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Vážené dámy, vážení pánové,
máme za sebou 34. sněm Hos‑
podářské komory, který se 

přesně po šesti letech vrátil do Olo‑
mouce. Každoročně je právě sněm 
příležitostí, kdy se s mnohými z vás 
mohu osobně potkat, a  také je to 
výborná šance sdělit aktuální pro‑
blémy podnikatelů vrcholným po‑
litickým představitelům. A že v  le‑
tošním roce toho podnikatelé mají 
na svých bedrech více než dost…
Dozvuky covidové krize, dopady 
války na Ukrajině, extrémně 
drahé energie a materiály, vysoká inflace. Firmy 
v letošním roce čelí všem těmto vlivům a já jako 
prezident Hospodářské komory dlouhodobě 
bojuji za to, aby vláda konečně našla řešení, jak 
podnikatelům pomoci. Během svého projevu jsem 
předsedu vlády požádal, aby jeho kabinet s repre‑
zentanty byznysu častěji a efektivněji komunikoval. 
Tím nechci naznačovat, že by vládě na firmách 
nezáleželo, nicméně dlouhé týdny mlčení okolo 
energetické krize vyvolávají u podnikatelů pocit, 
že pro ni nejsou v současné chvíli prioritou.
Jsou to přitom podnikatelé, kteří drží v těžkých 
časech prapor tuzemské ekonomiky nahoře, což 
ostatně prokázali už v dobách covidové pandemie. 
Byť rozumím tomu, že řada problémů je jen těžko 
ovlivnitelná na národní úrovni, musí se stát k pro‑

blémům stavět více čelem a spolu 
s podnikatelskými organizacemi 
mnohem rychleji hledat řešení 
současných potíží.
Jako ekonom naprosto rozumím 
určité zdrženlivosti současné 
vlády, která pracuje s omezený‑
mi zdroji a výrazně napjatým 
rozpočtem. Vláda musí případnou 
pomoc firmám (ať už daňový‑
mi zvýhodněními, nebo třeba 
kompenzacemi) vnímat nikoliv 
jako náklad, ale jako investici 
do dalších let. Pevně věřím, že 

i letošní sněm byl dobrou platformou, kde jsme 
představitele vlády přesvědčili o nutnosti pomoci. 
Třeba nikoliv plošné, ale dobře cílené na ty nej‑
zranitelnější. Vždyť Hospodářská komora nejsou 
jen velké podniky a korporace, ale z velké části 
také střední, malí a také i ti nejmenší podnikatelé 
a živnostníci.
Úvodník v tomto duchu píšu i proto, abych vyjá‑
dřil vládě plnou podporu, protože si uvědomuji, 
že působí ve velmi těžkých dobách. Jako prezident 
Komory jsem připraven se s jejími představiteli 
kdykoliv sejít a aktuální problémy podnikatelů 
řešit. Současný kabinet se navíc ve svém programu 
velkou měrou věnuje právě byznysovému prostře‑
dí. A my jsme tu proto, abychom pomoc firmám 
i další projekty dokázali společně dotáhnout.

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.

VLADIMÍR DLOUHÝ 
prezident 

Hospodářské komory ČR
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34. SNĚM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR
Hospodářská komora na sněmu v Olomouci představila 

projekt Czech Digital Solutions, který skrze české ambasády 

pomůže českým IT firmám pronikat do světa. Projekt vznikl ve 

spolupráci Hospodářské komory, Ministerstva zahraničních 

věcí, ICT Unie a Direct IT.

10

NOVELU STAVEBNÍHO ZÁKONA  
TRHÁ PŘES 1 200 PŘIPOMÍNEK

Kontroverzní příprava kontroverzní novely. To je další osud 

stavebního zákona. Zákona, který má nahradit zákon dlouho 

očekávaný, vloni přijatý, ceněný odborníky. Ministr pro místní 

rozvoj Ivan Bartoš slibuje kvalitativní krok vpřed.  

Ale realita svědčí o něčem jiném.

16

DOTAČNÍ PROGRAMY SE DOSTÁVAJÍ DO OBRÁTEK
Rozběhly se první výzvy Národního plánu obnovy, které 

budou brzo následovány podporou ze strukturálních fondů. 

Na podniky sice zamíří prostředky z více zdrojů, ale o to bude 

složitější se v dotační problematice orientovat, upozorňuje 

Jakub Tomaštík, ředitel ČSOB EU Centra.

18

OSTRAVSKÝ PROJEKT MÁ POTENCIÁL  
ZMĚNIT ČESKOU ENERGETIKU

Profesor Stanislav Mišák, který vede Centrum energetických 

a environmentálních technologií (CEET), v zelené transformaci 

energetiky vidí cestu, která Evropě pomůže odstřihnout se 

od ruských surovin. Jeho centrum vyvíjí unikátní  

přenosnou technologii.

22

VĚDA, VÝZKUM, INOVACE
Přinášíme další výběr aktuálních objevů a výzkumů z českých 

vědeckých laboratoří, v nichž se ukrývají doslova poklady. Jsou 

nejenže zajímavé, ale zároveň mohou být skvělou příležitostí, 

jak trh obohatit o užitečné produkty a technologie.

58
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Advokátní kancelář 

zaměřující se na 

komplexní právní 

poradenství  podnikatelům

NOVĚ i v Kolíně!

K Vinici 1552
Kolín V
280 02

Svaté Anežky České 32
Pardubice

530 02

Vodičkova 730/9
Praha 1 – Nové Město

110 00

www.akprp.cz
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cen energií, inflaci a migraci,“ uvedl 
viceprezident Hospodářské komory 
Tomáš Prouza.
Jedním z hlavních důvodů, proč se 
podnikům nedostává kvalifikova‑
ných zaměstnanců, je demografie – 
na trh práce vstupují slabé ročníky 
a zároveň rychle roste počet lidí 
odcházejících do řