolupráci s Úřa
dem práce v Chebu. K rozhodnutí 

zorganizovat mimořádnou jarní sérii 
veletrhů přiměla organizátory snaha 
o co nejrychlejší pomoc uprchlí
kům z Ukrajiny nalézt pracovní 
uplatnění. „Kromě toho, že každý den 
pomáháme individuálně uprchlíkům 
najít práci v našich JobPointech v KV 
Aréně a v Chebu, rozhodli jsme se 
zorganizovat i veletrhy, na kterých se 
v jeden den sejde více zaměstnavatelů 
a zájemců o práci najednou,“ infor
movala ředitelka karlovarské krajské 
komory Lenka Mansfeldová.

Pardubický kraj
Komora pomáhá uprchlíkům 
z Ukrajiny
KHK Pardubického kraje ihned po 
propuknutí konfliktu na Ukrajině 
požádala všechny své členy, aby 
nabídli volné ubytovací kapacity, 
a jejich seznam pak spolu s na
bídkou dalších služeb a materiální 
pomoci předala pracovníkům 
krajského úřadu. Veškeré aktivity, 
které KHK podniká pro pomoc 
běžencům z Ukrajiny, jsou koor
dinovány s Pardubickým krajem 
i s krajskou pobočkou úřadu práce. 
Díky této spolupráci vznikl web, 
který nabízí v ukrajinském jazyce 
volné pracovní pozice v Pardubic
kém kraji vhodné pro Ukrajince 
(https://robota.pardubickykraj.cz/).

Veletrh v Chebu přilákal české i ukrajinské zájemce o práci.

Středočeský kraj
Středočeský jarmark řemesel
KHK Střední Čechy ve spolupráci 
s městem Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav pořádá 15. května tradiční 
Řemeslný jarmark na Masarykově 
náměstí v Brandýse nad Labem. Ná
vštěvníci se mohou těšit na ukázky 
řemesel, prodej originálních českých 
výrobků nebo tvůrčí dílny pro děti. 
V regionu Středočeského kraje se 
podobné akce na podporu řemesl
níků uskuteční také v Mělníku dne 
19. června a na podzim v Kolíně. 
Přihlášení vystavovatelů na emailu 
praha vychod@khkstrednicechy.cz.

Ústecký kraj
Krajská vodíková strategie
Jak zajistit plynulost a bezpečnost 
dodávek energií, řeší dnes celý svět 
z důvodu ruské agrese na Ukrajině 
i ve vazbě na ambice Zelené dohody 
pro Evropu. Ústecký kraj vidí jedno 
z možných řešení ve vodíku. V nové 
strategii kraj ve spolupráci s od
borníky a KHK Ústeckého kraje 
definoval principy výroby vodíku, 
jeho distribuce a skladování, využití 

V Brně se konalo 23. valné shromáždění Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací.
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Jihočeský kraj
Startupy na jihu Čech  
podpoří iniciativa  
Od nápadu k realizaci

Tři partnerské instituce stály u zrodu 
iniciativy podporující začínající 
podnikatele na jihu Čech s názvem 
Od nápadu k realizaci. Spolu s Jiho
českou hospodářskou komorou to 
je agentura CzechInvest a Jihočeský 
vědeckotechnický park. Aktuálně 
tato iniciativa podporující vzdělá
vání a informovanost začínajících 
podnikatelů čítá již osm partnerů, 
mezi nimiž nechybí ani vysoké školy 
a další organizace podporující pod
nikání a inovace. Nabídku vzdělávání 
najdou zájemci na facebookových 
stránkách Od nápadu k realizaci 
nebo na webu Jihočeské hospodářské 
komory www.jhk.cz.

Jihomoravský 
kraj
Spolupráce s maďarskými 
a slovenskými firmami

RHK Brno ve spolupráci s Velvysla
nectvím ČR v Budapešti, zahraniční 

kanceláří CzechTrade v Maďarsku 
za podpory statutárního města Brna 
uspořádá 24. května prezentaci 
českých firem nabízejících chyt
rá municipální řešení. Následně 
proběhnou ve spolupráci s minister
stvem průmyslu a obchodu a dalšími 
partnery 26. května B2B individuální 
jednání českých a slovenských firem 
v Žilině. Akce je určena podnikům 
z odvětví strojírenství, elektrotechni
ky, energetiky a ekologie.

výtvarník a sklář Ladislav Oliva 
z Hrubé Horky, švadlena Kamila 
Dvořáková z Mimoně, výrobce skle
něných perlí Korálky z Údolí z Brat
říkova a Aleksander Lenda z polské 
Bystre s farmářskými horalskými 
sýry. Ceny do soutěže věnovaly 
členské firmy Hospodářské komory – 
Česká mincovna a SUNDISK.

Královéhradecký 
kraj
Chemie pomáhá 
i podnikatelům

„Moderní chemie a související 
technologické procesy, například 
gasifikace odpadů, nabízejí řadu řešení 
aktuálních společenských výzev, jako 
je udržitelnost ekonomického růstu ve 
spojení s ochranou životního prostředí 
a podobně. I proto je potřeba hledat 
cesty, jak tyto inovativní technologie, 
které již nyní nachází uplatnění v prů
myslu, podpořit,“ uvedl viceprezident 
HK ČR Radek Jakubský k chystané
mu odbornému semináři Moderní 
technologické procesy, který pořádá 
24. května KHK Královéhradeckého 
kraje společně se Svazem chemického 
průmyslu ČR.  ■
MIROSLAV BENEŠ, HK ČR

Liberecký kraj
Soutěž výrobců z Trojzemí

OHK v Jablonci nad Nisou uspořá
dala soutěž regionálních výrobců 
z česko polsko německého příhrani
čí. Klání se zúčastnilo 52 řemeslníků 
a producentů. Všichni soutěžící 
nejen vyrábějí, ale také nabízejí veřej
nosti možnost nahlédnout do svých 
dílen a provozů. Ocenění si odnesli 

České firmy uspěly v soutěži regionálních výrobců z česko ‑polsko ‑německého příhraničí.
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Univerzita Karlova chce v příštích letech mimo jiné ve spolupráci s HK ČR zvýšit uplatnitelnost absolventů na pracovním trhu díky většímu zapojení 
aplikovaného výzkumu během studia. To je klíčové téma zejména s ohledem na dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků v českých firmách. 
Shodli se na tom prezident HK ČR Vladimír Dlouhý a viceprezident Komory Zdeněk Zajíček během jednání s rektorkou Univerzity Karlovy Milenou Králíčkovou.
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České firmy mohou výrazně  
přispět k výstavbě nových  
jaderných bloků v ČR
Současná válečná situace na Ukrajině ještě zesílila potřebu energetické soběstačnosti České republiky. Také proto musí 
být jádro v dalších letech nedílnou součástí tuzemského energetického mixu. Při zahájení sympozia k jaderné energetice 
pořádané jihokorejskou firmou KHNP ve spolupráci s Hospodářskou komorou to uvedl prezident Komory Vladimír Dlouhý.

Akce k rozvoji jaderných projektů se v praž
ském hotelu Hilton zúčastnilo více než 
100 tuzemských firem. „Tuzemské společ

nosti mohou zahraničním partnerům nabídnout 
bohaté zkušenosti s jadernými projekty i know
how, které mohou díky této akci využít nejen při 
dostavbě Dukovan a případně Temelína, ale také 
u podobných projektů v celé střední Evropě,“ uvedl 
prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý 
a dodal, že rozvoj jaderné energie by měl být 
i jedním z hlavních nástrojů ke snižování emisí 
v Evropské unii.
Green Deal a dohoda Fit for 55 kladou podle 
Hospodářské komory velký důraz na nový přístup 
k energetice a ekonomice obecně. „Nechceme být 
dovozcem energií, musíme si udržet energetickou 
soběstačnost a přijatelné ceny elektřiny a tepla pro 
domácnosti a firmy. Uvědomme si také nesporný 
ekonomický efekt velkých jaderných projektů, které 
přinesou pracovní místa, dlouhodobé zakázky celé
mu dodavatelskému řetězci a ve výsledku také vyšší 
příjmy státního rozpočtu,“ vysvětluje Dlouhý.

Konference měla na programu mimo jiné odbor
né přednášky k představení moderních technolo
gií v jaderné energetice. Proběhly také konkrétní 
B2B jednání českých firem a vedení společností 
KHNP o potenciální spolupráci na jaderných 
projektech.
Kromě prezidenta Hospodářské komory Vladimí
ra Dlouhého vystoupili na úvod sympozia mimo 
jiné náměstek ministra průmyslu a obchodu pro 
jadernou energetiku Tomáš Ehler, ředitel Elek
trárny Dukovany Petr Závodský nebo prezident 
a výkonný ředitel KHNP Chung Jae hoon.  ■

MIROSLAV BENEŠ, HK ČR

Sledujte aktuality na:

www.komora.cz/news/
Korejská společnost KHNP jako jeden z uchazečů jaderného tendru představila na akci nové trendy v jaderné energetice.

Pokud nechce být Česká republika v dalších letech dovozcem energií, bez kvalitních jaderných zdrojů se neobejde,  
uvedl na úvod sympozia Vladimír Dlouhý.
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www.ruckl.com

„YES, jasné slovo všech, kteří se nebojí závazných 
rozhodnutí. Set karafy a sklenic vznikl pro přátelská 

i tvrdě obchodní jednání. Ať jsou Vaše rozhodnutí jasná 
a pokud možno vždy správná.“

Rony Plesl
umělecký ředitel Rücklu
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Vaše podpora nám dodává sílu
Prezident Ukrajinské obchodní a průmyslové 
komory poděkoval Čechům za solidaritu
Ukrajina je plná chytrých lidí a strategických surovin, máme Evropě co nabídnout. Ekonomicky i politicky 
chceme patřit do Evropy, prohlásil prezident Ukrajinské obchodní a průmyslové komory Hennadij Čyžykov 
během setkání s prezidentem Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým a čtyřicítkou českých podniků.

Lidem i podnikům z České republiky poděkoval 
za humanitární pomoc, kterou poskytují obča
nům Ukrajiny. „Válka je na jedné straně velmi 

ničivá. Na druhou stranu nás konflikt nutí více 
přemýšlet o budoucnosti,“ uvedl Hennadij Čyžykov. 
Podle něho je ukrajinská ekonomika ochromena 
zejména na východě a jihu země, kde válka zuří 
nejvíce. Mnoho oborů ekonomiky přitom běží jen 
částečně.
„Měsíc po začátku války proto musíme řešit, jak se 
po konci konfliktu vrátit na původní úroveň a jak 
naši zemi obnovit. Je dobré, že prezident i naše 
vláda chystají daňové reformy, aby se obnova země 
po válce podařila co nejrychleji. Kromě aktuálního 

řešení války chceme na Ukrajině řešit i tyto otázky 
budoucnosti, je to jako svěží vítr pro Ukrajinu. 
Chceme se snažit vyrábět a exportovat, jak jen to je 
možné. A proto jsem také přijel do České republiky, 
abych o našich plánech informoval české firmy a dů
ležité partnery,“ vysvětlil Čyžykov během jednání, 
které se stalo prvním setkáním ekonomického 
a podnikatelského charakteru po invazi ruských 
vojsk na Ukrajinu. Dosud podobná jednání probí
hala jen na politické a vojenské úrovni.
„Měli bychom co nejdříve usnadnit export ukrajin
ských výrobků na evropský trh, třeba zjednodušením 
pravidel Evropské unie. Pro Ukrajinu je to důležité 
z toho důvodu, že by jí umožnil generovat zdroj 

příjmů, které nutně potřebuje pro boj a pro udržení 
základních životních funkcí celé země,“ řekl prezi
dent Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
Připomněl, že překážkou jsou dnes jednotná 
pravidla Evropské unie, ale Česká republika spolu 
s dalšími zeměmi by se mohla zasazovat o to, 
aby Evropa export ukrajinských výrobků na trh 
umožnila. Za důležitý ale také označil transport 
zdravotnického materiálu. Firmy jsou totiž připra
vené jej na Ukrajinu začít dodávat.  ■

MIROSLAV BENEŠ, HK ČR

Ukrajina je plná šikovných lidí i nerostného bohatství, což z ní i přes válečný konflikt činí do budoucna atraktivní byznysovou destinaci, uvedl prezident Ukrajinské obchodní 
a průmyslové komory Hennadij Čyžykov.
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Několik poznámek k současnému růstu cen všeho

Inflace není to, co by nás mělo strašit
Tématem doby, které rezonuje celou společností, je inflace. Nárůst cen se týká bez výjimky všech sektorů. A jako všechno 
ani tento růst není bez příčiny. V debatách a analýzách se o některých příčinách mluví více, o některých méně, o některých 
vůbec. Některé jsme ovlivnit mohli, jiné ne.

Pojďme se na strašáka inflaci podívat trochu 
jinak. Z různých úhlů a srozumitelně. Možná 
ho lépe pochopíme a možná nebudeme volat 

po boji, který by přinesl jen další ztráty. Je dnešní 
mobil stejný jako ten loňský? Výrobce bude tvrdit, 
že není, ten letošní má zcela nové funkce, lepší 
optiku, větší kapacitu baterie, o dva milimetry větší 
displej. Logicky je dražší. Je to inflace? Odvážím se 
říct, že není. Inflací by bylo, kdyby se zvýšila cena 
totožného výrobku, ne výrobku novějšího. Což 
ovšem statistika už nesleduje. A otázkou – ovšem 
na jinou debatu – samozřejmě je, jestli ty stále 
novější výrobky potřebujeme.

Podléhá inflaci mzda?
Bohužel ano, a aniž bychom si to uvědomovali, 
v posledních letech se tak dělo zcela pravidelně 
a velmi výrazně. Zvýšení ceny výrobku se součas
ným zlepšením jeho vlastností je zcela v pořádku. 
V inovaci má podnik a podnikatel totiž prostor 
pro zvýšení mzdy. Ten má samozřejmě i v optima
lizaci procesů, ve vyšší efektivitě a produktivitě. 
Tam je ovšem zpravidla poměrně malý. Ekonomo
vé tu dlouho upozorňují, že tlak na růst mezd se 
nám vymstí, protože mu neodpovídá růst produk
tivity. Odbory to samozřejmě netrápí, populistické 
politiky také ne. Jen je zajímavé, že k výraznému 
růstu mezd docházelo bez ohledu na cokoliv 
od roku 2015, kdy vládu společně drželi ČSSD 
a ANO. Nasypali jsme si do kapes zkrátka peníze, 
které tam být neměly, protože neodpovídají zásobě 
zboží a služeb. Inflace je logickým důsledkem toho 
stavu.
Jistě, mantra odborů platí, platy v Německu jsou 
za stejnou práci nesrovnatelně vyšší. Příčiny jsou 
ovšem v minulém století a bude trvat opravdu 
dlouho, než to srovnáme. A to především proto, že 
se snažíme ten rozdíl smazat na konci, tedy u pla
tů, a ne na začátku, tedy u struktury ekonomiky. 
S tou jsme za třicet let udělali pramálo.

Volný trh je bez viny
Dobrá, inflace je tu. A co s ní? Především nepro
padat panice. A nehledat zbraně sice efektní, ale 
ne efektivní. Plošná opatření s rozdáváním dalších 
peněz všem budou sice přijímána pozitivně, ale 
situaci spíše zhorší, protože inflační tendence 
ještě posílí. Plošné snižování nejrůznějších daní 
pomůže možná krátkodobě, ale ve skutečnosti 
problém pouze odsouvá, protože většina takových 

opatření bude pouze dočasná. Úplně nejhorší by 
bylo, kdyby si stát pod rouškou ochrany spotřebi
tele nárokoval roli hlídače cen, marží a zisků. A že 
k tomu nemá daleko. Za to bychom ovšem zaplatili 
takovou deformací trhu (který je bez viny), ze kte
ré se třicet let snažíme dostat.
Můžeme tedy s inflací účinně bojovat? Jistě, 
rozumem. Hlasy populistů, které varují, jak se 
propadáme do chudoby, určitě najdou živnou 
půdu, ale je třeba vidět, že jsou značně nadsazené. 
Životní úroveň klesá? Obecně spíše nikoliv, ale 
vnímáme to tak. Na vině je fakt, že inflace zboží 
a mezd nebyla souběžná. Ilustruje to redukovaný 

nákupní koš, který jsme si vytvořili: chléb, mouka, 
cukr, brambory, olej, máslo, mléko, hovězí maso, 
vepřové maso, benzin. A hle, v součtu od roku 
2010 více vzrostly mzdy (1,64×) než cena toho 
koše (1,51×).
Přes všechno výše řečené jsou tu ti, pro které je 
současná dvouciferná inflace zničující. Těm je 
potřeba pomoci. Rychle. A tak, aby to nebylo poni
žující. To zatím náš sociální systém příliš nezvládá. 
Měl by se to už naučit, protože je to mimo jiné 
účinná cesta pro cílený boj s inflací.  ■

PETR KARBAN

SROVNÁNÍ INDEXŮ RŮSTU 2010–2022

RŮST MEDIÁNU MZDY A REÁLNÉ KUPNÍ SÍLY

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Zdroj: ČSÚ (2022 dopočet Komora)
Kupní síla vyjadřuje, kolik „košů“ lze pořídit za nominální mzdu. Koš tvoří chléb, máslo, brambory, mouka, cukr,  
vepřová pečeně a hovězí zadní (vždy 1 kg) a dále mléko, olej a benzin (vždy 1 l).
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Víno nejlépe chutná v místě 
svého vzniku. Přijměte proto 

naše pozvání do Vinného baru 
Vinařství Vajbar v Zaječí. Kromě 

moderního prostředí, usměvavé 
obsluhy a velkého výběru vín tu 

najdete i speciální vinařskou kávu, 
speciální pokrmy a pochutiny a také 

terasu s výhledem na Pálavu.

www.vinarstvivajbar.cz

U Vily 480, 691 05 Zaječí
Telefon vinařství: 725 441 048
Telefon vinný bar: 721 657 475

VINNÝ BAR S V ÝHLEDEM NA PÁL AVU

ROMANTICKÝ SKLEP
V MODERNÍM VINAŘSTVÍ

degustace a posezení u krbu | komentované
prohlídky vinařství | degustační sklep až pro 80 hostů

V YCHUTNEJTE SI DOTYK SLUNCE A PŮDY V NAŠICH MODERNĚ POJATÝCH VÍNECH
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Vlivem výrazného růstu cen surovin, polotovarů a výrobních materiálů, nedostatečné dostupnosti některých materiálů 
a vstupních surovin nezbytných pro výrobu a nepřímých dopadů ruské invaze na Ukrajinu téměř polovina českých podniků 
v letošním roce utlumí své investice. Vyplývá to z nového šetření Hospodářské komory mezi jejími členy.

Pojďme se podívat na některé vybrané parame
try – předpokládaný vývoj mezd, budoucnost 
firem, jejich chuť a ochotu investovat i příleži

tosti a hrozby následujících měsíců.

Mzdy porostou, investice podniky omezují
Celkem 70 % respondentů odpovědělo, že letos 
meziročně vzrostou mzdy jejich zaměstnanců. 
Největší pravděpodobnost zvýšení mzdy přitom 
mají pracovníci ve zpracovatelském průmyslu.
Nejčastěji dojde k meziročnímu zvýšení mezd 
v rozmezí 5 až 10 % (uvedlo 44 % respondentů). 
Toto rozpětí růstu bude velmi rozšířeno u velkých 
firem, které uzavírají kolektivní smlouvy (v tomto 
případě obvykle na podzim 2021 pro rok 2022). 
Právě u firem s více než 250 zaměstnanci očeká
váme výrazný tlak na výrazně vyšší růst mezd 
v roce 2023, kdy se budou odbory snažit tlačit na 
dosažení reálného růstu mezd i v podmínkách 
silně inflačního prostředí.
Největší relativní pokles, ale i největší relativní růst 
mezd se letos bude dotýkat zejména zaměstnanců 
v těch nejmenších firmách. Tam, kde se neuzavírají 

kolektivní smlouvy, je totiž přizpůsobování mezd 
inflaci i ekonomickému vývoji firmy poměrně fle
xibilní. V menších firmách je také mzdová úroveň 
obecně nižší než například ve velkých mezinárod
ních společnostech, a změny výše mezd jsou tak 
v relativním vyjádření výraznější než u vysokých 
příjmů.
Nominální pokles mezd bude letos téměř výhradně 
záležitostí pracovníků u těch nejmenších zaměst
navatelů a u firem ve službách. Právě mikro a malé 
firmy bývají nepříznivým ekonomickým vývojem 
zasaženy jako první a jsou i ohroženy nejvíce.
V případě mzdového vývoje v osobních službách 
se zřejmě projevuje i změna spotřebního chování 
obyvatel v souvislosti s vyšší inflací a jejím vlivem 
na úspory a reálnou úroveň mezd, a tedy i snížení 
poptávky po vybraných službách.

Očekávaný vývoj firem
Prvním sledovaným parametrem byl očekávaný 
celkový vývoj firem v letošním roce ve srovnání 
s rokem 2021. Podle 63 % respondentů se bude 
jejich firmě letos dařit stejně nebo lépe než 

v předchozím roce poznamenaném koronaviro
vou krizí.
Přibližně čtvrtina (23 %) respondentů očekává 
meziroční zlepšení situace své firmy. Optimisticky 
se na letošní vývoj dívají zejména středně velké 
podniky (s 51 až 250 zaměstnanci) a podniky pů
sobící ve službách. Oproti tomu zhoršení pro příští 
měsíce čeká výrazně více účastníků ankety (37 %). 
Varovným signálem je fakt, že největšími pesimisty 
jsou velké firmy a firmy působící ve zpracovatel
ském průmyslu.
Srovnáme  li aktuální odpovědi s výsledky ledno
vého šetření, můžeme pozorovat poměrně výrazné 
zhoršení očekávání. Zlepšení nebo alespoň 
stabilizovaný vývoj firmy v letošním roce v lednu 
očekávalo 79 %, což je o 16 procentních bodů více 
než v březnu. Tento posun je způsoben především 
významným nárůstem těch respondentů, kteří oče
kávají zhoršení (z 21 % v lednu na 37 % v březnu). 
Uvedený nárůst byl uveden především velkými 
firmami a podniky působícími ve zpracovatelském 
průmyslu. Jedná se přitom o významný obrat 
očekávaného vývoje, oživení po koronavirové krizi 

Index podnikatelské nálady malých 
a středních podniků klesl

Skoro polovina podniků 
je nucena utlumit investice
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totiž mělo být taženo právě těmito firmami, čemuž 
odpovídaly i lednové výsledky našeho šetření.

Příležitosti a hrozby dalšího vývoje
Firmy se potýkají s výrazným růstem cen vstupů. 
Vedle energií se jedná i o ceny surovin, polotovarů 
a výrobních materiálů. Ceny vstupů se mění téměř 
na denní bázi a ceníky v některých případech 
přestaly plnit svoji funkci. Současně firmy trápí 

i nedostatek řady materiálů a vstupních surovin 
nezbytných pro výrobu. Nežádoucí dopad na část 
zpracovatelského průmyslu může mít např. i mo
mentální nedostatek hutních materiálů a plechů. 
Otázky ohledně kapacit, dostupnosti a termínů do
dání se týkají mnoha dalších vstupů. Jde o důsledek 
časového souběhu mnoha nepříznivých okolností, 
které výrazně působí také na nejistotu podnikatelů 
ohledně budoucího vývoje ve smyslu omezování 
dodávek některých vstupů a dalšího zdražování.
Válka na Ukrajině je podnikateli po rostoucích 
cenách vstupů druhým nejčastěji zmiňovaným rizi
kem pro podnikání v letošním roce. Ačkoliv je podíl 
přímého českého zahraničního obchodu s Ruskem, 
Ukrajinou i Běloruskem relativně nízký, ukazuje 
se, že české firmy budou negativně ovlivněny spíše 
nepřímými implikacemi válečného konfliktu.

Soukromé investice
Udržitelný ekonomický růst není myslitelný bez 
soukromých investic. Předpoklad, že rostoucí ceny 
vstupů a zhoršená geopolitická situace budou mít 
negativní efekt na investiční očekávání v letošním 
roce, byl správný. Zatímco v lednu plánovalo stej
nou nebo vyšší investiční aktivitu 71 % responden
tů, v březnu to bylo už jen 56 %.
Celkem 44 % respondentů zřejmě meziročně utlu
mí své investice, přičemž v lednu tak odpovídalo 

výrazně méně – 29 % respondentů. Pokles hlásí 
především nejmenší firmy a stavebnictví. Důležité 
je znát i to, jak moc investice poklesnou. Třetina 
(34 %) respondentů uvedla, že letos jejich investič
ní aktivita poklesne o více než 10 %. Silný propad 
čekají především firmy působící v osobních služ
bách, což lze přičítat změně spotřebního chování 
v souvislosti s vyšší spotřebitelskou inflací.
Potlačení investičního apetitu lze vysvětlit kromě 
rostoucích cen a budoucí nejistoty také rostoucími 

administrativními náklady vyplývajícími z nových 
povinností nefinančního výkaznictví u velkých 
firem od roku 2023. Významnou roli v podnika
telském sektoru sehraje praktická implementace 
evropské regulace spojená s udržitelnou správou 
a řízením společností a s náležitou péčí v doda
vatelských řetězcích a rovněž chystaný institut 
hromadných žalob.  ■

Odbor legislativy, práva a analýz

OČEKÁVÁTE, ŽE ROZSAH INVESTIC VAŠÍ FIRMY V LETOŠNÍM ROCE 
VE SROVNÁNÍ S ROKEM 2021:

VZROSTE

ZŮSTANE STEJNÝ

POKLESNE

Zdroj dat: HK ČR, Aktualizovaný barometr, březen 2022 (398 respondentů) a Komorový barometr, leden 2022 (772 respondentů)

březen 2022

leden 2022

17 %

26 %

39 %

45 %

44 %

29 %

OČEKÁVÁTE, ŽE CELKOVÝ VÝVOJ VAŠÍ FIRMY V LETOŠNÍM ROCE 
VE SROVNÁNÍ S ROKEM 2021 BUDE:

PŘÍZNIVĚJŠÍ

STEJNÝ

MÉNĚ PŘÍZNIVÝ

Zdroj dat: HK ČR, Aktualizovaný barometr, březen 2022 (398 respondentů) a Komorový barometr, leden 2022 (772 respondentů)

březen 2022

leden 2022

23 %

29 %

40 %

50 %

37 %

21 %

OČEKÁVÁTE, ŽE MZDY VE VAŠÍ FIRMĚ V LETOŠNÍM ROCE 
VE SROVNÁNÍ S ROKEM 2021:

vzrostou o více než 10 %

vzrostou o 5 až 10 %

vzrostou o méně než 5 %

zůstanou stejné

poklesnou

Zdroj dat: HK ČR, Aktualizovaný barometr, březen 2022 (398 respondentů) a Komorový barometr, leden 2022 (772 respondentů)
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KOMOROVÝ BAROMETR
Hospodářská komora ČR (HK ČR) vedla 
od 16. do 21. března 2022 anketu s názvem 
Aktualizovaný barometr. Cílem bylo zjistit 
aktuální informace o kondici a očekáváních 
podnikatelského sektoru v ČR pro letošní rok. 
Vzhledem k právě probíhajícímu válečnému 
konfliktu na Ukrajině bylo také ambicí zjistit, 
jak se očekávání tuzemských firem změnilo 
v porovnání s odpověďmi z ledna 2022.

Celkem na anketu odpovědělo 
398 respondentů – členů HK ČR, zástupců 
všech hlavních odvětví ze všech krajů ČR. 
Na anketu odpovídaly mikro, malé, střední, 
ale i velké podniky.

Srovnání je prováděno s výsledky 
Komorového barometru vedeného 
na přelomu ledna a února 2022, na který 
odpovědělo 772 respondentů ve srovnatelné 
velikostní i oborové struktuře jako v případě 
Aktualizovaného barometru.
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 Z NAŠICH KOMOROVÝCH 
ANKET, KTERÉ JSOU HLAVNÍMI 
ZDROJI NAŠICH INFORMACÍ, 
ZJIŠŤUJEME, ŽE PRÁVĚ INFLACE 
A ŠPATNÁ SITUACE 
DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCŮ 
JSOU PRO FIRMY NEJVĚTŠÍ 
BARIÉROU JEJICH BYZNYSU.
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Opasky si  
utáhnout musíme.
Zasaďme se o to,  
aby to nebylo nadlouho
Během covidové pandemie tu byly obory, které dokázaly prosperovat. Válka na Ukrajině 
negativně dopadá bez výjimky na všechny. Vláda se musí postavit čelem k vysokým 
cenám energií, jinak nemůžeme počítat s ekonomickým růstem. S prezidentem 
Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým jsme mluvili o rekordní inflaci nebo 
o hospodářských dopadech další případné eskalace rusko -ukrajinské války.

Dopady války na Ukrajině jsou pro 
podnikatele tíživé hlavně z pohledu 
zdražování, a to nejen energií. Jak je možné 

jim reálně pomoci?
Dopady války cítí samozřejmě nejen podnikatelé, jsou 
citelné politicky i celospolečensky. Válka obecně změní 
to, jak vůbec vnímáme současný svět. U podnikatelů 
vnímám dopady mnohem plošnější než u covidu, kde 
přece jenom existovaly obory, které za pandemie pro
sperovaly. Jsou přerušené dodávky surovin, jsou naruše
ny dodavatelské řetězce. Když ale poslouchám některé 
ekonomy v médiích, mám pocit, jako by se předháněli 
v tom, kdo vydá katastrofičtější scénář budoucího 
vývoje hospodářství. Česká republika má podle mého 
názoru rozhodně na to, abychom to zvládli.

Zdražování trhá rekordy nejen v Evropě, ale 
i třeba v USA. Existuje ale nějaké vysvětlení pro 
to, že ČR má v rámci EU třetí nejvyšší inflaci po 
Estonsku a Litvě?
Jsme vysoce závislí na dovozu surovin, tedy ropy a ply
nu. Zadruhé je to dáno i určitým peněžním převisem, 
který u nás existoval už před covidem. V době, kdy ještě 
centrální banka bojovala s hrozící deflací, se v ekonomi
ce nakumulovalo více likvidity, než jakou bylo možné 
investovat. Navíc domácnosti po pandemii vrhly své 
úspory na trh. Svou roli hraje i politika minulých vlád, 
kdy se například zásobníky plynu a ropy privatizovaly 
téměř čistě do zahraničních rukou, což do velké míry 
snížilo manévrovací schopnost státu kontrolovat stra

tegické komodity u nás a zajistit jejich distribuci v kri
zových časech. I za mého působení ve vládě v devade
sátých letech jsme privatizovali, ale třeba v Unipetrolu 
jsme ponechali 51procentní podíl státu a plynárenskou 
infrastrukturu jsme neprivatizovali vůbec.

Bude boj s drahotou vaším hlavním tématem 
následujícího roku ve funkci prezidenta?
Z našich komorových anket, které jsou hlavními zdroji 
našich informací, zjišťujeme, že právě inflace a špatná 
situace dodavatelských řetězců jsou pro firmy největší 
bariérou jejich byznysu. V současnosti jsou třeba sta
vební materiály nejen extrémně drahé, ale často vůbec 
nejsou k dostání. Věnovat se musíme i napjaté situaci 
na finančním trhu, kdy politika ČNB výrazně prodražu
je investiční i provozní úvěry firem.

Poslední prognóza Komory hovoří o letošním 
růstu HDP na úrovni 1,2 procenta. Bude příští rok 
už lépe?
My jsme byli první, kteří jsme číslo 1,2 procenta vyřkli, 
a další významné instituce se k našemu názoru následně 
přiklonily. Ministerstvo financí předpovídá růst dokon
ce na desetinu stejný jako my. Nicméně od doby, kdy 
jsme to číslo zveřejnili, se válka na Ukrajině dále vleče. 
Při takové eskalaci konfliktu musíme počítat i s mož
ností zastavení dodávek plynu a ropy do Evropy, což by 
ekonomickou situaci ještě výrazně zhoršilo. V takovém 
případě bych se skoro obával nulového růstu, nebo 
dokonce recese.Fo
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Domnívám se, že v příštím roce bychom se za 
lepší situace mohli přiblížit tříprocentnímu růstu. 
Centrální banka má navíc plán zkrotit inflaci 
k dvouprocentnímu cíli ve druhé polovině roku 
2023. Pokud by ale válka na Ukrajině měla trvat 
i za horizont letošního roku, bude to samozřejmě 
horší. Pokud by Evropa z politických důvodů 
odmítla odebírat z Ruska suroviny, pak je otázkou, 
jak rychle bychom je dokázali nahradit z jiných 
zdrojů a co by to udělalo s cenami.

Poslední krize v ČR zatím příliš nezvyšovaly 
nezaměstnanost, což je dlouhodobý důsledek 
špatné situace na pracovním trhu. Jakou roli 
v tom mohou sehrát Ukrajinci, kteří se u nás 
po válce rozhodnou zůstat?
Struktura migrantů, kteří k nám zatím přišli, 
neodpovídá struktuře poptávky pracovního trhu. 
Nedostatek lidí u nás není agregátní, jsou tu i firmy, 
které hledají firmy snadno. Dělníci, řidiči, obecně 
technické profese – to jsou obory, kde lidé prostě 
nejsou, a migrace z Ukrajiny to zatím nevyřeší. Za
tím k nám z logických důvodů míří především mat
ky s dětmi a starší lidé. Navíc ti lidé potřebují čas 
se v tuzemsku adaptovat, zvyknout si, než začnou 
hledat zaměstnání. Pomoc Ukrajinců na pracovním 
trhu proto připadá v úvahu nejdříve v příštím roce.
Nicméně, i kdybychom dokázali zaměstnat deseti
nu zatím příchozích Ukrajinců, tak hovoříme o ně
jakých 30 tisících lidech, což už není zanedbatelné 
číslo. Čili bychom byli hloupí, kdybychom těm, 
kteří pracovat chtějí, nedali šanci.

Jak v této souvislosti pokračují vyjednávání 
s vládou o navyšování kvót z ostatních zemí?
Vláda má dnes samozřejmě jiné starosti, ale ta 
debata mi přijde aktuálně bohužel mrtvá. Nicméně 
si myslím, že Ministerstvo zahraničních věcí by se 
tím mělo alespoň zabývat a jednat s námi. Problém 
nedostatku lidí s válkou nezmizel a od firem zájem 
o další zahraniční pracovní sílu vnímáme velmi 
naléhavě.

Na pozadí války minimálně mediálně zesláblo 
téma Green Deal a zelené politiky. Myslíte, 
že válka může být pro Brusel i impulzem 
k přehodnocení rostoucího tlaku na plnění 
klimatických cílů?
Úvodem připomenu, že Hospodářská komora 
nikdy nerozporovala nutnost zlepšení klimatické 
situace. Kritizovali jsme a kritizujeme ty cíle, které 
jsou z našeho pohledu nereálné nebo jsou v roz
poru s možnostmi České republiky. Mám pocit, 
že někteří členové Evropského parlamentu nebo 
komise ještě naopak zesílili ten tlak na zelenou 
politiku a rychlý přechod na bezuhlíkovou eko
nomiku. Také proto se chceme snažit o větší váhu 
jaderné energie v Evropě, protože i ta je bezpochy
by bezemisní a velmi efektivní. Na druhé straně, 
pokud se máme co nejrychleji vyvázat ze závislosti 
na dovozu plynu a ropy z Ruska, nebo kdyby do
konce samo Rusko kohouty zavřelo, pak je iluzorní 

si myslet, že to dokážeme rychle nahradit. V tom 
případě musíme trvat na dočasném využití třeba 
i uhelných elektráren.

Vycházejí tedy plány některých evropských 
států odstřihnout se úplně od ruských surovin 
z toho, že nemají takovou míru závislosti 
na ruském plynu a ropě jako Česká republika?
To je částečně také pravda. Například Německo 
si může dovolit poměrně rychlou výstavbu LNG 
terminálů, protože má přístup k moři a dobrou 
infrastrukturu. LNG terminál má také Polsko. 
Takže oni jsou ve zcela jiné situaci než menší stát 

bez přístupu k pobřeží. Ale na druhou stranu, my 
si musíme klást opačnou otázku. Co když to zasta
ví Putin? To nemůžeme vyloučit. Potom bohužel 
musíme počítat i s nouzovými scénáři, kdy třeba 
budeme suroviny distribuovat podle stupně potře
by domácnostem a firmám kritické infrastruktury. 
Já jsem ale v tomto směru optimistou, protože 
i Putin musí svou obrovskou zemi nějak živit. 
Byť si málo z nás Evropanů umí představit, jak si 
Rusové umějí utáhnout opasky, když někdo útočí 
na jejich národní hrdost.

Vy už jste mnohokrát opakoval, že 
z covidové pandemie vzešla Komora silnější 
a respektovanější. Může i válka na Ukrajině 
instituci, kterou vedete, v něčem posílit?
To se skoro ani srovnávat nedá. My se samozřejmě 
snažíme pokračovat v tom, co jsme dělali během 
covidu. To znamená členské základně co nejrych
leji zprostředkovávat dostupné informace. Na 
straně druhé sbíráme podněty od podnikatelů pro 
jednání s vládou. Hlavním rozdílem je to, že dopad 
rusko ukrajinské války bude větší než v případě 
covidové pandemie. Prudký růst cen energií dopa
dá bez výjimky na každého. My vládě navrhujeme 
možné kroky v oblasti energetického trhu, jako 
dočasné odstoupení od burzovních cen a podobně. 
Ale upřímně řečeno, pro Hospodářskou komoru 
bude mnohem složitější zůstat v očích podnika
telů tak tvrdou institucí, jakou jsme byli během 
korona krize. Chci přesto všechny podnikatele 
v této zemi, nejen členy Komory, ujistit, že jsou  
pro nás stále na prvním místě.  ■

MIROSLAV BENEŠ, HK ČR

VLADIMÍR DLOUHÝ
Prezident HK ČR, ekonom a politik, bývalý 
místopředseda strany ODA, ministr 
hospodářství ČSFR ve vládě Mariána Čalfy 
v letech 1989–1992 a ministr průmyslu 
a obchodu ve vládě Václava Klause v letech 
1992–1997.

Vystudoval ekonomii na Vysoké škole 
ekonomické v Praze, obor ekonomicko-
-matematické výpočty, později studoval MBA 
na Katolické univerzitě v Lovani v Belgii 
a na Karlově univerzitě postgraduálně 
také obor matematická statistika 
a pravděpodobnost.

Přednášel na VŠE i na Fakultě sociálních věd 
Univerzity Karlovy v Praze, byl zakládajícím 
členem Kabinetu prognóz ČSAV, pozdějšího 
Prognostického ústavu. Byl také členem 
Sboru mezinárodních dohlížitelů (Board 
of International Oveseers) Illinoiského 
technologického institutu (IIT), od roku 2014 
je členem Správní rady Českého vysokého 
učení technického (ČVUT) v Praze, od roku 
2018 také členem Správní rady Vysokého 
učení technického (VUT) v Brně a členem 
Dozorčí rady pojišťovny Kooperativa. Od 
září 1997 dodnes pracuje jako mezinárodní 
poradce nadnárodní investiční banky 
Goldman Sachs se zodpovědností za oblast 
střední a východní Evropy.

V květnu 2014 byl zvolen prezidentem 
Hospodářské komory ČR, v letech 2017 
a 2020 svou pozici na další tři roky obhájil.

 DOPAD RUSKO ‑UKRAJINSKÉ 
VÁLKY BUDE VĚTŠÍ NEŽ V PŘÍPADĚ 
COVIDOVÉ PANDEMIE. A PRO 
HOSPODÁŘSKOU KOMORU BUDE 
MNOHEM SLOŽITĚJŠÍ ZŮSTAT V OČÍCH 
PODNIKATELŮ TAK TVRDOU 
INSTITUCÍ, JAKOU JSME BYLI  
BĚHEM KORONAKRIZE.
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Podívejte se na detaily + další školení na:

www.komora.cz/kurzy

ŠKOLENÍ A WEBINÁŘE

(Výběr květen - červen 2022)

08.06.       Naučte se Excel za 2,5 hodiny! (On-line webinář)
Ovládněte Microsoft Excel za 2,5 hodiny a řekněte si o vyšší plat!
Získejte návod, jak pracovat v MS Excelu bez chyb, plus spoustu tipů a vychytávek k tomu.
Poučte se z chyb, které před vámi již udělaly tisíce uživatelů. Pracujte jednoduše, rychle
a efektivně. Ušetřete až 30 % svého pracovního času. 

09.06. Jak na prezentační dovednosti a vystupování před publikem? 
              (Workshop, Praha)

Řídíte porady?
Prezentujete před kolegy?
Potřebujete prezentovat na úřadě?
Vyžaduje se od vás vystoupení na konferenci?
Máte mít projev při slavnostním zahájení provozu?

Jak být při tom všem za dobrého řečníka a nezhroutit se? Přihlaste se na workshop a získejte
praktický návod jak na to! 

Tip pro vás!

12.05. Jak na strategii pro sociální sítě? (Workshop, Brno)

Fungovat dnes na sociálních sítích bez strategie je jako se vydat na cestu do neznámého
místa bez mapy.
Buďte jiní! Vytvořte si úspěšnou strategii a vydělávejte na vašich sítích peníze! 

Vyhněte se osudu firem jako NOKIA, Kodak, Xerox, Yahoo... V Česku je mnoho úžasných firem
se skvělými produkty a službami. Bohužel, až příliš často nevyužívají svůj potenciál. Přihlaste
se na workshop a buďte jiní! 
Získejte know-how od marketingového profesionála Milana Formánka, který pracoval 14 let
v Red Bull marketingu, školil a konzultoval pro 500+ firem.
 

24.05. Inovujte nebo to zabalte! (Workshop, Praha)
 

TOP kurz 2021-22 

17.05. Dělejte moderní marketing! Obsah 6 kurzů v 1! (Workshop, Brno)

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. 
Na kurzu společně mj. probereme business a marketingové strategie, budování značky,
nastavení rozpočtu, mix taktických kanálů, off i on-line média, tvorbu obsahu a příběhů,
osobní i firemní efektivitu, biohacking, kreativitu, inovace...

Novinka - jen u nás!

Novinka!
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Náklady už nejsou argumentem
Expertní a podnikové služby jsou velmi dynamickým sektorem české ekonomiky. České kanceláře se tak podílejí 
na globálním úspěchu velkých hráčů. V čem jsou české přednosti? A které z trendů se týkají i malých a středních podniků? 
O tom s Jonathanem Appletonem, ředitelem asociace ABSL, která v České republice sdružuje centra podnikových, 
IT a zákaznických služeb.

Segment podnikových služeb v Česku 
dynamicky roste – v čem vidíte příčinu 
toho, že si globální firmy oblíbily české 

prostředí?
Na počátku, tedy před nějakými 10 až 15 lety, byly 
hlavním důvodem zejména nižší mzdové i jiné 
náklady. To už teď ale nutně neplatí. Důležité je, 
že dokážeme nabídnout kvalifikovanou pracovní 
sílu, inovační prostředí, stabilitu, dobrou polohu 
v centru Evropy a kvalitní infrastrukturu. Firmy, 
které do České republiky přišly kvůli nákladům, 
zde zůstávají a rozšiřují svůj záběr pro kvalitu, 
kterou tady našly. A přicházejí i firmy nové, a to 
i přesto, že čistě z hlediska cen již mnohým zemím 
konkurovat nedokážeme. Myslím, že nyní více než 
kdy dříve je důležitým argumentem i naše členství 
v Evropské unii a NATO.

Jak se segment podnikových služeb mění? 
Jsou viditelné některé trendy?

Obor se skutečně za dobu své existence výrazně 
změnil. Nabral inovační směr. Původně totiž fir
my zakládaly centra podnikových služeb s trochu 
jiným záměrem než dnes. Chtěly zde vybudovat 
své základy, jednotky, které by zpracovávaly 
účetnictví a poskytovaly IT podporu a další čin
nosti, které nejsou na první pohled vidět, ale bez 
kterých se žádná firma neobejde. Podobně jako 
dům bez svých základů. Postupem času se však 
ukázalo, že právě prostřednictvím těchto činností 
pracovníci center dokonale vidí do způsobu 
fungování svých mateřských firem, a nejlépe proto 
chápou, co a jak by se mělo změnit, aby se jejich 
fungování zefektivnilo. A tak se ze základů po
stupně staly mozkem a centrem inovací, fungují 
jako znalostní centra, poskytují přidanou hodnotu 
a podílí se na digitalizaci a dalších transformač
ních procesech. K nejrychleji rostoucím oblastem 
tak v současnosti patří datová analytika, IT 
a výzkum a vývoj.

Prim v segmentu i v Česku hrají nadnárodní 
korporace – jak se mezi nimi vede ryze 
českým firmám?
Určitě velmi dobře. I mezi našimi členy máme 
velmi úspěšné české společnosti, které se vydaly 
cestou centralizace a digitalizace a mnohé díky 
tomu perfektně zvládly i expanzi na zahraniční 
trhy. Jmenovat lze například Avast či  Rohlík.cz, 
k úspěšným patří i Státní pokladna Centrum 
sdílených služeb. I když v oboru působí zejména 
nadnárodní firmy, neznamená to, že by o tento 
model fungování neměly zájem i české společnos
ti. Naopak. Z přínosů centralizace a digitalizace 
profitují ve stále větší míře i větší české společnosti 
s více pobočkami.

Pro jaký typ či velikost firmy má smysl 
se o podnikové služby zajímat?
Český trh podnikových služeb zahrnuje například 
společnosti Siemens, Novartis, Sony, John

JONATHAN APPLETON
Výkonný ředitel asociace ABSL, vystudoval 
Manchester University a je autorizovaným 
členem Institutu Lidé a rozvoj CIPD ve 
Velké Británii. Působil 12 let v PwC v České 
republice a v regionu střední a východní 
Evropy, kde radil mezinárodním 
investorům se strategiemi a rozvojem 
aktivit v České republice.
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son & Johnson, Bluelink, Lufthansa, SAP Services, 
Comdata – na první pohled je vidět, že se jedná 
o společnosti působící v mnoha oborech, od 
cestovního ruchu přes farmacii a těžební stroje až 
po IT a poradenství. Vlastně by se dalo říct, že už 
ani nejde o to, ve kterém segmentu firmy působí, 
koncový produkt či služba totiž nejsou tak důležité 
jako procesy, které k nim vedou. Smysl tento mo
del má prakticky pro každou firmu, která funguje 
ve více pobočkách.

Vzhledem k tomu, že vaši členové pracují 
pro lídry trhu, můžete vidět v širokém rámci 
patrně veškeré vlivy, které mění současnou 
ekonomiku a svět podnikání a kterým se 
nevyhnou ani jiné podniky. Které považujete 
za zásadní a proč?
V první řadě je to digitalizace. Katalyzátor tu 
sehrála pandemie, ta ukázala v jasném světle, jak 
moc důležitá digitalizace je. Obory, které dokázaly 
ze dne na den fungovat i v digitálním prostředí, 
nebyly nijak omezeny pandemickými opatřeními. 
Náš obor díky tomu dokonce i v obou pandemic
kých letech rostl, rozšiřoval svůj záběr a přebíral 
objemy práce od asijských center, která nedokázala, 
tak jako my, svým lidem zajistit možnost práce 
z domova. Myslím, že právě odolnost vůči krizím 
a schopnost fungovat v plně digitálním prostředí 
a přinášet inovace do všech oblastí podnikání dává 
našemu oboru potenciál proměnit Českou republi

ku z tradiční výrobní ekonomiky s levnou pracovní 
silou na zemi moderních a inovativních služeb 
s vysokou přidanou hodnotou. Jsme přesvědčeni 
o tom, že do roku 2025 se obor zařadí mezi nejdů
ležitější sektory české ekonomiky, a to jak z hlediska 
zaměstnanosti, tak i ekonomické výkonnosti.
Předpokládáme, že v tu dobu bude ve více než 
500 centrech podnikových, inovačních a IT služeb 
v České republice pracovat již 200 tisíc zaměst
nanců.

Jak si tváří v tvář těmto vlivům stojí česká 
ekonomika?
Cílem budoucího zaměření české ekonomiky je 
snížit její zranitelnost a zvýšit její konkurence
schopnost. Jsem si jist, že v tom ji může náš obor 
podpořit. Naše asociace je členem Hospodářské 
komory a společně s ní má možnost se zúčastnit 
diskuzí o podnikatelském prostředí a potřebách 
byznysu v rámci českého předsednictví v Radě 
Evropské unie. Chceme představit nejen náš obor 
a hlavní pilíře jeho úspěchu, ale i slabá místa, 
která je potřeba podpořit, abychom nerostli jen 
my, ale celá ekonomika. Patří k nim v prvé řadě 
podpora vzdělávání v matematice, technických 
oborech a jazycích, intenzivnější digitalizace 
státní správy a zjednodušení administrativy 
při zaměstnávání expertů z ciziny. Zároveň je 
z našeho pohledu zcela klíčové zůstat členem 
EU. Pokud by Česká republika nebyla členem EU 
a neměla by přístup na evropský trh, český sektor 
podnikových služeb by během několika let přestal 
prakticky existovat. Nadnárodní firmy by velice 
rychle přemístily svá centra do jiných evropských 
zemí. Tento scénář je dnes velice dobře vidět 
v Anglii, kde velká část finančních institucí pře
mísťuje svá centra podnikových služeb i centrály 
do kontinentální Evropy. Podobný scénář by pak 
čekal i další obory.  ■

VALERIE SAARA

ASOCIACE ABSL
Association of Business Service Leaders je 
přední členská organizace, která zastupuje 
odvětví podnikových služeb v České 
republice.

ABSL je platformou pro aktivní a srozumitelný 
dialog, sdílení znalostí a hladší spolupráci 
v rámci sektoru podnikových služeb. 
Zastupuje segment jako celek a hájí jeho 
zájmy s cílem vytvořit lepší podnikatelské 
prostředí pro členy a zajistit tak udržitelný 
a dlouhodobý rozvoj celého odvětví.

Podnikové služby zahrnují servis v oblastech 
podnikových procesů, jimiž jsou typicky 
finance, personalistika, IT, komunikace, 
marketing, podpora zákazníků či vývoj 
a výzkum.
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Česká hostingová jednička buduje  
celosvětovou síť WEDOS Global

Kybernetické útoky  
jsou silnější a nebezpečnější
Když jsme se v roce 2013 stali cílem velmi silných DDoS útoků, pochopili jsme, že bez investic milionů korun ročně do 
vlastního řešení kybernetických ochran se neobejdeme. Nešlo jen o zastavení útoků současných, ale i o přípravu na útoky 
budoucí. Každý rok jsme tak zlepšovali naše ochrany, zkoušeli nový a lepší hardware a získávali cenné zkušenosti.

S  tím, jak roste výpočetní výkon počítačů, 
rychlost a dostupnost internetu, roste i síla 
kybernetických útoků. V roce 2021 jsme če

lili nejsilnějšímu známému DDoS útoku v Čes
ku, jehož sílu změřili naše sondy na 164,3 gi
gabitu za vteřinu (Gbps). Letos začátkem 
března byl tento útok překonán a díky lepšímu 
hardware pro sondy jsme naměřili 190,2 Gbps. 
Nicméně v obou případech došlo na krátkou 
dobu dokonce k ucpání naší celkové konektivity 
3 x 100 Gbps.
Ačkoliv tento rok nebyl útok až o tolik silnější, 
překvapila nás jeho délka. Téměř čtyři hodiny se 

útočníci snažili kompletně nás vyřídit. Když se 
jim to nepodařilo, přestali. Útok skončil, protože 
útočníci už dále pokračovat nechtěli. Jak dlouho 
by však dokázali pokračovat, je otázkou – hodiny, 
dny, týdny?
Takto silné útoky už dále není možné řešit škálo
váním infrastruktury. I když si koupíme další ko
nektivitu a další hardware pro analýzu a filtrování 
provozu, tak nám to nepomůže. Škodlivý provoz 
teče přes další provozovatele, kterým ucpává linky. 
Při posledním útoku mělo problém několik dalších 
poskytovatelů, přestože přes ně šla jen malá část 
tohoto útoku.

Doma už se neubrání nikdo,  
je potřeba dát ochrany ven
Ovšem i s tímto si dokážeme poradit. Vlastně jsme 
to předpokládali a už před dvěma roky začali vyví
jet řešení proti takto silným a rozsáhlým útokům. 
Jen jsme nečekali, že bude potřeba tak brzy.
Teď jsme v závěrečné fázi. Nakoupili jsme hardware 
a podepsali smlouvy za více než 100 milionů 
korun, abychom mohli postavit celosvětovou síť 
WEDOS Global, na které vybudujeme decentrali
zovanou ochranu. Budeme mít filtry po celém světě 
a útokům zabráníme přímo v místě jejich vzniku. 
K nám si pak pustíme jen čistý provoz. WEDOS 

Serverová skříň HPE Moonshot 1500 s 45 fyzickými servery
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Global a služby, které na něm pojedou, představují 
na české poměry opravdu nevídaný projekt.

Jak funguje Internet?
Internet je poskládán ze sítí navzájem propo
jených. Například ve vaší kanceláři je několik 
počítačů, které tvoří malou síť a ta je napojena 
na celosvětovou síť Internet. Obdobně to je u do
mácností, škol, sídlišť anebo třeba u poskytovatelů 
vašeho internetu.
Každé zařízení, ať je to počítač, mobilní telefon, 
chytrá televize, lednička, nebo venkovní kamera, je 
zařízení v nějaké síti, která je připojená přes router 
do větší sítě poskytovatele připojení (ISP) a ten 
je zase v nějakém datacentru propojen s dalšími 
poskytovateli přes přímé propojení (peering).
Standardně spolu jednotlivá internetová zařízení 
komunikují pomocí jedinečné IP adresy. Váš mobil 
pošle dotaz na IP adresu našeho serveru a tento 
dotaz s sebou nese i IP adresu, kam má server 
odpovědět.

Jak bude fungovat WEDOS Global?
BGP anycast je technologie, která umožňuje, aby 
jednu IP adresu mohlo mít více zařízení. Do každé 
důležité lokality na naší planetě dáme naši servero
vou skříň HPE Moonshot se 45 fyzickými servery 
a ta bude všem, kdo jsou k ní propojeni, přímo 
(peering) posílat, že tady najdou tuto IP adresu.
Takže když se návštěvníci z Prahy, New Yorku, 
Sydney, Tokia anebo Antananariva připojí na naši 
IP adresu, jejich požadavek nepoputuje přes celý 
svět do našich datacenter v Hluboké nad Vltavou, 
ale po internetu do nejbližšího datacentra, kde 
máme naši serverovou skříň, která prostřednic

tvím jejich poskytovatelů připojení hlásí, že právě 
zde je IP adresa, co hledají. S tímto bodem, který 
je od nich kousek, pak budou komunikovat. Tady 
si je prověříme, zda se jedná o legitimní přístup, 
případně jim dáme rovnou do cesty nějaký test, 
a teprve potom jejich požadavek přepošleme už 
jako čistý provoz.
Samozřejmě WEDOS Global nám kromě ochran 
umožní nabízet celou řadu dalších služeb. Na
příklad lokální ukládání obsahu (CDN), které 
výrazně urychlí načítání, anycast DNS, VPN, 
přesměrování provozu podle lokalit atd.

Začátek je 1 350 serverů po celém světě
Náš projekt WEDOS Global už je ve fázi, kdy roze
síláme a postupně spouštíme první body. Aktuálně 
máme již několik aktivních serverových skříní po 
Evropě, které jedou v testovacím provozu, a chrání
me již desítky našich zákazníků před útoky na ně.
Každá serverová skříň HPE Moonshot se skládá ze 
45 fyzických serverů a 2 switchů. Toto řešení vy
tvořila společnost Hewlett Packard Enterprise pro 
náročné cloudové řešení. Má 4 x 40 GE a 8 x 10 GE 
porty s full duplex připojením, takže teoreticky 
zvládne odbavit až 320 Gbps síťového provozu. 
My počítáme v každém bodě s 80 Gbps. Pokud 
bude někde moc rušno, tak jim tam pošleme další 
serverovou skříň a zdvojnásobíme kapacity.
Do konce jara bychom rádi měli 30 serverových 
skříní po celém světě, což je první fáze expanze. To 
je 1 350 fyzických serverů a minimálně 2 400 Gbps 
konektivity.
Jen pro zajímavost, ceníková cena plně osazeného 
HPE Moonshot 1500, který používáme, odpovídá 
ceně rodinnému domku.

Váš web ochráníme i schováme
Vybudovat a provozovat WEDOS Global bude 
nákladné, ale umožní nám to efektivně se bránit 
nejen současným útokům, ale i těm budoucím. 
Ty budou daleko silnější, delší a  nebezpečnější. 
Ochráníme nejen svou infrastrukturu, ale 
i jednotlivé weby našich zákazníků, kteří by jinak 
neměli šanci.
Pokud máte webovou stránku, na kterou jde 
tak silný útok, že přetěžuje celou infrastrukturu 
provozovatele, tak vás vždy vypnou. My nabídne
me řešení pro každého. Schováme vaši skutečnou 
IP adresu za naši, která bude rozložena v desítkách 
datacentrech po celém světě. Za pár let možná už 
ve stovkách. Budeme tedy nejen chránit, ale záro
veň i maskovat, kde skutečně máte server.
To bude úkol první služby, kterou na naší celosvě
tové sítí rozjedeme – WEDOS Global Protection. 
V základní verzi určené pro osobní weby ji chceme 
dokonce nabízet zdarma. Pro firmy a pokroči
lejší uživatele, kteří již mají zkušenosti s útoky, 
nabídneme placené verze. Ceny však budou velice 
příznivé, aby si ochranu mohl dovolit každý. Před
pokládáme, že do pár let bude ochrana webů stejně 
běžná a nutná jako třeba bezpečnostní balíček pro 
osobní počítače.
Co se týká nás, počítáme, že do konce roku 2022 
bude chránit WEDOS Global Protection více než 
300 tisíc domén, čímž se staneme jedním z nej
větších poskytovatelů ochran pro webové stránky 
na světě.  ■

PETR ŘÍHA, expert na kybernetickou bezpečnost, Wedos

Balení první várky celkem šesti HPE Moonshot 1500 už jsou na cestě do zahraničních datacenter.
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Národní plán obnovy: 
Později, ale přece
Výzvy na žádosti o podporu z Národního plánu obnovy mají mnohaměsíční zpoždění, tím spíše by se neměly promeškat. 
Pro velké firmy a pro podniky z Prahy jsou nezastupitelné, upozorňuje Jakub Tomaštík, ředitel ČSOB EU Centra.

Podpora z evropských peněz je určena 
hlavně na investice. Mají na ně ale české 
firmy vůbec sílu, když na ně dopadá 

současná nepříznivá ekonomická situace?
Určitě. Podnikatelé si uvědomují, že využívání no
vých technologií je nutné pro to, aby v budoucnu 
jejich firmy konkurenčně obstály. Nyní například 
běží první výzva Národního plánu obnovy (NPO), 
která je určena na podporu fotovoltaiky s jedním 
odběrným místem do výkonu 1 MWp, a jen naše 
poradenská divize má už zpracováno na padesát 
projektů. Podmínky jsou příznivé, firmy mohou 
získat dotaci ve výši 35 procent nákladů na panely 
a 50 procent na akumulaci. Podle našich předběž
ných odhadů bude u těchto projektů průměrná ná
vratnost se započtením dotace okolo pěti let. To je 
vynikající výsledek, který navíc přinese podnikům 
větší jistotu v době turbulencí na energetickém 
trhu. Je ale pravda, že nynější situace je pro firmy 
a jejich investice komplikovanější než dříve.

Má to nějaký praktický dopad na žadatele 
o dotace?
Čím je situace složitější, tím více nabývá na důle
žitosti know how a praktické zkušenosti s dotační 
agendou. Třeba průtahy pro získání stavebního 
povolení nebo problémy s dodávkami komponent 
a stavebních materiálů mohou způsobit, že se 
realizace nestihne do závazného termínu a dotace 
nebude vyplacena. Pro podniky, které u nás hledají 
pomoc, se snažíme najít optimální cestu, a někdy 
může být nejlepší radou vyčkat a přihlásit se do 
pozdější výzvy, nebo jít do jiného než původně 
plánovaného programu. Firmám investujícím do 
solár ních elektráren, OZE nebo zvyšování energe
tické účinnosti nabízíme i přímou finanční podpo
ru až do výše 150 tisíc korun na přípravu energe
ticky úsporných projektů. Žadatelé mohou využít 
ČSOB Energy Grant třeba na energetický audit 
nebo na projektovou dokumentaci. Dále mohou vy
užít náš nový zvýhodněný úvěrový program ČSOB 
Sustainable Finance program, který jsme spustili 
začátkem dubna a který nabízíme všem podnikům 
investujícím do udržitelnosti svého podnikání.

Komplikuje nějak situaci inflace, která je nyní 
nejvyšší za posledních 24 let?
Ano, mezi podáním žádosti o dotaci a realizací 
investice může uplynout řada měsíců a během 
té doby cena prací i materiálu naroste. Třeba již 
zmíněná podpora fotovoltaických zdrojů počítá 
s tzv. měrnými investičními náklady, kdy žadatel 
dostane podporu na základě instalovaného výko
nu. Výše těchto měrných investičních nákladů se 
však stanovila na základě průměrných cen FVE 
panelů z delšího období před vyhlášením výzvy. 
Ty jsou již nyní nejméně o pětinu vyšší, než je 
tabulková hodnota měrných investičních nákladů, 
ze které bude dotace vypočtena. MPO přislíbilo, 
že v dalších výzvách a programech už zohlední 
aktuální situaci na trhu.

V době přípravy byl Národní plán obnovy 
předmětem velké diskuze. Nyní – když by měl 
být v plném proudu – není o něm příliš slyšet. 
Proč tomu tak je?
Je to bohužel právě proto, že v plném proudu zda
leka není. Řada odborníků poukazovala na jeho 
závažné nedostatky, především na to, že v někte
rých komponentách nebude možné plánovaný 
objem vyčerpat. Nová vláda se proto snažila znovu 
otevřít jednání s Evropskou komisí o realokaci 
prostředků mezi jednotlivými komponentami. 
Bohužel neúspěšně, takže jediným výsledkem je 
zdržení. Pro podnikatelský sektor tak zatím byla 
vyhlášena jediná výzva, a to až v březnu – tedy 
s pětiměsíčním zpožděním oproti původnímu 
předpokladu.

Znamená to, že toto neplánované zdržení 
může situaci s nedočerpáním prostředků z EU 
ještě zhoršit?
Je to jeden z možných pohledů, především to ale 
komplikuje situaci samotným podnikům, které 
budou mít méně času. NPO totiž podpoří jen 
projekty, které budou vyřízeny kladně a obdrží 
rozhodnutí o příslibu dotace nejpozději do konce 
roku 2023. Navíc tuto dotaci budou muset vyčer
pat do konce roku 2026 – to v praxi znamená, že 

projekty musejí být dokončeny v prvním pololetí 
2026. Kvůli tomu již MPO počítá s tím, že další 
plánované programy musí vystačit pouze s jedinou 
výzvou. Navíc od června se mají začít rozbíhat 
výzvy na dotace ze strukturálních fondů, takže obě 
agendy poběží současně. Hrozí tak další zpoždění 
při hodnocení žádostí.

Nebude tedy pro podniky výhodnější žádat 
o podporu z jiných fondů?
Je pravda, že řada programů z Operačního 
programu Technologie a aplikace pro konkurence
schopnost (OP TAK) kopíruje záměry Národního 
programu obnovy. Zásadní rozdíl je ale v tom, kdo 
se může o dotaci ucházet. Výzvy NPO jsou totiž 
pravidelně otevřeny i pro žadatele z řad  podniků 
nad 250 zaměstnanců a o podporu se v něm 
mohou ucházet i firmy z Prahy. Pro ně je NPO ne
zastupitelný, protože s podporou ze strukturálních 
fondů se u nich nepočítá.
Lze ještě čerpat dotace z Modernizačního fondu, 
ale ty jsou většinou koncipovány jako komple
mentární k ostatním zdrojům podpory. Jsou tedy 
určeny pro jiné typy projektů než NPO, takže 
obvykle nepředstavují přímou alternativu. Kon
krétně byla již publikována výzva RES+ zaměřená 
na nové obnovitelné zdroje v energetice. V přípa
dě fotovoltaických elektráren jsou cílem podpory 
instalace na pozemcích nebo s více odběrnými 
místy a s instalovaným výkonem nad 1 MWp. 
RES+ nepokrývá pouze fotovoltaiku, ale podpoří 
i větrné a vodní elektrárny nebo geotermální zdro
je energie. I zde se budou uplatňovat tabulkové 
měrné investiční náklady a Státní fond životního 
prostředí již přislíbil, že je bude „valorizovat“ 
na základě aktuálních tržních dat o skutečných 
nákladech. Také o tento program jsme zazname
nali živý zájem.

Pokud se vrátíme k Národnímu plánu obnovy, 
jaké výzvy nás v nejbližší době čekají?
Na přelomu dubna a května by měly být zveřej
něny dvě velmi atraktivní výzvy. První se bude 
týkat cirkulárních řešení v podnicích a je na ni 
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plánována alokace ve výši jedné miliardy korun 
a podniky mohou získat 40 procent podpory na in
vestice pro znovuvyužití vlastního odpadu. Stejná 
alokace i stejná míra podpory je plánována i pro 
připravovanou výzvu na úsporu vody v podnicích. 
Podpořit bude možné celou škálu projektů optima
lizace spotřeby vody v rámci výrobního procesu, 
recyklace a opětovného využívání provozní vody, 
snižování ztrát v rozvodech nebo třeba na využívá
ní dešťové a užitkové vody.
Další výrazně dotovaná výzva, která je plánová
na na květen s příjmem žádostí od července, se 
bude týkat digitální transformace podniků. Na 

ni jsou plánovány dvě miliardy korun a příjemci 
z řad malých, středních i velkých podniků mohou 
přihlásit digitalizační projekty především na nákup 
softwaru a na související investice, na zvýšení 
kybernetické bezpečnosti nebo třeba na nákup 
cloudových služeb. Podpora bude pro tuto výzvu 
činit 20 až 70 procent nákladů, a to v závislosti 
na velikosti firmy a na regionu.

Zatím jsme hovořili o dotacích, které 
přicházejí z EU. Vidíte nějakou oblast, která 
není dostatečně pokryta a mohla by ji 
podpořit naše vláda?

Evropská podpora vede k podpoře moderních 
a udržitelných technologií. To je správné, úskalí 
ale spočívá v tom, že u velké části komponent jsme 
závislí na často nespolehlivém a nedostatečném 
dovozu ze zahraničí – především z Číny. Problém 
by pomohly zmírnit investiční pobídky, které by 
se nově nasměrovaly na vybrané hi tech segmenty, 
konkrétně třeba na producenty fotovoltaických 
panelů, tepelných čerpadel a dalších zelených 
technologií.  ■

ALEXANDER LICHÝ

JAKUB TOMAŠTÍK
Je absolventem Evropských studií 
na Palackého univerzitě v Olomouci 
a mezinárodních vztahů a ekonomie 
na George Washington University 
ve Washingtonu a Miami University 
v USA. Od roku 2004 působí v ČSOB 
v divizi specializovaného financování 
v poradenském útvaru ČSOB EU 
Centrum, jehož je od roku 2010 
ředitelem. Pod jeho vedením tento 
poradenský tým úspěšně pomohl 
k dotacím, investičním pobídkám 
a zvýhodněným zárukám za úvěry 
již stovkám předních domácích 
i zahraničních průmyslových podniků. 
V roce 2014 se zasloužil o vznik 
Asociace pro evropské fondy a byl 
jejím prvním předsedou. V České 
bankovní asociaci v rámci komise pro 
finanční nástroje a veřejnou podporu 
se podílel v poslední době na tvorbě 
nových záručních programů pro 
podnikatele.
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Generali Česká pojišťovna  
spouští SME EnterPRIZE
Jde o další ročník soutěže, která je určena pro malé a střední podniky (SME), které se v různé míře snaží o udržitelné 
podnikání. Soutěž u nás kopíruje úspěšný formát, který již několik let v rámci Skupiny Generali funguje v Itálii, Francii  
nebo ve Španělsku.

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY
	■ 99 % podniků v Evropě jsou podniky 

z kategorie SME
	■ 56 % veškeré přidané hodnoty v Evropě 

vytváří SME sektor
	■ 66 % všech zaměstnanců soukromého 

sektoru pracuje v SME

Cílem je prostřednictvím SME EnterPRIZE 
ocenit firmy, které v rámci svého podnikání 
dodržují a prosazují zásady udržitelnosti a je

jich opatření tak mají pozitivní dopad na životní 
prostředí. V aktuálním ročníku 2022 se soutěž 
zaměřuje na všechny SME subjekty v Česku. Při
hlásit se tak může každá společnost či firma, tedy 
nejen klienti Generali České pojišťovny. Podmín
kou je, aby se jednalo o subjekty s 10–250 zaměst
nanci, kterým není životní prostředí lhostejné, 
a které proto svým fungováním přispívají – přímo 
či nepřímo – k jeho ochraně.

I malí mohou ukazovat cestu
Typickými příklady takové praxe jsou projekty 
směřující ke snížení spotřeby energie či vody, 
využívání obnovitelných zdrojů, recyklaci a využití 
přírodních surovin, ekologicky šetrné výrobní 
nebo obalové postupy, cirkulární hospodářství, 
inovativní přístupy, využívání chytrých technologií 
a další.
„Malé a střední podniky jsou základním stavebním 
kamenem ekonomiky nejen České republiky, ale celé 
Evropy. Podporou v přechodu k jejich udržitelnému 
fungování a podnikání zajistíme lepší budoucnost 
jak jim, tak i každému z nás. Tento přístup je 
konečně také prioritou Evropské komise, která se 
snaží o transformaci evropské ekonomiky směrem 
k ekonomice více udržitelné, a tedy ekologické. 
Udržitelnost představuje obrovskou příležitost 
růstu pro malé a střední podniky: výzkumy ukazují 
pozitivní vztah mezi udržitelným chováním malých 
a středních podniků a jejich finanční výkonností. 
Přijetí udržitelnějších obchodních modelů jim po
máhá dosáhnout dlouhodobého úspěchu a pomáhá 
jim i k rychlejšímu zotavení po ekonomicky složitých 
dobách. Skupina Generali dlouhodobě usiluje o pod
poru kultury udržitelnosti mezi malými a středními 
podniky v Evropě, které zásadním způsobem přispí

vají k hospodářskému růstu země, sociální stabilitě 
a inovacím,“ vysvětluje Tomáš Marek, ředitel 
Generali Česká Distribuce.

Výhra nejen 100 000 Kč
Všichni účastníci finále soutěže budou mít mož
nost zúčastnit se slavnostního vyhlášení vítězů, 
které v Česku proběhne v červnu 2022. Vítěz 
soutěže získá výhru ve výši 100 000 Kč a automa
ticky přímou nominaci k účasti na mezinárodním 
vyhlášení finále soutěže v Bruselu včetně zajištění 
cesty a ubytování. Účastníka na druhé příčce 

Generali Česká pojišťovna odmění 70 000 Kč, 
účastník na třetím místě získá 50 000 Kč. Ti, kteří 
se umístí do 10. místa, pak obdrží symbolických 
10 000 Kč.
Pro vítěze bude připraven také certifikát SME En
terPRIZE, který odměňuje firmy za jejich přístup 
k udržitelnosti. Trojice vítězů získá také cílenou 
mediální propagaci. „I to je způsob, jak úspěšné 
firmy podpoříme, aby byli více na očích – klientům, 
veřejnosti nebo konkurenci,“ dodává Tomáš Marek.
Ve finále ročníku 2021 zvítězila česká firma 
CleverFarm, která provádí farmáře celým proce
sem precizního zemědělství, jehož cílem je zvy
šovat výnosy z půdy za použití významně nižšího 
množství vstupů. Vyvíjí proto chytrá řešení pro 
zemědělce, která výrazně přispívají k udržitelnosti 
hospodaření. Mezi ně patří jak senzory na bázi 
internetu věcí, tak i nástroje pro precizní země
dělství. Chytrá řešení totiž dokážou zemědělcům 
šetřit vodu a hnojiva, což je ekonomicky efektivní 
a zároveň i dobré pro půdu a planetu.  ■

PETR SIMON

Více informací na:

www.generaliceskaprofi.cz/
enterprize

SOUTĚŽ SME ENTERPRIZE
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Do pojištění flotil již RENOMIA  
zapojila vlastní digitální nástroje

Efektivní řízení rizik  
a úspora nákladů firmy
S provozem firemních flotil bez ohledu na to, zda vozy slouží pro přepravu osob, či nákladu, jsou spojeny stále vyšší náklady. 
Nemalá část z nich jde na vrub rizikovým situacím a následkům škod. Pro ilustraci: v roce 2019 jen dopravní  
nehody na území České republiky způsobily podle serveru nehody.cdv.cz ekonomické ztráty přes 80 miliard korun.

Rizika v dopravě a přepravě však lze stejně jako 
i v dalších oborech efektivně řídit. Specialisté 
v RENOMIA k tomuto účelu využívají nejen 

svou odbornost a dlouholeté praktické zkušenos
ti, ale stále více i moderní technologie. Nástroje 
vyvinuté v RENOMIA DIGITAL SERVICES nám 

umožňují zpracovat pro naše klienty přehlednou 
analýzu dopravních rizik a trendů škodních udá
lostí a na základě této analýzy identifikovat příčiny 
a eliminovat všechny škody, jimž lze zabránit. 
Tímto cíleným a systematickým řízením škodního 
průběhu dokážeme optimalizovat náklady na po

jištění, které v období probíhajících či očekávaných 
ekonomických turbulencí rostou a pro klienty 
může být velmi obtížné získat atraktivní podmínky 
pojištění bez podpory zkušeného makléře.
Z praktické zkušenosti RENOMIA v oblasti 
pojištění flotil vyplývá, že kvalitním řízením rizik 
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lze systematicky snížit škodní průběh až o desítky 
procent a aktivní prací s tzv. rezervami v pojištění 
lze ušetřit až 10 % nákladů na roční pojištění.

Náklady na pojištění flotil i výši škod 
mohou významně ovlivnit zaměstnanci
Na základě podnětů od klientů RENOMIA vytvo
řila systém optimalizace pojistných rizik vozových 
parků a užitečné nástroje rovněž umí nabídnout 
přímo svým klientům. Naše mobilní aplikace 
 Help+Assist provede řidiče služebního vozidla vše
mi kroky pro bezproblémové řešení škodní události 
v ČR i v zahraničí. Zajišťuje a předává důležitá data 
online. Pomáhá řidiči chovat se racionálně a podle 
předem dohodnutých pravidel. Výsledkem jsou 
relevantní podklady ke škodě, které jsou rychle 
k dispozici – minimalizuje se tak výše nákladů 
na škodu a zjednoduší, a zejména zrychlí se proces 
její likvidace. S vyřízením škodní události mohou 
pomoci přímo naši specialisté likvidace škod. Při 
splnění určitých podmínek má řidič firemního vozu 
díky aplikaci Help+Assist bezplatně k dispozici také 
službu Právník na telefonu, kterou může využít 
v případě dopravní nehody v tuzemsku i v zahrani

čí, a to v režimu 24/7. Tato služba zahrnuje napří
klad úvodní právní posouzení situace, doporučení 
dalších vhodných kroků nebo instrukce k zajištění 
důkazních prostředků a řádnému zdokumentování 
dopravní nehody. Služba dále zahrnuje úhradu 
nákladů na tlumočení a překlady. Limit na právní 
konzultaci je 5 000 Kč na jednu pojistnou událost.

Rychlá a kvalitní likvidace škod pomůže 
stabilizovat cash flow
Proces řešení pojistných událostí je v rámci 
RENOMIA plně digitalizovaný a funguje v režimu 
24/7. Pro online komunikaci s námi využívají 
 klienti systém Contact.RENOMIA, který umí 
mimo jiné hlídat termíny oprav, vyžádat si chy
bějící podklady nebo zasílat rekapitulace škod. 
RENOMIA je zároveň schopna nastavit a zajistit 
podklady pro rozúčtování, pomoci s fakturací spo
luúčasti nebo identifikovat a klientovi srozumitel
ně vysvětlit takzvané nelikvidní položky.
Současně máme nastavený systém pro online 
komunikaci s většinou velkých pojišťoven a také 
s vybranými servisy. V případě požadavku 
na online komunikaci se servisem, se kterým dnes 

online propojeni nejsme, jsme připraveni tuto 
službu operativně doprogramovat.
Většina ze zhruba 75 000 pojistných událostí, které 
našim klientům v průběhu roku pomáháme řešit, 
je likvidována bez komplikací a klienti jsou s pl
něním ze strany pojišťovny spokojeni. Dochází ale 
i ke sporným situacím. V těchto případech se plně 
projevuje zkušenost našich specialistů likvidace 
v oblasti automotive, ale i majetkových, průmy
slových a dalších škod a také pozice  RENOMIA 
na českém trhu, kterou vždy využíváme ve pro
spěch našich klientů.  ■

RADEK BUREŠ, ředitel oddělení  
pojištění vozidel pro CEE, RENOMIA

RENOMIA – NEJKOMPLEXNĚJŠÍ 
SLUŽBY V ČR A ŠIROKÁ 
MEZINÁRODNÍ PŮSOBNOST
Největší pojišťovací makléř v České republice 
je také jedním z nejvýznamnějších v regionu 
střední a východní Evropy – v 11 zemích 
působí přímo a ve více než 30 zemích 
prostřednictvím svých partnerských sítí. 
Služby na ostatních kontinentech zajišťuje ve 
spolupráci se svým strategickým partnerem 
a čtvrtým největším pojišťovacím makléřem 
světa společností Gallagher. Během svého 
bezmála třicetiletého fungování si RENOMIA 
vybudovala výborné vztahy s pojistiteli 
a je tak připravena svými profesionálními 
službami podporovat rozvoj podnikání 
svých klientů.

RENOMIA zajišťuje pro své klienty pojistné 
programy vztahující se k ochraně hmotného 
i nehmotného majetku, dopravy i řešení 
odpovědnostních škod členů managementu 
a statutárních orgánů či zaměstnanců.

S rostoucími riziky a jejich proměňující se 
skladbou – ještě před pár lety například 
rizika kybernetických útoků zajímala jen 
málokoho – přirozeně rostou i náklady 
na pojištění a zároveň se snižuje kapacita 
pojištění, tedy ochota pojistitelů rizika 
upisovat. Pojistitelé tak reagují zejména 
na růst výše škod a na risk manažerech 
a pojišťovacích makléřích je, aby pro své 
klienty našli způsob, jak se s touto situací 
co nejlépe vypořádat.

Více informací na:

www.renomia.cz/ 
aplikace-helpassist

ZA POSLEDNÍCH 10 LET STOUPLA V ČR PRŮMĚRNÁ VÝŠE ŠKODY TÉMĚŘ O 100 %

EXKLUZIVNÍ ŘEŠENÍ RENOMIA

175 913 Kč

2010

PRŮMĚRNÁ ŠKODA NA ZDRAVÍ PRŮMĚRNÁ ŠKODA NA MAJETKU

ANALÝZY ŠKODNÍHO  
PRŮBĚHU

ODPOVĚDNOST  
DOPRAVCE (CMR)

SLUŽBA „PRÁVNÍK  
NA TELEFONU“

APLIKACE  
HELP + ASSIST

377 270 Kč

2020

25 356 Kč

2010

43 522 Kč

2020

Zdroj: 2x Renomia

REZERVY
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Malé a střední podniky sázejí 
na ekologické podnikání

Alespoň to vyplývá z čerstvého  průzkumu 
Flash Eurobarometer Survey, který si 
 evropské instituce nechaly zpracovat kon

cem loňského roku. Do šetření se zapojilo více 
než 17,5 milionů malých a středních podniků 
a také velkých společností ze všech dvaceti sedmi 
členských států EU a dále také z Albánie, Severní 
Makedonie, Černé Hory, Srbska, Turecka, Islandu, 
Moldávie, Norska a Spojených států amerických. 
A výsledky byly více než zajímavé.
Není žádným tajemstvím, že unijní ekonomi
ku dlouhodobě táhnou právě malé a střední 
podniky. Dávají práci 83 milionům lidí, podílejí 
se na polovině unijního HDP a hrají zásadní roli 
v každém sektoru ekonomiky. Už jen proto by se 
na ně nemělo zapomínat v diskuzích, ty o rizicích 
a dopadech klimatické změny nevyjímaje. Právě 
přístup ke starosti o životní prostředí na naší pla
netě ze strany malých a středních podniků může 
být totiž zásadní.
Zmiňovaný průzkum, s nímž budeme v Ev
ropském parlamentu dále pracovat, zkoumal 
především to, zda si malé a střední firmy tuto svou 
úlohu uvědomují a přizpůsobují tomu svůj byznys. 
Evropské podniky z toho vyšly s pochvalou, a ve 
srovnání s rokem 2017 jsou dokonce aktivnější než 
malé a střední podniky za oceánem.
Průzkum totiž odhalil, že na dobré cestě k eko
logickému podnikání je v tuto dobu v Evropě 
až 84 % malých a středních podniků. Nejvíce 
společností uvedlo, že systematicky minimalizuje 
odpady (64 %), šetří energií (61 %) a  materiály 
(57 %) nebo recykluje v rámci společnosti 
(47 %). Pozoruhodná jsou v tomto ohledu také 
čísla z České republiky, která víceméně potvr
zují celoevropské směřování, a v něčem jdou 
dokonce dál. České společnosti ve srovnání s EU 
více omezují odpady (70 %), navrhují produkty, 
které se snadněji udržují, opravují nebo opětovně 

používají (ČR 35 %; EU 26 %) či prodávají zbytky 
a odpad ke zpracování někomu jinému (ČR 26 %; 
EU 24 %). Na druhou stranu o něco pokulhávají 
v úsporách energie (ČR 56 %; EU 61 %) a materiá
lů (ČR 51 %; EU 57 %) nebo v používání energie 
hlavně z obnovitelných zdrojů, například včetně 
vlastní výroby pomocí solárních panelů (ČR 10 %; 
EU 19 %).
Ve srovnání s rokem 2018, kdy probíhal poslední 
průzkum tohoto charakteru, však trend přijímat 
opatření k efektivnějšímu využívání zdrojů v ze
mích evropské sedmadvacítky polevuje. Důvody, 
proč tomu tak je, nynější šetření neuvádí. Zdůraz
ňuje se v něm pouze, že oslovené firmy, které si 
udržitelnější chování zažily, v tom hodlají pokra
čovat i do budoucna. Zatímco ty, co ještě žádnou 
konkrétní strategii, jak snížit svou uhlíkovou stopu 
a stát se klimaticky neutrální (nebo negativní), 
nemají, to zatím ani neplánují.
Důvody mohou být různé. Nejčastěji firmy 
uváděly, že je odrazuje administrativa, nevyznají 
se v právních předpisech nebo se bojí vysokých 
nákladů. Malé a střední podniky by i proto 
uvítaly, aby zejména unijní instituce poskytovaly 
více grantů a dotací. Vývoji nových postupů, jak 
opětovně využívat odpad a vedlejší produkty, by 
pomohla také lepší spolupráce mezi společnostmi 
napříč odvětvími. Jak už jsme se totiž mnoho
krát přesvědčili, příklady dobré praxe totiž nic 
nenahradí.  ■

Co jsou Češi ochotni obětovat 
pro klima?

Klimatickou změnu nelze popřít, evropská 
politika v poslední době ale působí tak, že 
chce všechny křivdy páchané na životním 

prostředí odčinit obrazně řečeno ze dne na den. 
V praxi ale ambiciózní plány, které reagují na změ
ny, které logicky překračují hranice EU, narážejí 
na to, nakolik je myslíme vážně a nakolik jsou 
realizovatelné, ale také na to, co jsou lidé ochotni 
pro klima obětovat.

I během pandemie covidu si přitom lidé nemohli 
nevšimnout absurdit, které těmto ambicím uštěd
řili ránu. V době, kdy se v EU mluví o nutnosti 
omezit neekologické chování, aby byly zbrzděny 
klimatické změny, do ostravských hutí a tepláren 
se začalo vozit uhlí až z Austrálie. A nebe křižovala 
prázdná letadla, jež za sebou nechávala značnou 
uhlíkovou stopu, a to jenom kvůli kontinentální
mu pravidlu, že letecké společnosti mohou ztratit 

Výrok…

„TO, NA CO MÁ SMYSL SE DÍVAT, 
NENÍ MARŽE, ALE ZISKOVOST. TA JE 
U VELKÝCH OBCHODŮ TŘI AŽ ČT YŘI 
PROCENTA,“

JE TROCHU PŘEKVAPIVÉ, ŽE 
MINISTERSKÝ ÚŘEDNÍK, A DOKONCE 
ANI MINISTR ČI ÚOHS NEVIDÍ 
ROZDÍL MEZI MARŽÍ A ZISKEM. 
HORŠÍ JE ALE SNAHA STÁTU 
URČOVAT NA VOLNÉM TRHU 
CENY, TO MNE DOST DĚSÍ. HYDRA 
REGULACE VŠAK POMLASKÁVÁ…

PETR KARBAN

KOMENTOVAL 20. DUBNA V DISKUZNÍM POŘADU 

DEVADESÁTKA ČT24 PREZIDENT SVAZU OBCHODU 

A CESTOVNÍHO RUCHU TOMÁŠ PROUZA STÁTNÍ 

KONTROLU MARŽÍ U VYBRANÝCH POTRAVIN.
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nepoužívané letecké sloty, tedy dobu přidělenou 
správou letišť a řízeními letového provozu pro 
pravidelné přílety a odlety.
Válka na Ukrajině ukázala nejen to, nakolik jsme 
dnes nesoběstační a závislí na některých zemích, 
ale i to, že současnost nedokážeme změnit lusknu
tím prstu.
Zajímalo mě, co jsou Češi ochotni pro klima obě
tovat. Bez toho, aniž bychom něco neobětovali, ke 
zpomalení klimatických změn nedojde. Na druhou 
stranu ale nikdo z nás si nepřeje ještě dramatičtější 
zvyšování cen a chudnutí obyvatelstva. Odmítáme 
i bankroty podniků a firem, které nám dávají smy
sluplnou práci a obživu. A nechceme ani dopustit, 
aby došlo k masivním přesunům výroby a průmys
lu mimo Evropu jen kvůli malování nazeleno.
Možná že více než nerealistické plány napsané 
evropskými byrokraty přírodě pomůže individuál
ní odpovědnost lidí za životní prostředí. Je třeba si 
uvědomit, že módní trend elektroaut je fikcí, po
kud je dobíjíme elektřinou vyrobenou z uhlí. Nebo 
že sami lidé můžou přispět jednoduchým tříděním 
odpadu, snížením teploty topení či vypínáním 
spotřebičů ze zásuvky.
Jinými slovy, nezlehčujme klimatickou změnu, ale 
používejme vlastní rozum. A také rozumně využij
me možnosti, které máme. Třeba i peníze z evrop
ského Modernizačního fondu, který umožní, aby 
150 miliard korun putovalo v následujících deseti 
letech na zelené projekty, které mají výrazně snížit 

závislost naší země na spalování uhlí a urychlit 
přechod k čistým zdrojům energie.
Podporujme ale i přístup k financování rozvoje 
a využití nových technologií, především pro malé 
a střední podniky. Odpovědnost za klima máme 
všichni, stejně jako za budoucí blahobyt naší země 
a za její postavení ve světě.
Co tedy Češi jsou ochotní obětovat pro klima? 
V jakých krocích vidí smysl a v jakých je zase 
nevidí? A nakolik se liší od toho, co vyzdvihuje 
EU? Do ankety Hospodářské komory se zapojilo 
skoro 4 000 lidí. Už to naznačuje dobrou zprávu, že 
lidem není životní prostředí, v němž žijí, lhostejné 
a že o dopadech cest k čistšímu ovzduší bez škodli
vin a o klimatických změnách přemýšlejí.
Devět z deseti Čechů, Moravanů a Slezanů napros
to jednoznačně vidí smysl v zateplování budov. 
Pětina z těchto lidí plánuje do takových změn i in
vestovat. Je to logické. Zateplením domu se může 
uspořit i polovina nákladů na vytápění. Šetří se 
výdaje domácností, není třeba tolik spalovat uhlí, 
šetří se provoz elektráren i životní prostředí.
Za neméně důležité ale označují, aby lidé svoje staré 
oblečení, nábytek a spotřebiče nevyhazovali a dali je 
k dalšímu využití. Ze všech respondentů tyto kroky 
plánovala učinit čtvrtina z nich. Tento názor zesílil 
v souvislosti s uprchlickou vlnou kvůli válce na 
Ukrajině. I to přece dává smysl. Nepotřebné věci ne
končí na skládkách, ale třeba v bazaru. Nemusíte při
tom být ani freeganem, tedy člověkem, který hledá 

nějaké ty poklady u kontejnerů nebo na smetištích. 
Moderní freegani už nejsou podivíny, jsou mnohdy 
dobře situovaní a vzdělaní lidé, kteří prostě jen chtějí 
snížit ekologické dopady svého životního stylu.
A co dál? Češi jsou přesvědčeni, že lidé klimatu 
pomůžou, když budou nakupovat potraviny bez 
obalu (76 % respondentů) nebo instalovat solární 
panely na střechu (75 %). Oceňuji vládní snahu 
rehabilitovat fotovoltaiku. Bude muset ale přesvěd
čit veřejnost, že z ní nezbohatnou jen další solární 
baroni. Paradoxně nejméně často uvádí, že smysl 
vidí v pořizování si elektrovozidla do domácnosti, 
překážkou je v tuto chvíli hlavně cena.
Neméně zajímavé jsou výsledky u ceny energií. 
Více než třetina lidí akceptuje vyšší cenu energií 
jako cenu za ochranu klimatu. Skoro polovina lidí 
je ale proti tomu a smysl v tom nevidí, preferují 
totiž jiné kroky k ochraně klimatu než tento. 
Že by si lidé možná uvědomovali, že za vyššími 
cenami energií není zdaleka koronakrize, ale právě 
i ochrana klimatu?  ■

Automobilový průmysl: Transformace na pozadí krize

Koncem každého roku člověk vždy s op
timismem vyhlíží příchod toho nového 
s nadějí, že ten příští bude určitě lepší. Také 

v automobilovém průmyslu jsme věřili, že v roce 
2022 přijde po dvou letech omezování výroby, 
zpožďování dodávek a velkého napětí skutečný 
restart. Autoprůmysl ale i letos čelí další obrovské 
nejistotě. Nadále čelíme narušení dodavatelských 
řetězců v souvislosti nejen s následky pandemie 
covidu, ale samozřejmě i kvůli ruské invazi na 
Ukrajinu. Ta mimo jiné přinesla nebývalý růst 
cen energií a základních surovin potřebných pro 
výrobu v jakémkoliv průmyslovém odvětví. Přes 
to všechno jsem přesvědčený, že český autoprů
mysl tuto historickou krizi zvládne. Období, které 
ho – stejně jako mnoho jiných sektorů – čeká, ale 
nebude lehké.
Problémy způsobené covidem a globální nedosta
tek polovodičových čipů srazily výrobu v Česku 
v posledních dvou letech oproti předkrizovým 
rokům téměř o čtvrtinu. Jak je už teď téměř jisté, 
i v letošním roce se celková produkce českého 
autoprůmyslu bude pohybovat na úrovni před
chozích dvou „covidových“ let. Potýkáme se totiž 
s kombinací faktorů, které společnost v posledních 
dekádách nezažila. Viditelným dopadem ruské 
agrese na Ukrajině je omezení výroby v důsledku 

chybějících kabelových svazků, v jejichž výrobě 
je Ukrajina významným producentem. Hledání 
alternativních dodavatelů je přitom velmi kompli
kovanou záležitostí. Přesun výroby dílů z jednoho 
dodavatele k druhému trvá několik měsíců, pokud 
vůbec náhradní dodavatel disponuje potřebnou ka
pacitou. Navíc se musí zaškolit lidé, musí se zajistit, 
že díly odpovídají homologaci atp. Nikdo v tuto 
chvíli neví, jak dlouho konflikt bude trvat, a nebylo 
by moudré z Ukrajiny odejít, protože pak by tato 
výroba chyběla při obnově tamního průmyslu.
Ještě větším problémem pro celý sektor, a přede
vším pro jeho dodavatelskou část, je strmý nárůst 
cen energií a pohonných hmot. Nárůst přímých 
nákladů na energie může pro některé firmy zna
menat desítky až stovky milionů korun ročně na
víc. Rostou ale zákonitě i ceny různých komponent 
tak, jak se zvedá cena surovin, ze kterých se vyrábí. 
Navíc závislost na ruských nerostných surovi
nách – nejen ropě a zemním plynu, ale i dalších, 
jako je nikl, paladium – je velmi vážnou hrozbou 
pro další rozvoj evropského průmyslu v rámci jeho 
transformace.
Tu totiž ani poslední události nezastaví, na smě
řování automobilového průmyslu směrem k čisté 
mobilitě se v tuto chvíli nic nemění. Nový pohled 
na bezpečnostní a energetickou situaci v Evropě 

spíš naznačuje, že by tento přechod mohl být 
ještě rychlejší. Musí však jít ruku v ruce s rych
lejším rozvojem obnovitelných zdrojů, abychom 
mohli snížit závislost na ruských dodávkách ropy. 
To si v dlouhodobém horizontu vyžádá úpravu 
firemních strategií. I přes vyšší finanční náročnost 
ale není cestou omezování investic do udržitelné 
výroby, její potřebné automatizace a digitalizace. 
Aktuální krize zcela jistě budoucí rozhodování 
podniků ovlivní a teprve v průběhu tohoto roku se 
uvidí, jakým směrem. Naším společným úkolem 
proto je hledat cesty, jak projít tímto těžkým obdo
bím s co nejmenšími šrámy. Zajímavostí určitě je, 
že řada témat okolo transformace, včetně návrhů 
Fit for 55 nebo EURO 7/VII, se posune do českého 
předsednictví Evropské unie v druhé polovině 
tohoto roku a Česko tak bude mít jedinečnou 
možnost jejich podobu ovlivnit.  ■
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Trh práce zrcadlí rychlost 
i neduhy současnosti
Firmy chtějí být optimistické, realistický pohled je stáčí k opatrnosti. Přesto zaměstnavatelé v České republice hlásí pro 
druhé čtvrtletí 2022 silné náborové plány. To je rámcový výsledek průzkumu mezi 515 významnými zaměstnavateli v ČR. 
Co dalšího průzkum ManpowerGroup a index trhu práce předpovídá?
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Na základě pravidelného šetření jedné z nej
větších personálních agentur vykazuje Čistý 
index trhu práce ČR pro 1. čtvrtletí 2022 

hodnotu +12 % oproti předcházejícímu období. 
V následujícím čtvrtletí do konce června očekává 
třetina zaměstnavatelů nárůst počtu zaměstnanců, 
20 % předpovídá jejich snížení a 40 % zaměstnava
telů nepředpokládá žádné personální změny.
„Trhu práce stále dominuje potřeba firem nabírat 
nové lidi, tedy pozitivní náborový trend započa
tý koncem minulého roku. Nová realita přináší 
firmám ale i vysokou míru nejistoty, což se odráží 
v počínajících přesunech na trhu práce. Zatímco 
33 % zaměstnavatelů bude podle našeho průzkumu 

nabírat nové zaměstnance, 21 % plánuje snižování 
jejich počtu,“ komentuje nové poznatky Jaroslava 
Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup 
Česká republika. Doplňuje, že nezaměstnanost 
bude sice ještě klesat, i když není kam, mnoho lidí 
ale také bude muset měnit zaměstnavatele, nebo 
dokonce profesi, a tedy výrazně poroste význam 
rekvalifikací.
Situaci na trhu práce také ovlivní množství uprchlí
ků před válkou, mezi kterými převládají ženy. Snad 
současná vlna snahy pomoci vydrží a ve střednědo
bém horizontu přiměje české firmy, které dlouho
době trpí nedostatkem vhodných uchazečů, aby se 
více zaměřily na to, jak vytvářet vhodné pracovní 
podmínky pro lidi s individuálními potřebami, 
jako jsou matky s malými dětmi, senioři, studenti 
nebo lidé se změněnou pracovní schopností.

Sektorová srovnání
Nárůst počtu pracovních sil očekávají zaměstnava
telé v 8 z 11 českých odvětví a pokles ve zbývají
cích třech. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím 
náborové plány oslabily v 6 z 11 odvětví a posílily 
ve čtyřech. Nejsilnější náborové aktivity očeká
vají náboroví manažeři v odvětví Bankovnictví, 
finance, pojištění a nemovitosti s Čistým Indexem 
trhu práce 24 a sektoru Ubytování, stravování 
s indexem 23. Velmi optimistický je také sektor IT, 
technologie, komunikace a média, Zpracovatelský 
průmysl, Stavebnictví a Veřejný sektor. Nejslabší 
náborové plány pozorujeme v Neziskovém sekto
ru, Službách a Obchodě.
Zvyšování počtu zaměstnanců předpovídají pro 
druhé čtvrtletí 2022 velké, střední a malé podniky. 
Snižování počtu zaměstnanců předpokládají 
pouze mikropodniky s počtem zaměstnanců pod 
10. Velké podniky dokonce v mezikvartálním 
srovnání tempo náboru ještě zrychlují, u ostatních 
organizací dochází spíše ke zpomalení tempa.

Globální pohled
Zaměstnavatelé na celém světě očekávají nárůst 
počtu pracovních sil, avšak jejich předpovědi jsou 
slabší než dříve. Na základě sezonně očištěných 
dat téměř ve všech sledovaných zemích zaměstna
vatelé očekávají v nadcházejícím čtvrtletí nárůst 
počtu pracovních sil. Výjimku tvoří Řecko, kde se 
očekává mírný pokles.
Nejsilnější náborové plány na příští tři měsíce 
jsou hlášeny v Brazílii, Švédsku, Indii, Mexiku 
a Kolumbii. Oproti tomu nejslabší náborové 
prostředí vykazuje Řecko, Polsko, Japonsko, 
Tchaj wan a Rumunsko. Ve srovnání s předcho
zím čtvrtletím náborové plány posilují v šesti ze 
40 zemí a oblastí. Nejsilnější nárůst náborových 
aktivit hlásí Singapur a Jižní Afrika. Trh práce 
oslabuje ve 33 ze 40 zemí, především v Rumun
sku, Argentině a Turecku. Index v Belgii zůstává 
od minulého čtvrtletí na úrovni 34 bodů. V me
ziročním srovnání Index posílil ve 36 zemích, ale 
oslabil ve čtyřech (Tchaj wan, Řecko, Rumunsko 
a Polsko).

Ukrajinský moment
ManpowerGroup také sleduje možný vývoj trhu 
práce v souvislosti s příchodem velkého počtu 
Ukrajinců. Její konzultanti oslovují firmy a pomá
hají rychle vytvořit vhodné podmínky pro jejich 
zaměstnání. Agentura za první dva týdny těchto 
nových snah obdržela 310 příchozích hovorů od 
uprchlíků, kdy 172 z nich hledalo již konkrétní 
práci, 88 zjišťovalo potřebné kroky po příjezdu do 
ČR, 34 uprchlíků hledalo právní rady a zbytek se 
informoval na možnosti pomoci rodině.
Z hlediska profilu uchazečů o zaměstnání se jedná 
o průřez běžnou populací se zástupci všech mož
ných kvalifikací a zkušeností. 82 % ale uvádí, že je 
jim jedno, jakou práci budou vykonávat. Největší 
vyhraněnou skupinou s 8 % jsou učitelé.
V nabídce firem nyní převažují manuální práce 
ve výrobě. Postupně ale roste nabídka v dalších 
oborech. Ženy uprchlice mohou najít uplatnění 

v gastronomii, hotelnictví, službách, prodeji, 
obchodu, zákaznickém servisu, doručovatelských 
službách, sociální službách. Hledá se také velké 
množství multilingválních uchazečů (i bez znalosti 
češtiny) pro různá mezinárodní centra sdílených 
služeb a také IT specialistů. Převažující ženská 
populace uprchlíků zatím nepomůže řešit nedo
statek svářečů, obráběčů, nástrojářů, zámečníků, 
řemeslníků ve stavebnictví nebo řidičů mezinárod
ní kamionové dopravy a podobně.
Další výzvou ovšem bude najít školní kapacity pro 
děti a případně jejich hlídání. Na straně firem je 
potřeba udělat různá organizační opatření, která 
vytvoří vhodné podmínky pro ukrajinské uprch
líky, a to především v provozech, kde doposud 
dominují muži.

#womanpower
České firmy nejsou zvyklé přizpůsobovat pracov
ní podmínky pro lidi s individuálními požadavky, 
což dlouhodobě v kariéře hendikepuje především 
ženy s dětmi. Právě tato skupina dominuje mezi 
uprchlíky z Východu. Na trhu práce je zoufale 
málo nabídek na částečný úvazek nebo úvazek 
s flexibilní pracovní dobou. Příchod ukrajinských 
žen pravděpodobně bude dalším spouštěčem 
změn, jak tento stav řešit. Dle průzkumů zatím 
pouze pětina firem v ČR podporuje flexibili
tu v práci. Vyšší flexibilita (32 %) je v sektoru 
bankovnictví, financí, pojišťovnictví a realit, 

JAK SI VEDOU REGIONY?
V období od dubna do června 2022 se 
předpokládá růst trhu práce ve všech 
českých regionech. Již třetí čtvrtletí 
v řadě pozorujeme výrazně rychlejší růst 
náborových aktivit v Praze než ve zbytku 
Čech a na Moravě. Již páté čtvrtletí v řadě je 
náborový optimismus silnější na Moravě ve 
srovnání s regionem Čechy (bez Prahy).
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21 % pak v maloobchodu a velkoobchodu, a to 
spíše ve velkých společnostech.
Kvalitních lidí je na trhu nedostatek, a proto jsou 
největší konkurenční výhodou firem. Jaroslava 
Rezlerová radí, co mohou zaměstnavatelé nejen pro 
ženy udělat: „Pomocí cílených průzkumů zjistěte pre
ference vašich potenciálních zaměstnanců a oslovte 
ty kandidáty, kteří jsou pro vás zajímaví. Díky za
městnaneckým průzkumům zase můžete včasně rea
govat vhodnými kroky, které udrží vaše zaměstnance 
výkonné a motivované. Rozvíjejte své zaměstnance 
cílenými individuálními nebo skupinovými koučinky. 
Jsou tou nejefektivnější formou rozvoje a investice do 
nich se vám mnohonásobně vrátí,“ říká.
S nastavením flexibility firmám nejlépe pomůže 
pohled zvenčí, který umožní získat přehled o tom, 
jak fungují interní HR procesy nebo spolupráce. 
A v neposlední řadě nesmíme zapomínat na od
měnu, která je klíčovým faktorem při rozhodování 
o přijetí pracovní nabídky. Pokud stále nevíte, jak 
si stojíte jako zaměstnavatel v porovnání s kon
kurencí, nechte si zpracovat mzdový benchmark 
a porovnejte svou nabídku s jinými zaměstnavateli. 
Na základě výsledků a následných opatření přilá
káte snáze kvalitní pracovníky.

Geo & Pol
Životaschopnost firem je přímo úměrná jejich 
citu pro změny. Průzkum společnosti  Deloitte 
z letošního roku například uvádí, že hlavní 
priority finančních ředitelů se musely přizpůsobit 
geopolitickému konfliktu na Ukrajině. Zaměřují 
se proto na soběstačnost (lokální), automatizaci 
a optimalizaci.
„Současná doba může být ještě větším katalyzáto
rem, než byla pandemie covidu19. Zvyšování cen, 
dopady na dodavatelské řetězce či problémy s cash 
flow jsou přesně ty příklady dopadů, které budou ješ
tě silnější než v uplynulých letech. Schopnost flexibil
ně predikovat svoji finanční situaci se tak stane v ná
sledující době klíčovou. Stejně jako znalost vnitřní 
profitability produktu či služeb vzhledem k rostou
cím fixním i variabilním nákladům. Rok 2022 bude 
pro CFO náročný, neboť se budou muset vypořádat 
s velkým tlakem na snižování nákladů. Na druhou 
stranu lze k současné situaci přistoupit z pozice 
transformace a využít ji jako příležitost k automa
tizaci či optimalizaci,“ říká Ladislav Šauer, partner 
Deloitte a lídr CFO Programu v ČR.
Jako největší riziko finanční ředitelé označili 
nedostatek pracovní síly. „Mírná skepse ohledně 
ekonomické situace se promítá také do očekávání 
vývoje míry nezaměstnanosti. Sice převažuje názor, 
že nezaměstnanost klesne, ovšem podíl CFO, kteří 
očekávají zvýšení nezaměstnanosti, je překvapivě 
vysoký. I na trhu práce může válka na Ukrajině 
sehrát velmi důležitou roli. Zatímco ve stavebnictví 
se může objevit problém s nedostatkem pracovních 
sil v souvislosti s odchodem mužů bránit svou vlast, 
v jiných odvětvích mohou naopak najít uplatnění 
ukrajinské ženy – často jde o kvalifikovanou pra
covní sílu dobře uplatnitelnou v české ekonomice,“ 

 SOUČASNÁ DOBA MŮŽE BÝT 
JEŠTĚ VĚTŠÍM KATALYZÁTOREM, NEŽ 
BYLA PANDEMIE COVIDU‑19. 
ZVYŠOVÁNÍ CEN, DOPADY 
NA DODAVATELSKÉ ŘETĚZCE ČI 
PROBLÉMY S CASH FLOW JSOU 
PŘESNĚ TY PŘÍKLADY DOPADŮ, 
KTERÉ BUDOU JEŠTĚ SILNĚJŠÍ NEŽ 
V UPLYNULÝCH LETECH.

vysvětluje David Marek, hlavní ekonom Deloitte.
Mezi dlouhodobé priority CFO pak patří usnadně
ní práce z domova (52 %) a automatizace procesů 
(47 %). V otázkách na digitální transformaci 
dominuje přínos transformace ve spolehlivějších 
datech (34 %), více než polovina společností 
(52 %) plánuje investici do technických školení 
a rekvalifikací zaměstnanců.

Příliš rychle
Už několik let hovoříme o neobvyklé a neudrži
telné rychlosti změn napříč společností. Přesto 
stále zrychlujeme. Pracovní tempo vykyvují nové 
a nové vlny, ať už máme na mysli ty pandemické, 
nebo migrační. Kapitalismus a globalizace učinily 
mnoho lidí bohatými a miliony dalších vyvedly 
z chudoby. Cena, která je na opačné misce vah, 
je pro řadu lidí příliš vysoká. Kolaps životního 
prostředí, klimatická nouze, rozšiřování nerovností 
mezi lidmi, upozadění péče o planetu Zemi, na níž 
jsme závislí.
Objevují se nové pohledy na ekonomický růst, 
na práci a zaměstnávání lidí. Co kdyby se eko
nomiky, firmy a organizace snažily o něco víc 
než jen o krátkodobý zisk? Co kdyby se hlouběji 
zabývaly svou rolí ve společnosti a sloužily všem 
zúčastněným stranám? Takovou snahu bychom 
mohli nazvat kapitalismem zainteresovaných stran 

(stakeholder capitalism). Tento přístup by vytvářel 
globální ekonomiku, která by fungovala ve  pro
spěch pokroku, lidí a planety.

Zainteresovaný kapitalismus
Klaus Schwab, německý ekonom, zakladatel a pre
zident Světového ekonomického fóra, popisuje tři 
modely hospodářského systému. Prvním z nich 
je akcionářský kapitalismus, přijímaný většinou 
západních firem a organizací, kdy je prvořadým 
cílem maximalizace vlastních zisků. Ve druhém 
modelu, státním kapitalismu, je ekonomika směřo
vána do rukou vlády. Třetí model, zainteresovaný 
kapitalismus, staví soukromé společnosti do role 
správců s ohledem na sociální a environmentální 
výzvy současného světa.
Zainteresovaný kapitalismus lze měřit a imple
mentovat pomocí ESG metrik (Environment, 
Social & Governance), k nimž se přihlásila 
i ManpowerGroup jakožto jedna z největších per
sonálních společností na světě. „Jelikož společnost 
ManpowerGroup působí na trhu práce aktivně v tak 
velkém objemu, můžeme jasně pozorovat rozdělení 
trhu práce na ty, kteří mají, a na ty, kteří nemají. 
Ti první, kteří mají kvalifikaci, mohou se uplatnit, 
realizovat a vyhlížet zářnou budoucnost, a ti druzí, 
kteří zjevně bojují o svou existenci na nekvalifikova
ných nebo málo kvalifikovaných pracovních místech, 
jež se výrazně mění v důsledku technologického vý
voje, globalizace, měnících se způsobů fungování or
ganizací, a také dle vlastních preferencí organizací,“ 
uvádí v diskuzích Světového ekonomického fóra 
2022 Jonas Prising, CEO ManpowerGroup Inc. 
Domnívá se také, že je velmi důležité pomoci 
lidem překlenout tuto propast, kterou pandemie 
ještě více prohloubila.
 „Domnívám se, že určující výzvou naší doby je 
překlenout tyto rozdíly a vybudovat smysluplnou 
a udržitelnou zaměstnanost pro všechny,“ apeluje 
Jonas Prising.  ■

HANA ČERMÁKOVÁ
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Pohled na firemní benefity 2022

Zaměstnanci versus 
zaměstnavatelé
Dorovnání platu v nemoci, příspěvek na dovolenou a příspěvek na dopravu do zaměstnání. To je trojice benefitů,  
u nichž se nabídka ze strany firem nejvýrazněji míjí s poptávkou zaměstnanců. Jinými slovy – lidé by právě tyto  
benefity chtěli, ale firmy je nenabízejí.

Vyplývá to z průzkumu, který pro společnost 
Sodexo Benefity zpracovala agentura Ipsos. 
Ta se dotazovala nejen zaměstnanců, ale 

i firem na jejich postoj k benefitům.

Zdraví na prvním místě
„Vůbec nejmarkantnější je tento rozdíl u dorovnání 
platu v případě nemoci. Uvítalo by ho 32 procent 
zaměstnanců. Aktuálně ho ale dostává jen jedno 
procento,“ říká Martina Machová ze společnos
ti Sodexo Benefity a doplňuje, že zájem o něj 
mají všichni zaměstnanci bez rozdílu. „I mezi 
nejmladšími ročníky od 18 let je to téměř třeti
na, nejčastěji by ho uvítali lidé mezi 45 a 54 lety. 
Výraznější rozdíly nejsou ani mezi muži a ženami, 
ani z hlediska velikosti firmy, pozice či bydliště. Je 
evidentní, že právě v tomto případě hrála výraznou 
roli pandemie,“ míní Martina Machová s tím, že 
výpadku příjmu v době nemoci se obávají i mladí 
lidé, kteří s největší pravděpodobností ještě nemají 
rodinné závazky.
Ostatně dokladem toho, že covid výrazně zamíchal 
kartami, jsou i další výsledky výzkumu. Výrazně 
vzrostl zájem o tzv. sick day. Ten by uvítalo 21 % 
z těch, kterým ho zaměstnavatel nyní neposkytuje. 
„Sick day je přitom poměrně rozšířený, téměř 22 % 
zaměstnanců ho zaměstnavatel poskytuje a téměř 
15 % ho v loňském roce využilo. V portfoliu ho má 
39 % firem,“ připomíná Martina Machová. „Za
městnanci i firmy kladou po covidu důraz na benefi
ty zaměřené na podporu zdraví a duševní pohody. 
Nabízí vouchery na vitaminy, mimořádná volna 
nebo psychologickou podporu na pracovišti,“ připo
míná Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu 
personální agentury ManpowerGroup. „Naši za
městnanci pracují fyzicky, a proto chceme investovat 
do jejich zdraví. Postupně zavádíme elektronické 
benefity pro volný čas, za které si mohou pořídit 
rehabilitaci, masáže nebo si koupit doplňky stravy,“ 
komentuje Stanislav Kuře, ředitel závodu Schoeller 
Křešice, výrobní firmy, která zaměstnává 360 lidí.
„V souvislosti s pandemií čelí lidé v pracovní i osobní 
oblasti více než ročnímu stresu, a to je už opravdu 

dlouho. Tak dlouhé a neustálé zátěži není lidský 
mozek ani organismus uzpůsoben. Pracovní pohoda 
a well being se začínají stávat pro zaměstnavatele 
velkou výzvou a permanentní mantrou. Zaměstna
nec přestává být redukován na pouhého vykona
vatele práce, ale je viděn jako komplexní bytost se 
svými potřebami, emocemi, fyzickými omezeními 
i zranitelností. A to je dobře,“ míní Alexandra 

Safi Narwa, lektorka a koučka Talent Solutions 
ManpowerGroup. Podle ní se stále aktuálnějším 
problémem stává syndrom vyhoření: „Například 
v USA lidé s vyššími příjmy začali dávat výpovědi, 
protože si uvědomují, že nechtějí promarnit svůj 
život. Některé americké společnosti proto začaly 
zaměstnancům nabízet více času na relaxaci, lidé 
si tak mohou v rámci své pracovní doby zajít třeba 

ZAMĚSTNANCI, KTEŘÍ V LOŇSKÉM ROCE VYUŽILI BENEFIT SICK DAY (V %):
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na procházku nebo do galerie, a třeba společnost 
Mozilla vyhlásila global week off neboli týden well
nessu, a na týden se zavřela.“
Dalšími benefity, které by zaměstnanci uvíta
li, a přitom je mají k dispozici jen zřídka, jsou 
příspěvek na dovolenou a příspěvek na dopravu do 
práce. Prvně jmenovaný by chtělo 32 % zaměst
nanců, ale má ho jen 9 % z nich. „V případě pří
spěvku na cesty do práce je rozdíl o něco nižší, a to 
19 %, přičemž nejčastěji (31 %) by si jej přáli lidé 
z menších sídel do 20 tisíc obyvatel, kteří zpravidla 
do zaměstnání dojíždějí častěji než ostatní,“ říká 
Martina Machová.

Peníze vedou
Nejrozšířenějším a zároveň nejžádanějším bene
fitem nicméně nadále zůstávají finanční odměny, 
tedy bonusy, prémie a 13. nebo 14. platy. Dostává 
je ovšem jen třetina zaměstnanců (33 %), což je 
oproti roku 2017 jen o 3 % více. Dalších 38 % by 
tento benefit uvítalo, ale zaměstnavatel jim jej 
neposkytuje.
Na dalších příčkách nejrozšířenějších benefitů je 
závodní stravování (31 %) a příspěvek na fi

nanční produkty jako třeba penzijní připojištění 
(27 %). „Stravování zůstává i nadále velkým 

tématem. Vedle závodního stravování dostává ně
jakou formu příspěvku (stravenky, karta, paušál) 
50 % lidí, celkem tedy 80 %. Zajímavé ovšem je, 
že v porovnání s rokem 2017 tady došlo k poklesu, 
a to o 8 %, což je poměrně výrazná změna,“ do
mnívá se Martina Machová a doplňuje, že covid 
přinesl soumrak papírových stravenek – v roce 
2017 je dostávalo 46 % lidí, letos už jen 14 %. 
Rostla stravenková karta (+ 8 %) a nově zavedený 
paušál (+ 23 %). Nejčastější výše příspěvku 
(medián) je 90 Kč.
Na opačném konci – tedy k nejméně využívaným 
benefitům ze strany zaměstnanců – se řadí kou

čink a mentorování a otcovská dovolená navíc. Tu 
loni využilo méně než 1 % zaměstnanců.
„V časech covidu šéfové firem často mluvili o tom, 
jak pro ně byli a jsou jejich zaměstnanci důležití, 
a že především díky jejich přístupu, loajalitě a ocho
tě k nestandardním postupům dokázaly jejich firmy 
vyjít z krizového období se ctí a možná i posílené. 
Otázka ale je, zda nyní, když pandemie snad koneč
ně odezněla, dokážou firmy své zaměstnance ocenit 
i jinak než slovy,“ říká Martina Machová a pokra
čuje: „Z výzkumu totiž vyplývá, že 69 % firem letos 
neplánuje v oblasti benefitů žádné změny, 4 % chce 
jejich rozsah snížit a jen 23 % rozšířit. Podobné je to 
i v případě příspěvku na stravování, kde 56 % firem 
hodlá letos zachovat stejnou výši jako v roce 2021. 
Přitom průměrné ceny obědů už v lednu meziročně 
vzrostly o 13 korun na 157 korun.“
Celkové průměrné výdaje na benefity na za
městnance za rok se nejčastěji pohybují v pásmu 
10 000 až 25 000 korun (24 % firem). Méně než 
10 000 korun a více než 25 000 korun vydává 
na benefity shodně 21 % firem.  ■

DANA SAMKOVÁ

PRŮZKUM SODEXO BENEFITY
Sodexo je největším poskytovatelem 
zaměstnaneckých benefitů na českém 
trhu. Od roku 1992 v České republice nabízí 
firmám i institucím služby v oblastech 
zaměstnaneckých benefitů, motivačních 
programů a řešení pro veřejnou správu, ať 
už prostřednictvím elektronických karet 
a poukázek na stravování a volný čas, 
dárkových poukázek, nebo systému na správu 
benefitů Cafeteria. Benefity Sodexo využívá 
700 000 zaměstnanců a v největší benefitní 
síti je zapojeno více než 70 000 partnerů, 
u kterých je možné benefity uplatnit.

Průzkum byl realizován v březnu 2022 
a zúčastnilo se ho 500 respondentů 
(300 zaměstnanců a 200 zaměstnavatelů). 
Více informací na www.sodexo.cz.

BENEFIT DOROVNÁNÍ PLATU V NEMOCI BY SI PŘÁLO ZAMĚSTNANCŮ (V %):
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Rozjezd online marketingu: 
Jak si nevylámat zuby na začátku
Představme si hypotetickou situaci. Větší firma s kvalitními výrobky, za kterými si stojí, má síť partnerských prodejců 
a rozhodne se podpořit prodej svých výrobků a známost své značky v online prostředí. Logicky si na začátku vybere 
marketingovou agenturu či freelancery. Tím to nekončí, ale začíná.

Pojďme se podívat, jak nastartovat takovou 
spolupráci. S čím firma vstupuje do online 
kolbiště, co jí pravděpodobně chybí a jaká 

rozhodnutí bude třeba udělat?

Vstupy ze strany klienta
Web, či e shop je v tomto případě základ. Zatím 
nehodnotíme, v jakém stavu je a zda je vhodný k pl
nění stanovených cílů. Druhým zásadním vstupem 
je samozřejmě rozpočet. Klient by měl vědět, kolik 
může a chce investovat do online marketingu. Je 
třeba mít i představu, v jakých řádech by se měl roz
počet pohybovat opět vzhledem k cílům a konku
renci. To, na co se často zapomíná, je čas interních 
zaměstnanců klienta, kteří se budou muset také 
marketingu věnovat. Je třeba si uvědomit, že interní 
zaměstnanci rozumí produktům i byznysu klienta 
nejlépe a pouze úzká spolupráce s marketingovými 
specialisty umožní rozjet efektivní online marketing.
Pokud půjdeme více do hloubky, součástí přípravy 
strategie online marketingu by měly být další 
elementy. Společnost by měla mít definovanou 
cílovou skupinu svých zákazníků. Definice Muži 
a ženy 18–60, to není definice cílovky. Naopak 
je třeba si klást otázky, jaké problémy pomáhá 
produkt zákazníkům vyřešit, jak jim zlepšuje 

život, nebo proč by si daný produkt měli koupit 
právě u této firmy. Marketingovou řečí se bavíme 
o USP – Unique Selling Propositions. Definice 
unikátních výhod, jejich uvědomění, umožňuje 
s nimi dále pracovat napříč marketingovými ka
nály. Stranou by nemělo zůstat téma dlouhodobé 
pozice značky. Jak vystupuje, jaké hodnoty zastává, 
na jakých základech lze postavit nosné reklamní 
sdělení a jaký tón komunikace volit.
Samotnou exekuci kampaní znatelně urychlí, 
pokud má klient již založené účty v reklamních 
systémech, napojené platební údaje, nastavenou 
analytiku. Velmi důležité je, aby klient měl veškeré 
reklamní účty založené na sebe. Tedy, aby byl hlav
ním vlastníkem těchto účtů. Marketingová agentu
ra by neměla tyto účty zakládat. Pokud to nepůjde 
jinak, je zásadní, aby ihned převedla vlastnictví 
těchto účtů na klienta. Solidní agentury to tak děla
jí, ty méně solidní se potom snaží vlastnictví těchto 
účtů využít jako určitou formu vendor locku.

Jakou marketingovou strategii zvolit?
V obecnosti lze mluvit o takzvaném marketing 
maturity level. Tedy pomyslná marketingová 
vyspělost dané firmy. Různé koncepty marketin
gové vyspělosti pracují s několika oblastmi, jako 
je adopce nových technologií, přístup k tvorbě 
obsahu, pokročilost analytiky. Vyšší maturity 
level znamená, že klient i agentura jsou připraveni 
se pouštět do složitějších kampaní. Při nízkém 
maturity levelu je třeba se zaměřit na jednodušší, 
méně integrované kampaně. Taktéž i role kreativy 
vychází z maturity levelu. Pokud je na straně klien
ta schopný marketingový manager, lze předpoklá
dat vyšší maturity level. Je však třeba si dát pozor 
na specifika online marketingu oproti klasickým 
offline technikám. Je důležité odhadnout, do jak 
složitých kampaní se pouštět, protože realizace 
a vyhodnocování omnichannel kampaní opravdu 
nepředstavuje triviální záležitost.

Mýty o online marketingu
Lze se setkat s určitým stereotypem, kdy firma 
na nízkém marketing maturity levelu chce vstoupit 
do online marketingu s představou, že z jedné stra
ny sype peníze a z druhé strany padá více peněz. 
Bez práce, bez rizika. Bohužel takto jednoduché 
to nebývá. Online marketing vyžaduje vstupy 
zmíněné výše. Důležité je i vydržet, dát kampaním 
dostatek času a revidovat je, pokud nefungují, jak 
mají, nevypínat je hned.
Mylně bývá interpretována i konkurence. Přímá 
byznysová konkurence je něco jiného než kon
kurence v online prostředí. V online prostředí 
firmy nejdou jen proti podobným firmám, ale 
i proti různým agregátorům, online tržištím nebo 
obsahovým webům. Zároveň i virtualita webových 
stránek a e shopů jakoby skrývá marketingové 
výdaje. Tedy na první pohled i relativně nezajíma
vý e shop může investovat miliony korun měsíčně 
do reklamy a marketingu, ale bez hlubšího vhledu 
to není poznat.
Nicméně stále platí, že v základu musí být 
kvalitní produkt a přidaná hodnota. Jak napsal 
James Clear: „Good marketing can sell once, but 
only a good product can sell twice. In the long 
run, your performance reverts to the value you 
provide.“ ■

RADIM KRACÍK, Effectix

Více informací na:

www.effectix.com
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Šetříte na správných místech?
Nečekají nás vůbec lehké časy. Spousta firem se dostane do potíží, které bude muset okamžitě řešit. Velmi pravděpodobně 
nastane hospodářské ochlazení a firmy začnou šetřit. Nechci šířit paniku nebo blbou náladu, ale upozornit na fakt, že šetřit 
je důležité vždy na těch správných místech.

V JPF to známe z minulých krizí a vycházíme 
z dat stovek firem, které nám prošly rukama. 
Je to typická situace: Firma se dostane do 

potíží a začne škrtat. Čím začnou? Jako první 
škrtnou marketing. Marketing ale není náklad a za 
předpokladu, že se dělá dobře, je to velmi výnosná 
investice. Pokud děláte marketing, který vám 
z jedné utracené koruny přinese koruny tři, proč 
byste se ho, u všech hromů, zbavovali? Naopak, 
do takového stroje je potřeba nalít ještě více paliva. 
V krizi obzvláště.

Jen doufat nestačí
Když se podíváte na historická data, jasně uvi
díte, že firmy, které dramaticky omezily náklady 
na marketing v průběhu hospodářské recese, 
nedopadly vůbec dobře, naopak, nejlépe z ní vyšly 
ty společnosti, které ho nechaly na stejné úrovni, 
respektive ty, které do něj zainvestovaly ještě 
o něco víc.
Pokud dokážete dělat marketing efektivně, nebojte 
se do něj vložit 2 až 10 % z obratu. Průměrná česká 
firma v zásadě nemá aktivní obchod, a pokud škrt
ne i náklady na reklamu, jak získá nové zákazníky? 

Bude čekat a doufat, že má natolik kvalitní pro
dukt, po kterém její potenciální zákazníci začnou 
sami pátrat, a nakonec jejich firmu objeví? Sami 
asi cítíte, jak naivně to zní, to se zkrátka nestane. 
Už samotný Baťa v dobách dávno minulých říkal, 
že není bohatý ten sedlák, který vypěstuje nejlepší 
brambory, ale ten, který to nejlépe umí s novinami. 
Abyste mohli sklízet, musíte nejdříve zasít. Tohle 
pravidlo nejde nijak obejít.

Obchod se nedělá v kanceláři
Druhá věc, na které se často šetří a obecně je 
v Česku takovou zanedbávanou popelkou, je 
obchod. Pro většinu firem obchod znamená vyřídit 
došlé poptávky, ale obchodníka, který by dělal 
aktivní akvizice a dokázal si sám ve firmách otevřít 
dveře, většinou hledáme marně. Přitom jsou to 
právě excelentní obchodníci, jejichž um a nasazení 
dokáže vaši firmu dostat z těžkých časů. Pokud ale 
chcete vytvořit fungující obchodní tým, je k tomu 
potřeba přistupovat systematicky.
Problém většinou začíná už v HR, protože exce
lentní obchodníky není lehké najít. Jak často se 
věnujete jejich náboru? Kolik čistých hodin týdně 
tomu dáváte? Kolik měsíčně zvládnete pohovo
rů? Máte propracovaný provizní systém, který je 
dokáže dostatečně motivovat? Všechno je hra čísel. 
Kolik úsilí tomu věnujete, je přímo úměrné tomu, 
jaký bude výsledek.

Vše pro pohár zlata
A to samé platí i v obchodě samotném. Kolik 
obchodníků ve firmě máte? Kolik schůzek denně 
navolají? Kolik schůzek za týden absolvují? Kolik 
nových zákazníků měsíčně získají? Kolika z nich 
dokážou znovu prodat? Probíhá up selling a cross
selling? Vytvořte jasný systém, sledujte metriky, 
motivujte a udržujte morálku mužstva. Vytipujte 
klíčové zákazníky a bušte do nich jako hluchý do 
vrat, někdy to trvá i celé měsíce, ale pak se dveře 
otevřou a vy získáte kýžený pohár zlata.
Obchod a marketing jsou dva remorkéry, které do
kážou vaši firemní loď spolehlivě dovést z rozbou
řených vod do bezpečného přístavu. Přesto jsou 
tolik podceňované. Proto radím, škrtejte tam, kde 
to dává smysl, zbavujte se mrtvé váhy a optimali
zujte. Věnujte ale maximální péči těm oblastem, 
které vám přivedou nové zákazníky. Bez nich se 
totiž vaše podnikání obejde jen velmi stěží.  ■

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 přispívá 
tak v ČR a SR 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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inzerce

K předplatnému Deníku magazín HOBBY a hnojiva ZDARMA

Objednávejte Mojepredplatne.cz, telefon 272 015 015

již od 
19,80 Kč 

denně

Věrnostní program  
s dárky ZDARMA

Elektronické předplatné  
k tištěnému jako BONUS

Neomezený přístup  
na Denik.cz

www.minerva-is.eu
marketing@minerva-is.cz

Už 30 let dodáváme software úspěšným výrobním podnikům. 
Jsme v tom s vámi.

30
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Brněnští podnikatelé  
založili investiční fond
V roce 2017 byl Ladislav Chodák nominován a také zvolen předsedou představenstva Regionální hospodářské komory Brno, 
instituce s členskou základnou čítající přes 450 členů. Ta dnes představuje moderní podobu organizace,  
která pečuje o rozvoj podnikání v regionu. Jedním z viditelných projektů RHK Brno je investiční fond.

Fond spoluvlastněný Komorou, to není 
obvyklé. Co vás k tomu přivedlo?
Změnil se náš způsob myšlení. S mým nástu

pem došlo ke generační obměně představenstva. 
Nebyla to žádná revoluce, ale přirozený trend pod
nikatelského prostředí v Brně. Směřujeme ke zna
lostní ekonomice s vysokou přidanou hodnotou. 
A pokud má Komora podnikatelům opravdu efek
tivně pomáhat, nemůže se omezit pouze na školení 
a setkávání podnikatelů. V dnešní době je pro 
podnikatele zcela zásadní být na špici technolo
gického vývoje. K tomu jim nabízíme prověřená 
řešení v podobě klastrů: Industry 4.0, Kybernetická 
bezpečnost, Life Science a Brno Space.
Druhou podstatnou částí podnikání je obchod. 
U nás a na Slovensku to každý zvládne sám. Být 
úspěšný na českém trhu, to je jako vytvořit pro
totyp stroje. Ověřili jste funkčnost a nyní je třeba 
expandovat do zahraničí a dělat opravdový byznys. 
V tom už se ale hodí zkušenosti. Naštěstí exis
tují úspěšní podnikatelé, kteří to dokázali a jsou 
ochotni se podělit o své zkušenosti. Proto je také 
velmi oblíbené Centrum zahraničního obchodu 
a velmi důležitá naše účast v European Enterprise 
Network.

A zmíněný fond?
Nechali jsme se inspirovat dotazy členů, když 
začalo naše hospodářství vykazovat nestabilitu. 
Víte, který byl nejčastější? „Mám nějakou hotovost, 
kam mi doporučíte investovat?“ Vysvětlovali jsme, 
že každá investice pro investora představuje 
riziko a neexistuje univerzální návod, kam peníze 
investovat. Ale cítili jsme, že je to málo. Pozvali 
jsme proto ekonomy, pořádali semináře, a nakonec 
nám vyšlo, že největší stabilitu by vykazoval fond, 
který by byl dostatečně diverzifikovaný, vytvořený 
z většího množství středních a malých ziskových 
firem. Ty mají dostatečnou flexibilitu a odolnost, 
aby přečkaly časy zlé, a přitom skvělou příležitost 
růstu v časech lepších.
A když už jsme došli k definici nástroje, shodli 
jsme se současně na tom, že nemůžeme doporu
čovat fond, kde nemáme vliv na řízení a dodržo
vání stanovených investičních pravidel. Lidský 
faktor je velmi zásadní. Vyřešili jsme to tak, jak je 
u nás v brněnské Komoře zvykem – inicializovali 
jsme vznik společnosti ADAX Private Equity 
Fund SICAV, což je vlastně fond kvalifikovaných 

investorů. Ten bude postupovat přesně podle 
zvolené strategie.

Stanovili jste si nějaké mantinely?
Míříme na zhodnocení investic 10 procent p. a., 
naším cílem je mít do 5 let alespoň 30 firem 
v hodnotě 3 miliard korun. Řídicí struktura fondu 
přitom může zůstat velmi úzká a efektivní. Předpo
kládáme pro každou firmu jednoho zpravodaje 
z řad našich členů, který bude dbát o to, aby se 
koupená firma rozvíjela dle předpokladů a veli
kosti trhu. Protože zřízení a řízení takového fondu 
není úplně triviální záležitost, chceme nabídnout 
investiční výhody všem členům HK ČR. Navíc 
budeme kupovat firmy po celém Česku, tak proč 
by se partnerské komory nemohly postarat o firmy 
ve svém regionu? Samozřejmě za dohodnutou 
odměnu, stejně jako při získávání peněz do fondu. 
Během dubna jsem proto odeslal osobní dopis 
všem kolegům, předsedům ostatních oblastních 
nebo krajských hospodářských komor s nabídkou 
spolupráce. Jsme přece podnikatelé a naší největší 
kompetencí je podnikání. Proč toho nevyužít ve 
prospěch nás všech?

Jak budete firmy získávat?
Pevně věříme, a zatím to tak i vypadá, že největ
ším zdrojem budou opět naši členové. Nemálo 
podnikatelů dozrálo do věku, kdy se rýsují nové 
výzvy, tentokrát mnohem osobnější. Pokud nemáte 
komu firmu předat, pak ji musíte prodat. Proč ji 
neprodat do fondu, kde víte, že se vám o ni dobře 
postarají, protože budete moci stále mentorovat 
její nový management. Předpoklad prodeje je 
totiž to, že si prodávající koupí za 30 až 50 procent 
kupní ceny akcie fondu Adax. Zájem na dobrém 
předání a fungování firmy je potom zřejmý a další 
zhodnocení kupní ceny vítané.

Akcie fondu jsou dostupné celé veřejnosti?
Jedná se o fond kvalifikovaných investorů, který 
má dvě třídy akcií: A pro širokou veřejnost se 
zhodnocením 6 až 10 procent a B pro členy Hos
podářské komory se zhodnocením 8 až 12 procent. 
Obecně míříme na zhodnocení vložených investic 
10 procent, ale v případě úspěchu se s investory, 
členy Komory, rádi podělíme o další procenta…  ■

PETR SIMON
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LADISLAV CHODÁK
Podnikatelskou dráhu zahájil hned 
po revoluci, od roku 1990 založil nebo 
se aktivně podílel na založení přes 
30 firem podnikajících především 
v IT sektoru, ale i ve strojírenství 
a stavebnictví.

Od roku 2010 již nepracuje v operativě 
žádné firmy, věnuje se především 
rozvoji a mentoringu svých firem 
a investicím do technologických 
startupů. V roce 2015 umožnil vznik 
první laboratorní soukromé základní 
školy v České republice Labyrinth. 
Nemalou měrou se zasloužil i o rozvoj 
sportu ve městě Brně – založil 
extraligový volejbalový klub Volejbal 
Brno, kde je čestným předsedou, 
a podporuje také baseball, který 
dodnes aktivně hraje stejně jako tenis 
nebo golf.

Všechny podrobnosti i kontakty  
najdete na:

https://adaxinvest.cz/



www.adaxinvest.cz

Přinášíme Vám unikátní příležitost spolehlivě investovat s vysoce zkušenými 
ekonomickými odborníky za účasti Regionální hospodářské komory Brno, 

která je významným akcionářem fondu.

Sledujeme trh a jeho příležitost Zhodnocení během pár let

Tento typ fondu je vysoce inteligentním 
nástrojem, kterým dokážeme společně 
s Vámi získat investiční kapitál pro výhodný 
nákup a rozvoj firem, které jsou z hlediska 
investice dlouhodobě prosperující a jsou tak 
stabilním zdrojem příjmů pro Fond. 
Z pohledu diverzifikace rizikovosti se 
nezaměřujeme na jedno odvětví, ale 
sledujeme trh a jeho investiční příležitosti 
ve všech segmentech.

Vaše investice může být zhodnocena 
během pár let až o 50 %. Zakoupená 
firma získá silného a odborného 
partnera, který ji přinese kromě kapitálu 
i cenné informace a know-how díky více 
než 10letým zkušenostem v daném 
oboru. Vy, jako investor, se podílíte na 
hospodářském růstu více firem najednou 
v různých odvětvích.
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České lázně začínají  
ovládat tuzemští hosté
Do českých lázní přijíždělo před pandemií covidu-19, tedy před rokem 2020, v průměru přes 785 000 hostů,  
které z 54 % tvořili čeští rezidenti. Během pandemie se průměrný počet hostů snížil na přibližně 545 000,  
Češi ale nyní tvoří téměř 79 % všech těchto lázeňských hostů.

I vzhledem k současné situaci v Evropě lze 
předpokládat, že Češi budou v následujících 
letech představovat hlavní část zákazníků 

v tuzemských lázních. S touto proměnou struktury 
svých zákazníků musí počítat i lázeňská zařízení. 
S ohledem na zákazníky je nevyhnutelná změna 
nabídky služeb, která by uspokojila stávající české 
lázeňské hosty, ale zároveň by oslovila i nové hosty, 
kteří s lázeňskými pobyty zatím nemají zkušenosti 
a v současné době mohou preferovat jiný způsob 
trávení své dovolené. Jak si tyto dvě skupiny 
představují ideální lázeňský pobyt? A kolik z nich 
ho v následujících třech letech opravdu plánuje? 
Lze říct, jaké služby jsou pro potenciální nové 
hosty nejdůležitější? S cílem najít odpovědi na tyto 
otázky provedl Institut lázeňství a balneologie 

v září 2021 průzkum mezi 3 056 respondenty – 
1 000 z nich již mělo v předchozích 10 letech zku
šenosti s lázeňským pobytem, zbylí neabsolvovali 
v posledních deseti letech žádný lázeňský pobyt, 
část z nich v lázních nebyla dokonce nikdy.

Plány na příští tři roky
Ze všech oslovených respondentů zvažuje v násle
dujících třech letech lázeňský pobyt 42,3 % z nich. 
Jak ukazují zahraniční studie, které se podobnými 
tématy zabývají, v otázce plánování lázeňského po
bytu hrají velkou roli předchozí zkušenosti, nejvíce 
pak ty pozitivní, které jsou klíčové pro návrat hosta 
do stejného lázeňského zařízení. Tomu odpovídají 
výsledky průzkumu. Ve skupině respondentů, kteří 
již na lázeňském pobytu byli, je více než 77 % těch, 

kteří plánují v následujících třech letech pobyt 
zopakovat. Významné přitom není, zda respondent 
navštívil lázně v předchozích letech jako samoplátce 
nebo pojištěnec, ovšem ti hosté, kteří jezdí do lázní 
pravidelně jako samoplátci i pojištěnci a mají tak 
k lázeňské léčbě pozitivní vztah, plánují další pobyt 
z více než 90 %. Naopak z respondentů, kteří s lá
zeňským pobytem zkušenosti nemají, případně je 
tato zkušenost starší než deset let, plánuje lázeňský 
pobyt v následujících třech letech jen 25 %. Téměř 
třetina z nich ale o tom ještě nepřemýšlela, a je tak 
na lázeňských zařízeních a jejich nabídce, aby těchto 
více než 30 % ze skupiny potenciálních hostů pře
svědčila o pozitivech lázeňského pobytu. Z výsledků 
šetření totiž vyplývá, že ti, kteří absolvovali lázeňský 
pobyt alespoň jednou, se vracejí i v dalších letech.

Fo
to

: Š
tě

pá
n 

Lá
ta

l



www.komora.cz   49

  lázeňství & balneologie

Plánovaný lázeňský pobyt
Většina dotazovaných plánujících lázeňský pobyt 
se shoduje na tom, že je třeba ho absolvovat 
alespoň jednou za rok, ohledně jeho ideální délky 
se názory liší napříč jednotlivými skupinami 
respondentů. Hosté, kteří již podstoupili lázeňský 
pobyt hrazený zdravotní pojišťovnou, považují za 
nejvhodnější pobyt na tři týdny. To je standardní 
doba lázeňského pobytu, který hradí pojišťovny. 
Z těchto respondentů plánuje 60 % absolvovat za
mýšlený pobyt opět kompletně hrazený zdravotní 
pojišťovnou, další čtvrtina počítá alespoň s čás
tečnou úhradou. U hostů, kteří alespoň některý 
z lázeňských pobytů v minulosti absolvovali jako 
samoplátci, převládá zájem o pobyty na týden či 
dva. Pobyt kratší sedmi dnů považuje za vhodný 
pouze 6 % z nich. Tito dotazovaní si ve většině 
případů plánují další pobyt uhradit sami, jen malá 
část z nich počítá s nárokem od zdravotní pojiš
ťovny. Ti, kteří v lázních v posledních 10 letech 
nebyli, považují za nejvhodnější pobyty rovněž 
na jeden až dva týdny, přičemž třetina z nich si 
chce tento pobyt uhradit sama, další téměř třetina 
počítá alespoň s částečnou úhradou zdravotní 
pojišťovny.
Z analyzovaných odpovědí vyplývá, že jedním 
z důležitých faktorů, který ovlivňuje responden
tovo rozhodnutí o tom, zda v následujících třech 
letech do lázní pojede, je jeho názor na preventivní 
roli lázeňského pobytu. Přes 90 % respondentů, 
kteří do lázní chtějí jet, považují lázeňský pobyt za 
vhodnou prevenci civilizačních chorob. Pro téměř 
polovinu těch, kteří nejsou pravidelnými návštěv
níky lázní, je otázka prevence jedním z důvodů, 
proč o lázeňském pobytu uvažují. Pro další velkou 
část je tím důvodem léčba některé z civilizačních 
chorob. To odpovídá současnému trendu v lázeň
ství, kdy se nejenom v České republice rozšiřují 
léčebné lázeňské programy zaměřené nejen na léč
bu civilizačních chorob, jako je obezita, syndrom 
vyhoření, chronický únavový syndrom či deprese, 

ale i na takové, které jsou zaměřeny na předchá
zení těchto nemocí. Základem těchto programů 
jsou procedury podporující imunitu pacienta, 
jeho duševní zdraví a psychickou rovnováhu nebo 
také cvičení a procházky v přírodě, zdravá strava 
a edukace.

Výběr místa pro lázeňský pobyt
Na výběr lázeňského zařízení má vliv i to, kde 
se nachází. Respondenti, kteří neplánují jet do 
lázní poprvé, se rozhodují především na základě 
vlastních pozitivních zkušeností. Ti, kteří využívají 
úhradu pobytu pojišťovnou, řeší i to, zda v místě 
mají vhodné procedury, zatímco samoplátci dají 
spíše na doporučení někoho, kdo má s místem 
dobrou zkušenost. Ti, kteří se chystají do lázní po

prvé nebo po více než deseti letech, hledají právě 
taková doporučení od přátel či rodiny, případně 
se řídí věhlasem lázeňského místa. Ze služeb, které 
lze v lázeňských místech najít, považují tito poten
ciální hosté za nejdůležitější především existenci 
kavárny nebo cukrárny v blízkosti lázeňského 
zařízení, důležité je pro ně i funkční infocentrum, 
restaurace s bary a obchody. Dále záleží na věku 
potenciálních hostů. Zatímco respondenti mladší 
55 let vyhledávají v lázeňském místě možnosti 
sportovního vyžití a koncerty, pro ty starší je 
důležitá městská hromadná doprava nebo možnost 
zajít si na divadelní představení. Z infrastruktury 
lázeňského místa jsou pro potenciální návštěvníky 
lázní nejdůležitější trasy pro lázeňské vycházky 
a městské parky.

Lázeňský host letošní sezony
A jak tedy budou vypadat čeští lázeňští hosté v této 
sezoně? Velkou část z nich budou tvořit spokojení 

zákazníci, kteří se do lázní více či méně pravidelně 
vracejí. U těch lze očekávat, že si pro svůj pobyt 
vyberou lázeňské místo a lázeňské zařízení, se 
kterým měli v předchozích letech již dobré zku
šenosti. Tyto zákazníky budou z téměř poloviny 
tvořit lidé starší 55 let, kteří žijí sami anebo v páru 
a předpokládají absolvování pobytu hrazeného 
kompletně nebo alespoň částečně zdravotní 
pojišťovnou. Další třetinu pak tvoří hosté ve věku 
25–44 let žijící většinou v páru s žádným nebo ma
ximálně se dvěma dětmi, kteří spíše počítají s tím, 
že si pobyt zaplatí sami.
Část lázeňských hostů by ale mohli tvořit hosté, 
kteří ještě v lázních nebyli, nebo byli, ale před více 
než deseti lety. Tito hosté převážně počítají s tím, 
že si pobyt zaplatí sami nebo využijí částečnou 
úhradu zdravotní pojišťovnou. Přijatelná částka 
za týden lázeňského pobytu se pro více než třetinu 
z nich pohybuje do 9 999 Kč, další třetina by byla 
ochotna zaplatit až 12 999 Kč. Tito potenciální hos
té si uvědomují přínos lázeňského pobytu v otázce 
prevence či léčby civilizačních chorob a velká část 
z nich bude hledat takové pobyty, které se na tuto 
oblast budou zaměřovat.  ■

VĚRA MARKOVÁ,  
Institut lázeňství a balneologie, v. v. i., www.spadata.cz

LÁZNĚ OČIMA HOSTŮ
Průzkum Institutu lázeňství a balneologie se 
detailně zaměřil i na hodnocení navštívených 
lázeňských míst, způsob výběru zařízení pro 
lázeňský pobyt nebo finanční preference 
hostů. Podrobné závěry nabízí informační 
server lázeňství a balneologie www.spadata.cz  
pod záložkou Lázně očima hostů.
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Karlsbader  
Region

Karlovarský  
kraj

www.zivykraj.cz

#mozaikazazitku

Karlovarský kraj je světově proslulý lázeňskými 
městy a hornickými památkami zapsanými 
na seznam UNESCO. Fascinující příroda, hrady 
a zámky s jedinečným geniem loci. Sportovní 
a kulturní zážitky, na které se nezapomíná. 
Objevte Karlovarský kraj z jiného pohledu.
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Do roku 2035 budou auta  
umět létat
Masové rozšíření elektromobilů a v menší míře i samořízených, a dokonce létajících aut. Také tyto převratné změny  
čekají automobilové odvětví v příštích pěti až deseti letech. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti KPMG,  
která v 31 zemích vyzpovídala přes 1 100 manažerů autoprůmyslu, včetně těch působících v Česku. Respondenti se  
nejvíc obávali problémů v dodavatelských řetězcích, které válka na Ukrajině dále prohloubila.

Oslovení vesměs předpovídají, že elektromo
bily budou do roku 2030 tvořit přibližně po
lovinu nově prodaných vozů v USA, západní 

Evropě, Japonsku i Číně. V Brazílii a Indii by to 
mohlo být 40 procent. Údaj za Česko průzkum 
neobsahuje.

Noví vítězové i poražení
K rozšíření elektromobilů napomůže jejich 
zlevňování. Téměř tři čtvrtiny dotázaných míní, 
že do roku 2030 se náklady na elektromobily sníží 
na úroveň vozů se spalovacím motorem. Masové 
prosazení elektromobilů ale závisí na výrazném 

zrychlení jejich nabíjení. To u většiny současných 
nabíjecích stanic trvá přes tři hodiny. Řidiči by ale 
na cestách potřebovali dobíjet nanejvýš za 30 mi
nut, uvedlo 77 procent manažerů. Stejný podíl 
věří, že elektromobily jsou schopné se rozšířit i bez 
státních dotací.

Autoprůmysl: Trendem jsou nové pohony,  
čistá mobilita a autonomní samořídící vozy
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Samořízené vozy budou do konce desetiletí 
komerčně dostupné ve velkých městech v západní 
Evropě, USA, Japonsku i Číně. Myslí si to většina 
oslovených. Létající vozy budou k dispozici ve vět
šině velkých měst do roku 2035, očekává 58 pro
cent respondentů. Vývoj a testování létajících aut 
a plány na jejich sériovou výrobu jsou v pokroči
lých fázích hlavně v Číně, USA, Británii, Německu, 
ale i na Slovensku.
„Snad každý aspekt automobilového průmyslu, od 
vývoje po výrobu až prodej, projde hlubokými změ
nami. Rozdílné schopnosti přizpůsobit se trendům 
rozdělí sektor na nové vítěze a poražené. Pro Česko 
je životně důležité, aby zůstalo v první skupině,“ 
upozornil automobilový expert české pobočky 
KPMG Jan Linhart.

Kámen úrazu? Dodavatelské řetězce 
a trh práce
Manažeři se nejvíce obávali přetrvávání problémů 
v dodavatelských řetězcích. Více než polovina 
respondentů byla velmi až extrémně znepokojena 

nedostupností nebo cenou oceli, hliníku, mědi 
a lithia do baterií. Pětapadesát procent dotázaných 
zneklidňoval nedostatek pracovníků, který trápí 
obzvlášť USA. 57 procent oslovených mělo strach, 
že v příštích pěti letech stoupne složitost a náklad
nost obchodních pravidel a cel.
„Po ruském útoku na Ukrajinu jsou problé
my v dodavatelských řetězcích ještě mnohem 
naléhavější. Rozpadají se obchodní vztahy, které 
zahrnují ruské či ukrajinské firmy. Už se kvůli 
tomu omezuje produkce i v Česku. Kromě toho 
dramaticky stoupají ceny surovin, a to nejen těch 
dovážených z Ruska či Ukrajiny. Rusko navíc 
přestalo plnit roli odbytiště a automobilky v něm 
zastavují distribuci i výrobu. To vše vyvolalo 
dodatečné obrovské nejistoty napříč celým sekto
rem,“ vysvětlil Linhart.

Obavy o budoucnost
Padesát tři procent respondentů přitom věřilo, že 
v autoprůmyslu porostou v příštích pěti letech zis
ky. Obavy o budoucí ziskovost vyjádřilo 38 procent 
dotázaných. Devět procent nemělo jasný názor. 
„Optimismus ohledně zisků se lišil podle jednotlivých 
států. V USA ho sdílelo 66 procent dotázaných, ale 
v Německu jen 49 procent. To pro české automobilky 
navázané na Německo není dobrý signál. Navíc 
s válkou na Ukrajině je ziskovost autoprůmyslu ještě 
více nejistá,“ zdůraznil Linhart.
Osmdesát pět procent oslovených zvažuje v příš
tích letech nové investice, akvizice či partnerství. 

75 procent manažerů se střední a vyšší pravděpo
dobností odprodá část nestrategických aktiv, aby 
na investice získali peníze.
Provoz automobilů budoucnosti bude zřejmě vytvá
řet velké množství dat a zájem o jejich využití. Čty
řicet tři procent respondentů očekává, že výrobci 
automobilů začnou tato data prodávat pojišťovnám.

Boom předplatného aut a ústup dealerů
Průzkum předpovídá prosazování modelu 
označovaného jako předplatné aut. Předplacené 
vozy zákazníci nevlastní, ale pouze užívají. V tom 
je předplatné podobné operativnímu leasingu. 
Na rozdíl od něj ale lze předplacené auto užívat 
i jen krátkou dobu v řádu měsíců nebo týdnů. 
U předplatného navíc zákazník nenese náklady 
spojené s pojištěním či údržbou.
Čtyřiaosmdesát procent dotázaných míní, že do 
roku 2030 bude předplatné automobilů vážným 
konkurentem klasických prodejů i operativních 
leasingů. Nejlepší předpoklady k úspěšnému nabí
zení předplatného mají podle průzkumu výrobci 
automobilů, nikoli dealeři nebo startupy.
„Z průzkumu také vyplynulo, že do roku 2030 se 
bude většina nových aut prodávat online. Tři čtvr
tiny oslovených očekávají, že více než 40 procent 
vozů prodají koncovým zákazníkům přímo 
automobilky. Části dosavadních dealerů tak hrozí, 
že se postupně stanou nepotřebným mezičlánkem,“ 
uzavřel Linhart.  ■
LUKÁŠ KANTOR

O PRŮZKUMU
Jde již o 22. ročník pravidelného průzkumu Annual Global Automotive Executive Survey. V rámci něj 
KPMG vyzpovídala 1 118 manažerů celosvětového automobilového a návazného průmyslu. Ředitelé 
firem tvoří 33 procent respondentů. Zbytek jsou další vedoucí pracovníci z nižších úrovní řízení.

Čtvrtina dotázaných pochází z Evropy, další čtvrtina z USA a 26 procent z Číny. Zbytek jsou zástupci 
Japonska, Jižní Koreje, Indie, Indonésie, Thajska, Kanady, Ruska, Mexika, Brazílie, Argentiny, Turecka, 
Saúdské Arábie, Austrálie a Jihoafrické republiky.

Mezi zúčastněnými firmami tvoří největší skupinu automobilky s podílem 24 procent. Dále jsou 
v průzkumu zahrnuty některé dodavatelské, energetické, technologické a dealerské společnosti 
spjaté s autoprůmyslem. Dvacetisedmiprocentní podíl mají podniky, jejichž roční výnosy předloni 
překročily 10 miliard dolarů.
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V českých laboratořích se ukrývají poklady, a tak vám – jako už tradičně – přinášíme další přehled zajímavých objevů 
a výzkumů z českých vědeckých pracovišť. Jsou počátkem nových technologií?

Unikátní „kontaktní čočky“  
vyléčí děti z rakoviny
Zní to jako bulvární titulek, ale i přes určitou 
nepřesnost je pravdivý. Čeští vědci vyvíjejí speciál
ní implantát, který poslouží k léčbě retinoblas
tomu – očního nádoru u dětí. Implantáty svým 
tvarem připomínají trochu větší a hlubší kontaktní 
čočky. Toto přirovnání je o to trefnější, že vznikají 
na tomtéž pracovišti, kde působil vynálezce měk
kých kontaktních čoček Otto Wichterle. A dokon
ce se k jejich výrobě používá i stejný materiál.
Má to fungovat poměrně jednoduše. Při snad
ném zákroku, který by měl zvládnout každý oční 
chirurg, se implantát položí na zadní část oka. Pak 
už se jen nechá působit účinná látka, která nádor 
zlikviduje. Pokud to bude nutné, implantát se něko
likrát vymění. Oproti současnosti půjde o mnohem 
šetrnější způsob léčby. A co je snad ještě důležitěj
ší – díky nízké ceně a zmíněné snadné proveditel
nosti se dostane i k dětem v rozvojových zemích, 
pro které je současná drahá léčba nedostupná.

Speciální hydrogelový implantát vyvíjejí vědci 
z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd 
České republiky (ÚMCH) ve spolupráci s Fakultní 
nemocnicí Motol v Praze. Implantát se skládá ze 
dvou částí. Vnitřní hydrofilní část do sebe vsákne 
cytostatikum. To se pak postupně uvolňuje do oka, 
čímž zahubí nádorové buňky. Vnější hydrofobní 
část pak zamezuje uvolňování cytostatika do okol
ních tkání. Díky tomu působí jen tam, kde má.
„Podle dosavadních zvířecích modelů se zdá, že 
implantát nijak neomezuje fungování oka a organi
smus ho velice dobře snáší,“ ujišťuje chemik Jakub 
Širc z ÚMCH, který se snaží najít co nejrychlejší 
cestu k uvedení implantátu do klinické praxe. 
„Vnější vrstva je z 2hydroxyethylmethakrylátu. Je 
to polymer, ze kterého byly vyrobeny první kontakt
ní i nitrooční čočky,“ dodává. Vědci by samozřejmě 
mohli vyvíjet zcela nový materiál, který by měl pro 
léčbu retinoblastomu lepší vlastnosti, například by 
mohl lépe vsakovat a následně i uvolňovat potřeb
né cytostatikum. Jenže nová látka by potřebovala 

projít náročným, zdlouhavým a drahým procesem 
certifikace, která zaručí zdravotní nezávadnost. 
Dlouho používaná látka už certifikaci má, a přesto
že její vlastnosti pro použití v protinádorovém 
implantátu nejsou stoprocentně ideální, pořád jsou 
velmi dobré.
Pro výrobu vnější vrstvy vědci používají 2ethoxy
ethylmethakrylát. „Přestože neobsahuje prakticky 
žádnou vodu, je to velice měkký materiál, takže 
mechanicky vyhovuje měkkým očním strukturám 
a tkáním okolo oka,“ objasňuje Širc.

Šance pro tisíce dětí
Retinoblastom je nejčastějším očním nádorem 
u dětí. Každý rok se u nás objeví v průměru u osmi 
pacientů. To na první pohled nevypadá nijak hro
zivě, ale musíme si uvědomit, že se bavíme o osmi 
případech ročně v desetimilionové populaci. 
Pokud vezmeme v úvahu celosvětovou populaci, 
čísla budou vypadat rázem jinak. Lékař Karel 
Švojgr z Kliniky dětské hematologie a onkologie 

Příležitosti z českých laboratoří

Šance pro onkologické pacienty 
a další vědecké naděje
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2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní 
nemocnice Motol navíc upozorňuje na tzv. efekt 
zakladatele. Polovina případů retinoblastomu vzni
ká kvůli genetickým předpokladům. Kdysi někdo, 
kdo tyto předpoklady měl, přišel do Argentiny. 
A kvůli němu teď současní obyvatelé této jiho
americké země mají tytéž genetické předpoklady, 
a proto je tam výskyt retinoblastomu častější než 
jinde.

Před smrtí lze pacienta s retinoblastomem 
zachránit vyjmutím postiženého očního bulbu. 
Problém je, že nádor často napadá obě oči… Dítě 
přežije, ale slepé. Současná medicína se snaží zrak 
nemocných dětí zachovat, a tak se retinoblas
tom likviduje chemoterapií a dalšími náročnými 
zákroky. Dostupné jsou jen v těch nejmodernějších 
zdravotnických zařízeních a provádí je úzce speci
alizovaní lékaři. Ve vyspělých zemích to až takový 
problém není, ale v chudých rozvojových zemích 
se děti k tak nákladné léčbě nedostanou.
„Léčba pomocí tohoto implantátu by neměla vyža
dovat tak obrovskou expertízu. Měl by to zvlád
nout běžný oftalmochirurg i v rozvojovém světě. 
Retinoblastom se velmi dobře léčí, šance na přežití 
při včasném záchytu přesahuje 98 procent. Naším 
cílem je dětem zachovat co nejlepší zrakové funkce, 
ať jsou schopné chodit do školy a žít plnohodnotným 
životem. Díky našemu implantátu se ta nejvyspělejší 
léčba dostane k tisícům dětí, které nemají to štěstí, 
že se narodily v západní Evropě, Spojených státech 
či Kanadě,“ sní onkolog Švojgr a připomíná, že 
i „naše“ děti ocení šetrnější léčbu bez těžkých 
vedlejších účinků způsobených chemoterapií.
Vědci nový implantát zkouší zatím na králících 

a prasatech. K tomu, aby se implantáty dostaly 
k lidským pacientům, povede ještě dlouhá cesta. 
„Problém je, že vývoj našeho implantátu nezapadá 
ani do základního, ani do aplikovaného výzku
mu. Agentury, které financují základní výzkum, 
argumentují, že náš výzkum je příliš aplikovaný. 
A naopak agentury financující aplikovaný výzkum 
nám říkají, že náš výzkum je příliš obecný,“ popisu
je úskalí Jakub Širc.
Vědci se tak snaží najít komerčního partnera, 
s jehož pomocí by mohli získat podporu z Techno
logické agentury ČR nebo Ministerstva průmyslu 
a obchodu. Díky využitelnosti po celém světě a ná
sledným nízkým výrobním nákladům vědci věří, 
že se investice do klinických studií vyplatí. Navíc 
by se tím opět zvýšila prestiž české vědy a českých 
firem, a to snad ani nemusíme zdůrazňovat…

Plazma zužitkuje odpad  
z recyklačních linek
Když plastový odpad vyhodíme do žlutého 
kontejneru, hřeje nás vědomí, že jsme ohleduplní 
k životnímu prostředí. Jenže jen některé z vyho
zených plastů se dočkají recyklace, například PET 
lahve. Značná část obsahu žlutých popelnic skončí 
na skládkách nebo se spálí v cementárnách. Díky 
vědcům z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR se ale 
tato situace může výrazně zlepšit.
„Tady vidíte plazmatron, který jsme vyvinuli u nás 
v ústavu. Je to světový unikát,“ hrdě ukazuje Michal 
Jeremiáš, vedoucí oddělení Plazmochemické 
technologie z Ústavu fyziky plazmatu Akademie 
věd ČR. Jsem s ním v prostorné hale plné velkých 
přístrojů. Spíš než výzkumné pracoviště mi to tu 
připomíná továrnu.
Zmíněný plazmatron vypadá jako deska, ke které 
vede nespočet hadic. „Jde o vodou stabilizovaný 
plazmatron, takže ty hadice převážně vedou vodu. 
A také elektřinu. Je tam poměrně vysoké napětí 

a proud, proto musí kabely být tlusté,“ vysvětluje 
Jeremiáš. Kombinace vody a elektřiny mě poněkud 
zaskočí, ale vědec mě uklidňuje: „To je právě 
specifikum tohoto plazmatronu. Vodu přeměníme 
na ionizovaný plyn, tedy na směs ionizovaného vo
díku a kyslíku. Médiem, které se ionizuje v jednoduš
ších plazmatronech, bývá typicky vzduch. Jenže tím 
se nedosáhne tak vysoké teploty jako v případě toho 
našeho plazmatronu a také bychom si tam zanesli 
spoustu dusíku ze vzduchu. To ale nechceme, protože 
bychom si naředili výstupní produkt – syntézní plyn.“
Plazmatron vede do velké nádoby pod ním, do 
reaktoru. I ten je světově unikátní, patří totiž mezi 
největší experimentální zařízení svého druhu. 
A právě v něm probíhají reakce, které vědci sledují. 
Například tzv. plazmové zplyňování odpadu. 
Michal Jeremiáš věří, že tento způsob zpracování 
odpadu má před sebou slibnou budoucnost.
Plazma v reaktoru dosáhne teploty až 10 000 °C. 
„Tuto vysokou teplotu a záření, které jsou s ní spoje
né, využíváme k rozkládání organických látek, které 
bychom jiným způsobem rozložit nedokázali,“ popi
suje Jeremiáš. Rozdíl mezi spalováním a termickým 
rozkladem pomocí plazmatu spočívá v tom, že při 
termickém rozkladu odpad nehoří. Velmi vysoká 
teplota dodaná zvenčí – tedy právě plazmatem – 
odpad rozloží doslova na atomy. Zachovají se tak 
složky, které odpad obsahuje, například uhlík 
a vodík, a které by v klasickém spalování shořely 
na vodu a oxid uhličitý. „Plazmové technologie mo
hou mít velký potenciál v rámci chemické recyklace. 
Idea je taková, že pokud odpady už nedokážeme 
recyklovat mechanicky, přistoupíme k chemické 
recyklaci, tedy že znovu využijeme ty prvky, které 
jsou v odpadech přítomny,“ věří Jeremiáš.

Zdroj ekologicky získaného vodíku
Technologie plazmového zplyňování může být 
využita například ke zpracování sklolaminátu, 

Jakub Širc a Karel Švojgr
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Takto to funguje

Vyvíjené implantáty vypadají jako kontaktní čočky.
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průmyslového, nemocničního či nebezpečného 
odpadu, čistírenských kalů, ale poradí si i s vy
sloužilými rotory z větrných elektráren či obtížně 
likvidovatelnými součástmi elektromobilů.
Tady v Ústavu fyziky plazmatu (ÚFP) se vědci 
aktuálně soustředí na zpracování těch odpadních 
plastů, pro které se nenajde jiné využití než je 
spálit. Ještě aspoň trochu ekologická varianta by 
podle Jeremiáše byla, kdyby se tak stalo ve spa
lovnách komunálního odpadu, které vyrobí teplo 
a elektřinu. Jenže jejich kapacita je nízká, a proto 
nevyužité plasty z třídicích linek zpravidla nepřijí
mají. Z toho důvodu poslouží k výrobě tzv. tuhého 
alternativního paliva, které se spálí například 
v cementárnách. Oproti spalovnám se tu využije 
jen teplo, elektřina nevznikne. Díky plazmovému 
termickému rozkladu se ale z odpadních plastů 
může vyrobit syntézní plyn, což je velmi zajímavá 
surovina.
Ze syntézního plynu se dá poměrně jednoduše zís
kat například vodík, který je čím dál žádanější. Pří
padně se syntézní plyn díky obsahu vodíku a oxidu 
uhelnatého hodí k výrobě metanolu, alternativních 
paliv nebo dalších chemikálií. Výzkumníci z ÚFP 
se složení syntézního plynu navíc snaží „vylep
šit“ tím, že k odpadním plastům do plazmového 
reaktoru přivedou i oxid uhličitý zachycený při 
spalování ve spalovnách směsného komunálního 
odpadu. Díky tomu bude mít výsledný syntézní 
plyn více uhlíku. A zároveň se tím přispěje ke 
snižování emisí oxidu uhličitého do atmosféry.
Zpracování CO2 je jednou z velkých výzev součas
né společnosti. Technologie založené na termic
kém plazmatu mají velký potenciál přinést v tomto 
směru nová řešení. Příspěvek výzkumníků z ÚFP 
spočívá ve využití zachyceného CO2 ze spalin 

pro výrobu syntézního plynu z odpadních plastů, 
což je v souladu s filozofií CCU (Carbon Capture 
and Utilization, zachycování a využívání oxidu 
uhličitého). Tento koncept vědci ověřují v rámci 
projektu MEMSEP financovaného Technologickou 
agenturou ČR (TK02030155).
Ačkoliv se zatím jedná o technologii, která ještě 
není ani ve světě příliš rozšířená, v Česku najdeme 
hned několik firem, které se o ni zajímají a se kte
rými vědci z ÚFP spolupracují. Poměrně pokročilé 
zařízení funguje například ve Vědecko technickém 
parku, který v Dubé u České Lípy provozuje firma 
Millenium Technologies, člen skupiny JRD.

Letos na jaře tam do ostrého provozu uvedli plaz
mový reaktor třetí generace, což je podle výkon
ného ředitele Millenium Technologies Miroslava 
Trybučka předstupněm komercializace: „Provozní 
testování je finálním krokem před zahájením pro
vozu reaktoru čtvrté generace, který už bude možné 
zakoupit a využívat přímo v areálech průmyslových 
podniků, v obcích nebo nemocničních zaříze
ních. Zkrátka všude tam, kde je otázka efektivní 
a ekologické likvidace odpadu na denním pořádku. 
Vzniklou energii navíc mohou firmy rovnou využít 
ve svém provozu.“
Kromě plazmového zplyňování existují i jiné 
způsoby termického zpracování odpadu, například 
středněteplotní pyrolýza. Plazmovým zplyňová
ním ale podle Michala Jeremiáše vzniknou čistější 
a jednodušší produkty. Na druhou stranu je pou
žívání plazmatu energeticky dost náročné. Podle 
Jeremiáše však existuje řešení. Sluneční, větrné 
a některé další elektrárny využívající obnovitelné 
zdroje totiž za příhodných podmínek vyrobí více 
elektrické energie, než je aktuálně v síti potřeba. 
Plazmové technologie by se tak mohly stát vhod
ným nástrojem, jak přebytek využít. V mezičase, 
kdy žádný přebytek energie v síti není, technologie 
dokáže fungovat v „udržovacím“ modu s nízkou 
spotřebou.

Seká se vám počítač?  
Oceníte nový vědecký objev!
Rychlost a výkonnost počítačů, mobilů a dalších 
elektronických zařízení závisí na operační paměti 
RAM. Jenže materiály používané v současných 
paměťových zařízeních dosáhly svých mezí 
a další zmenšování a zrychlování už prakticky 
není možné. K trudnomyslnosti ale není důvod. 
Výzkumníci z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava 
Heyrovského AV ČR objevili zajímavé vlastnosti 
jodidu chromitého – materiálu, který otevírá cestu 
k dosud nemožnému.
„V této místnosti máme špinavou a čistou část, které 
jsou od sebe oddělené. My jsme teď v té špinavé části 
a musíme si obléct plášť a další ochranné pomůcky 
a pak teprve bude možné vstoupit do laboratoře,“ 
ukazuje mi Miroslava Macháčková. V útrobách 
Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR 
jsem s ní vešel do poměrně malé komůrky. Už tak 
těsný prostor ještě více zužuje přepážka na zemi. 
Dostávám hebký plášť, který nepropouští prach, 
síťku na vlasy, gumové rukavice a na boty si mám 
navléct návleky.
V tuto chvíli předvádím svou nešikovnost. Věřili 
byste, že navléct si návleky na boty není jen tak? 
Nic ze špinavé části komory nesmíme přenést do 
části čisté. Teprve až na několikátý pokus jsem 
pochopil, že nejdříve musím nohu zvednout do 
vzduchu, nasadit na nohu návlek, nohu přehodit 
přes přepážku a teprve v čisté části ji můžu položit 
na zem. A s druhou nohou zrovna tak. Trochu 
tělocvik… „Laboratoř, kam se chystáme vstoupit, 
je potřeba chránit před prachem. Zkoumáme v ní 
nanomateriály, které jsou mnohem a mnohem 

Michal Jeremiáš u plazmového reaktoru
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menší než částice prachu. Proto by nám kompli
kovaly výzkum,“ zdůvodňuje složitou proceduru 
Macháčková.
Konečně jsme náležitě oblečení a můžeme otevřít 
dveře laboratoře. Vidím několik speciálních pří
strojů, odvětrávaných boxů s pracovními stolky. 
Jeden z nich mě obzvláště zaujme. Je hermeticky 
uzavřený a vystupují z něho dvě velké gumové 
rukavice. Stojí u něj docent Martin Kalbáč: „Tato 
aparatura slouží k tomu, abychom mohli defino
vaně vytvářet vrstvy z 2D materiálu. Celé to je 
schované v boxu, který je naplněn argonem, což je 
inertní plyn, který zabraňuje kontaminaci připra
vovaných vzorků. Ty velké rukávy jsou tu proto, aby 
se s tím systémem dalo pracovat, aniž bychom box 
otevřeli.“ Právě v tomto zařízení vědci zkoumají 
jodid chromitý. Jedná se o citlivý materiál, který se 
vzduchem za běžných podmínek rychle reaguje. 
Ostatně jedním z výzkumů je i to, jak materiál 
upravit, aby vydržel i mimo box. Vědci napří
klad povrch jodidu pokryjí jiným nereaktivním 
materiálem.

Výška, šířka, délka. To jsou tři zásadní rozmě
ry, které má každý předmět. Dva rozměry mají 
jen nakreslené obrazce. Tedy alespoň tak si to 
laik představuje. Jodid chromitý ale patří mezi 
tzv. dvourozměrné materiály. „Spousta materiálů, 
které najdeme v přírodě, mají vrstevnatou struk
turu. V každé vrstvě jsou atomy vázány silnými 
vazbami, přičemž mezi vrstvami navzájem jsou 
interakce slabší. Ukázalo se, že tyto vrstvy lze získat 
samostatně. Proto jim říkáme 2D materiály. Rozmě
ry plochy jsou makroskopické, ale jejich tloušťka je 
v atomárních velikostech,“ vysvětluje Kalbáč s tím, 
že výzkum 2D materiálů, které vykazují nečekané 
fyzikální a chemické vlastnosti, je perspektivní 
směr výzkumu posledních několika málo let. 
Například grafen, první dvourozměrný materiál, 
který má tloušťku jedné vrstvy atomů, byl objeven 
teprve před 15 lety.

Hlavní zásluhu na aktuálním objevu má Haider 
Golam. V laboratoři zrovna cosi sleduje na obra
zovkách počítačů: „2D materiály nedokážeme vidět 
pouhým okem, proto k manipulaci s nimi potřebuje
me mikroskop s robotickými rameny. Výsledky vidí
me na tady počítači. Jodid chromitý je dvourozměr
ný materiál, který je tvořen chromem a jodem a má 
velice zajímavé vlastnosti elektronů – právě na ně 
jsme se v našem výzkumu zaměřili. Každý elektron 
se otáčí kolem své osy. Sledovali jsme, za jakých 
podmínek se otáčí po směru hodinových ručiček, kdy 
proti směru, jak spolu různě rotující elektrony inter
agují, používali jsme k tomu nízké teploty a vysoký 
tlak – to všechno má vliv na magnetické vlastnosti 
materiálu, což jde využít například při ukládání dat 
v paměťových zařízeních,“ vysvětluje.
Vědci zjistili, že při určitém tlaku a teplotě se 
krystal choval velmi neobvykle. Zatímco při tlaku 

do 22 gigapascalů se tento 2D materiál choval 
jako feromagnet, při tlaku nad 30 gigapascalů jako 
antiferomagnet. Ovšem v rozmezí tlaku od 22 do 
30 gigapascalů a při nízké teplotě začal vykazovat 
exotické vlastnosti spojované s tzv. spinovým sklem.
Běžné feromagnetické materiály, např. v magnetic
kých záznamových médiích, mají magnetické mo
menty (spiny elektronů) orientované do jednoho 
směru; u antiferomagnetů se však jejich orientace 
střídá. Ovšem u materiálů označovaných jako 
spinové sklo nejsou spiny uspořádány pravidelně, 
ale zcela náhodně.

Využití v současné elektronice 
i v kvantových počítačích
Haider Golam věří, že výsledky jeho výzkumu 
umožní další rozvoj počítačů, mobilních telefonů 
a další elektroniky: „V běžných počítačích máme 
magnetický paměťový čip. K zachování jednoho 
bitu informace na něm potřebujeme několik tisíc 
atomů. Nám k tomu postačí jeden atom. Díky tomu 
se elektronická zařízení můžou zmenšit a zrychlit 
a zároveň se tím výrazně přibližujeme ke kvanto
vým počítačům.“
K nasazení do praxe ale povede ještě dlouhá cesta. 
„Potřebujeme ten materiál získat tak, aby své vlast
nosti zachoval i v normálních podmínkách. My jsme 
jeho vlastnosti demonstrovali v poněkud extrémních 
podmínkách. Nicméně naše práce je důležitá v tom, 
že jsme ukázali, že to možné je,“ uzavírá docent 
Kalbáč. Pokud vše půjde hladce, první zařízení 
využívající nově objevené vlastnosti jodidu chro
mitého bychom si mohli koupit asi za deset let.

(Vědeckým objevům se každou sobotu věnujeme 
na portálu Komora Plus a jednou za měsíc v pod
castu Elektron.)  ■

DANIEL MRÁZEK

Haider Golam a Martin Kalbáč v čisté laboratoři

Aparatura na testování katalytických vlastností nanočástic
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Exportérem roku se stala 
automobilka Škoda Auto
Vítězem 27. ročníku soutěže Exportér roku vyhlašované Hospodářskou komorou ČR a hodnotící 
nejúspěšnější vývozce za rok 2020 se stala automobilka Škoda Auto. V kategorii zohledňující nárůst 
exportu zvítězil výrobce strojů na předení Rieter CZ.

Největší nárůst vývozu zaznamenala  
společnost Rieter CZ

Fo
to

: 1
1x

 a
rc

hi
v 

HK
 Č

R



www.komora.cz   59

  ocenění

Na druhém místě v nárůstu exportu skončil výrobce obráběcích strojů 
ŠMT z Plzně. Export podniku se v porovnání s předchozím rokem zvýšil 
skoro o 34 %. Třetí příčku v této kategorii obsadila Česká zbrojovka s 26% 
nárůstem vývozu.
Vítězem kategorie středních exportérů s objemem vývozu v rozmezí 
100 až 500 milionů Kč se stala společnost IMCoPharma. Farmaceutická 
firma zaznamenala meziroční růst exportu o 29,8 %.

VELCÍ EXPORTÉŘI (NAD 500 MIL. KČ)

Kategorie
OBJEM EXPORTU 2020

1. ŠKODA AUTO, a. s.

2. FOXCONN CZ Group

3. AGROFERT, a. s.

4. MORAVIA STEEL, a. s.

5. BOSCH DIESEL, s. r. o.

6. ROBERT BOSCH, spol. s r. o.

7. Iveco Czech Republic, a. s.

8. Siemens, s. r. o.

9. Teva Czech Industries, s. r. o.

10. Thermo Fisher Scientific Brno, s. r. o.

11. ABB, s. r. o.

12. Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o.

13. SAINT -GOBAIN ADFORS CZ, s. r. o.

14. ŠKODA TRANSPORTATION, a. s.

15. WITTE Nejdek, spol. s r. o.

Kategorie
NÁRŮST EXPORTU 2019–2020

1. Rieter CZ, s. r. o.

2. ŠMT, a. s.

3. Česká zbrojovka, a. s.

4. ALENSA, s. r. o.

5. Aircraft Industries, a. s.

6. Ravensburger Karton, s. r. o.

7. ZKL Bearings CZ, akciová společnost

8. Teva Czech Industries, s. r. o.

9. ARIMEX TRADE, s. r. o.

10. SERVIS CLIMAX, a. s.

11. První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.

12. SAINT -GOBAIN ADFORS CZ, s. r. o.

13. Sellier & Bellot, a. s.

14. CommScope Czech Republic, s. r. o.

15. Dřevozpracující družstvo

Zástupci společnosti Rieter CZ, která zvítězila v kategorii nejvyššího meziročního nárůstu exportu.

Práci českých exportérů v těžkých dobách ocenil předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Zástupci firem byli oceněni v pražském Černínském paláci za účasti před
sedy Senátu Miloše Vystrčila, ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely, 
ministra dopravy Martina Kupky, náměstka ministra dopravy Tomáše Vr

bíka, náměstka ministra zahraničních věcí Martina Tlapy, náměstka ministra 
zemědělství Jiřího Šíra a náměstka ministryně obrany Daniela Blažkovce.

Prosazují se tradiční i nové obory
Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto vyvezla v roce 2020 produkty 
v hodnotě 384 mld. Kč. Druhou příčku obsadil výrobce elektroniky Foxconn 
CZ Group s objemem exportu přes 148 mld. Kč, třetím největším exportérem 
je koncern Agrofert sdružující více než 250 podniků, který exportoval zboží 
za 91,4 mld. Kč.
Exportér roku se vyhlašuje celkem v 6 katego riích. Vítěz kategorie podle 
meziročního nárůstu exportu společnost Rieter CZ dokázala meziročně zvýšit 
vývoz o více než 38 %. Podnik se sídlem v Ústí nad Orlicí je součástí švýcar
ského koncernu Rieter. Zabývá se vývojem, výrobou, montážemi, servisními 
činnostmi v oblasti strojů pro předení a dodávkami náhradních dílů pro tyto 
stroje. Rieter CZ zároveň ovládl kategorii pro nejlepší exportéry v kategorii 
vyhlašované společností Dun & Bradstreet.
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STŘEDNÍ EXPORTÉŘI (100–500 MIL. KČ)

Kategorie
NÁRŮST EXPORTU 2019–2020

1. IMCoPharma, a. s.

2. T Machinery, a. s.

3. INOTECH ČR, spol. s r. o.

4. ISOTRA, a. s.

5. AXIS, a. s.

Cenu pro absolutního vítěze Exportéra roku si převzala automobilka ŠKODA AUTO.

Kategorii exportéra s největším počtem vývozních destinací ovládla firma CommScope.

Společnost Česká zbrojovka se umístila na třetí příčce hned ve třech kategoriích.

Letošní ocenění Exportér roku byla předána v Černínském paláci v Praze.

CENA PRO EXPORTÉRA, KTERÝ VYVEZL V ROCE 2020 SVÉ 
VÝROBKY A SLUŽBY DO NEJVĚTŠÍHO POČTU ZEMÍ

Exportér s objemem exportu v roce 2020 nad 100 mil. Kč

1. CommScope Czech Republic, s. r. o.

2. ŠKODA AUTO, a. s.

3. Česká zbrojovka, a. s.

Cenu pro exportéra, který vyvezl v roce 2020 své výrobky a služby do největ
šího počtu zemí, získal podnik CommScope Czech Republic, který exportoval 
celkem na 117 zahraničních trhů. CommScope se zabývá výrobou zařízení 
pro digitální komunikaci.
V kategorii nejlepších exportních projektů podpořených státem vyhlašova
ných Českou exportní bankou a společností EGAP zvítězil výrobce pekař
ských pecí Kornfeil a výrobce ocelových dílů pro průmysl nebo zdravotnic
tví – Kovárna VIVA.

Exportéři potřebují nové trhy
„Díky kvalitním českým výrobkům je naše země známá na trzích po celém světě. 
Dnešní vyhlášení výsledků soutěže je proto nejen oceněním českých exportérů, 
ale zejména jejich přínosu pro celou ekonomiku. Letošní ročník je navíc v mno
hém specifický. Zejména s ohledem na dopady pandemie koronaviru a probíha
jící konflikt na Ukrajině je pro tuzemské vývozce jejich byznys komplikovanější. 
Je proto i úkolem Hospodářské komory exportérům pomáhat, mimo jiné hledá
ním nových trhů,“ řekl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
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CENA DUN & BRADSTREET – KATEGORIE NEJLEPŠÍ 
EXPORTÉŘI DLE HODNOCENÍ DUN & BRADSTREET

Exportér s nárůstem objemu exportu v roce 2020 nad 500 mil. Kč

1. Rieter CZ, s. r. o.

2. ŠMT, a. s.

3. Česká zbrojovka, a. s.

4. ALENSA, s. r. o.

5. Aircraft Industries, a. s.

6. Teva Czech Industries, s. r. o.

7. Sellier & Bellot, a. s.

8. CommScope Czech Republic, s. r. o.

9. VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost

10. Synthesia, a. s.

Cenu společnosti EGAP si ze slavnostního večera odnesla Kovárna VIVA. 

V kategorii vyhlašované Českou exportní bankou se vítězem stala společnost Kornfeil.

Třetí místo mezi středními exportéry náleží firmě INOTECH ČR.

CENA ČEB A EGAP – KATEGORIE NEJLEPŠÍ EXPORTNÍ 
TRANSAKCE PODPOŘENÁ STÁTEM PRO VÝVOZNÍ TRANSAKCE 
S OBJEMEM VYŠŠÍM NEŽ 100 MIL. KČ
Exportní transakce podpořené prostřednictvím financování ČEB,  
nebo exportní transakce podpořené prostřednictvím pojištění EGAP

Cena ČEB, a. s. Kornfeil, spol. s r. o.

Cena EGAP, a. s. Kovárna VIVA, a. s.

Druhé místo mezi středními exportéry získala společnost T Machinery.

Vyhlášení nejlepších exportérů za rok 2020 se kvůli covidovým omezením 
přesunulo z loňského prosince na jaro letošního roku (Hospodářská komora 
vítěze zpravidla vyhlašuje rok zpětně).
Hospodářská komora letošní 27. ročník Exportéra roku uspořádala tradičně 
se Středním podnikatelským stavem a také s Asociací pro podporu podniká
ní. Partnery soutěžních kategorií jsou společnost Dun & Bradstreet, Česká 
exportní banka a EGAP.  ■

MIROSLAV BENEŠ, HK ČR
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Asociace českých nábytkářů předala v poslední březnový den 
v rámci zahájení jarního veletrhu FOR INTERIOR svá tradiční 
ocenění a představila i statistická data týkající se výroby, importu, 
exportu a trhu s nábytkem v České republice za rok 2021.

Negativním faktem pro české výrobce je skutečnost, že došlo k další ztrátě 
na tuzemském trhu. Pozitivní je, že díky exportu byly české firmy schopny 
tento propad eliminovat. Výrobní firmy v ČR exportují dražší a kvalitní 

nábytek, zejména na vyspělé trhy EU, ale také do USA, což je pro české výrobce 
nábytku čtvrtý nejdůležitější trh. „Na podzim loňského roku jsme očekávali, že 
i přes koronavirovou nákazu budou výsledky produkce nábytku v roce 2021 úspě
chem. Očekávali jsme, že hodnota výroby dosáhne 54 miliard korun. Co do objemu 
výroby se tento předpoklad bohužel nepotvrdil. Nicméně i tak hodnota vyrobeného 
nábytku v loňském roce zaznamenala rekord, a to 52 miliard korun. Zároveň se 
ovšem navýšila hodnota importu na 29,8 miliardy korun. Exportní hodnota narostla 
na 39,57 miliardy korun,“ komentuje výsledky Tomáš Lukeš, tajemník Asociace 
českých nábytkářů.
Veřejnost bude mít po veletrhu FOR INTERIOR další možnost seznámit se 
s úspěšnými českými nábytkáři a nejnovějšími trendy v interiéru již 21.–23. dubna 
na brněnském výstavišti na veletrhu MOBITEX. Souběžně se konají také Stavební 
veletrh Brno a veletrh Dřevo a stavby Brno, kde budou k vidění novinky v oblasti 
staveb.  ■

PETR SIMON

Ocenění
Nábytek roku 2022
byla předána

Kolekce křesel  
WINX Lounge
design Kai Stania,  
výrobní společnost RIM CZ

Křesla, ze kterých se nechce vstát. Zaujmou 
elegantními tvary, které zapadnou do 
různorodých komerčních i privátních prostor. 
Vyšší i nižší verze navazuje na konferenční 
křeslo Winx. Celou kolekci RIM CZ oblékli 
do nové ekologické tkaniny a doplnili ji 
čtyřramennou pérovou a dřevěnou podnoží.
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VÍTĚZNÝ VÝROBEK
Domácí pracoviště CARTAGENA
design Joop Bos, výrobní společnost HON

Cartagena představuje funkčnost a moderní design 
vhodný do bytu i kanceláře. Domácí pracoviště, 

jehož součástí je výškově stavitelný stůl, respektuje 
pravidla ergonomie a jeho uživatel ocení zejména 

přizpůsobení správné výšky pracovní desky 
rozdílným postavám i možnost provést rychlou 
změnu a pracovat vestoje. Sklopná deska stolu 

šetří prostor a nepřekáží, pokud není pracoviště 
používáno. Správné osvětlení pracovního stolu je 
zajištěno LED světlem umístěným ve spodní části 

police. Variabilní modulový systém si najde své 
místo v mnoha interiérech. Do stylových kanceláří 

je možné použít více typů modulů a vytvořit 
praktickou dělicí stěnu, kterou lze přeorganizovat 

podle aktuálních potřeb. Multifunkční stěna nabízí 
jak úložné prostory, tak plochy pro vystavení 

dekorativních předmětů, knih a dalších věcí. Barvu 
kovu a dekory dřeva si zákazník může zvolit ze 

široké nabídky barev a materiálů tak,  
aby vyhovoval ladění interiéru.

Odkládací stolek TRIANGLE
design Kateřina Dohnalová,  
výrobní společnost Dřevotvar družstvo

Design odkládacího stolku byl vytvořen mladou designérkou 
Kateřinou Dohnalovou, která se při jeho návrhu nechala 
inspirovat jednotlivými částmi stromu. Stolek je vyroben 
z masivního dubového dřeva, díky jehož neopakovatelné kresbě 
je každý kus originálem. Kolíkové spoje a lepená konstrukce 
zajišťují, že přírodní vzhled není narušen žádným viditelným 
kováním. Celkový dojem stolku je umocněn jedinečnými 
tvary, promyšlenými detaily a matnou povrchovou úpravou. 
Konstrukce je řešena tak, aby bylo možné stolek postavit 
do volného prostoru nebo přisunout k sedacímu nábytku.
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Komoda z kolekce Stela vznikla podle návrhu 
designéra Petra Šebely. Přináší kombinaci 

jemného elegantního stylu a masivního 
dubového dřeva. Zaoblené křivky působí 

příjemně a jsou bezpečné i v domácnostech 
s dětmi. Specialitou komody je tvarování 
čelních dvířek, které jsou zaoblené nejen 

v rozích, ale i do prostoru. Tohoto plastického 
tvaru je dosaženo opracováním MDF desky 

na CNC. Dvířka jsou lakována čtyřmi vrstvami 
polomatného laku. Na masivní dubové části 

komody je použit hluboce matný bezbarvý lak, 
který je namíchaný tak, aby zůstala zachována 

přirozená struktura dřeva na pohled i na dotek.

Komoda STELA
design Petr Šebela,  
výrobní společnost TRIANT

Kolekce RENDEZVOUS
design Lucie Koldová,  

výrobní společnost FORM

Jemné křivky potkávajících se ploch se slévají v kompaktní a odolný celek, který byl 
navržen s ohledem na zátěž provozu hospitality. Design zvýrazňuje půvab a ladné 
tvarování překližkových lamel a vyrůstá z výrobního know -how firmy. Kolekce 
Rendezvous zahrnuje klasickou židli i čalouněnou variantu, stůl, křeslo a konferenční 
stolek, všechno se stejným principem spojování.
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Soubor sedacího nábytku CLOUD
design Martin Beinhauer, výrobní společnost FORM

Cloud je soubor sedacího nábytku pro lobby, recepce a další veřejné prostory. 
Malý počet prvků nabízí nespočet variací použití. Měkké tvary sedadel levitují 
na subtilních kovových podnožích, do kterých jsou tu a tam vetknuta opěradla, 
případně i clonicí zástěny -paravány. Podnože umožňují vzájemné napojování 
a mohou nést i odkládací plochy stolků. Napojování podnoží stejně jako 
kombinace prvků nabízí mnoho variant. Výběr čalounění i ostatní provedení 
lze dohodnout případ od případu.

Generální partneři Hlavní partner

Židle TRIVI TR-126 W
design Martin Foret, výrobní společnost LD Seating

Židle TRIVI vznikla ve spolupráci LD Seating s mladým českým 
designérem Martinem Foretem. Spojuje v sobě maximální 
lehkost designu, komfort a spolehlivost. TRIVI trochu klame 
vzhledem. I když působí odlehčeně, její konstrukce je navržena 
pro dlouhodobé intenzivní používání. Hodí se proto do kaváren 
a jiných veřejných prostor. Designový sedák i opěradlo ze světlé 
nebo černě mořené dubové dýhy mají ergonomický tvar, který 
slibuje pohodlné sezení. Martin Foret ke spolupráci říká: „S firmou 
LD Seating jsme si sedli. Při tvorbě mi dali volnou ruku i zázemí, kde 
jsme společně mohli testovat prototypy i úplně první židle.“
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Automobilka posiluje  
pomoc Ukrajině a jejím občanům
ŠKODA AUTO pokračuje v rozsáhlé pomoci Ukrajině a jejím občanům postiženým válečným konfliktem. V souvislosti 
s kritickou situací na Ukrajině automobilka uvolnila už více než 20 milionů korun. Společnost podpořila materiální sbírky 
v Mladé Boleslavi a Rychnově nad Kněžnou. 12 kamionů ŠKODA Logistiky odjelo na Ukrajinu.

Stejnou intenzitou se zaměřuje i na pomoc 
ukrajinským uprchlíkům v České republice, 
v regionech svých výrobních závodů, aby 

byla zajištěna harmonická integrace a společenská 
soudržnost. Dva miliony korun předala společnost 
městům Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou 
a Vrchlabí pro zajištění potřeb uprchlíků. Nejno
vějším příspěvkem je zaměstnanecká sbírka ve 
spolupráci s Odbory KOVO. Vedení firmy částku 
zdvojnásobilo na celkem 3,6 milionu korun. Tato 
částka je určena na podporu integrace uprchlíků 
z Ukrajiny utíkajících před válkou. V rámci inte
grace je také aktivní Nadační fond ŠKODA AUTO, 
který vyhlašuje sadu grantových regionálních 
výzev. Projekty budou regionální partnery podpo
rovat v mnoha integračních aktivitách od podpory 
volnočasového vyžití dětí, duševního zdraví až po 
vzdělávání dospělých.
Společnost se také intenzivně zaměřuje na zajiš
tění základních potřeb pro rodiny ukrajinských 
zaměstnanců, kteří v závodech společnosti ŠKO
DA AUTO pracují a kterým společnost nabídla 
evakua ci do ČR do svých ubytovacích kapacit.

Podpora ve všech formách
„Pro společnost ŠKODA AUTO je samozřejmostí, 
aby v souvislosti s válkou na Ukrajině pomáhala 
rychle, efektivně a bez zbytečné byrokracie. V těsné 
spolupráci s Odbory KOVO jsme na pomoc uvolnili 
částku 20 milionů korun. ŠKODA Logistika už 
odvezla 12 zásilek humanitární pomoci na Ukrajinu 
a také v České republice poskytujeme širokou podpo

ru. Podpořili jsme město Mladá Boleslav při zřízení 
dočasného výukového centra za pouhé tři dny, 
abychom ukrajinským dětem a dospělým nabídli 
integrační a jazykové kurzy. Také v místech našich 
závodů v Kvasinách a Vrchlabí se angažujeme ve 
prospěch integrace uprchlíků. Zaměstnanci ŠKODA 
AUTO na tyto účely poskytli dodatečný finanční pří
spěvek 1,8 milionu korun. Pomáhají všemi způsoby, 
jejich velká ochota a nasazení jsou působivé,“ říká 
Maren Gräf, členka představenstva společnosti 
ŠKODA AUTO za oblast Lidé a kultura.

Vzdělávací centrum pro uprchlíky
Příkladem okamžité reakce na potřeby uprchlic
kých rodin je podpora výukového centra v Mladé 
Boleslavi. Od myšlenky k realizaci uběhly pouhé 
tři dny a již od začátku března je k dispozici vzdě
lávací centrum, které dětem i dospělým pomáhá 
s integrací a jazykovými kurzy. O výukové cent
rum je takový zájem, že během dvou týdnů se ka
pacita rozrostla na 600 osob, které mají k dispozici 
23 učeben po celém městě. Na jeho vznik a chod 
ŠKODA AUTO finančně přispěla a s podporou 
počítá i do budoucna.

Miliony na ukrajinskou sbírku 
i nemocnici
ŠKODA AUTO pomáhá materiálně i finančně také 
přímo na Ukrajině. Částkou 10 milionů korun 
podpořila sbírku neziskové organizace Člověk 
v tísni, další milion korun předala na nákup 
zdravotnického materiálu pro nemocnici v ukra

jinském městě Tiačiv v rámci sbírky probíhající 
v Mladé Boleslavi. Součástí pomoci bylo i nasazení 
dobrovolníků z logistiky a zapůjčení nákladních 
vozidel.

Pomoc v rámci integrace
ŠKODA AUTO se také přihlásila k pomoci svým 
ukrajinským zaměstnancům a jejich rodinám při 
zajištění bezpečného života v ČR. Jde o podporu 
při vyřizování víz, ubytování, jazykových kurzů, 
zdravotní péče, integrace, vzdělávání, a pokud to 
bude možné i v hledání zaměstnání. V závodech 
společnosti v ČR pracuje dlouhodobě více než 
600 občanů z Ukrajiny.
ŠKODA AUTO pomáhá i nefinančně. Vyhradila 
a posílila tým expertů, aby podporoval místní 
partnery v rámci integračních aktivit. Důležitým 
partnerem je také Nadační fond ŠKODA AUTO, 
který vyhlašuje sadu specifických výzev, jež budou 
komplexně podporovat navýšení kapacit pro roz
voj občanské společnosti a volnočasových aktivit 
nejen pro uprchlíky z Ukrajiny.
Ukrajině pomohla taktéž mateřská společnost 
Volkswagen: koncern včetně všech svých značek 
věnoval jeden milion eur Organizaci pro pomoc 
uprchlíkům při OSN a na tomto daru se podílela 
i ŠKODA AUTO. Automobilka v reakci na válečný 
konflikt zcela zastavila veškeré výrobní a prodejní 
aktivity v Rusku.  ■

VALERIE SAARA
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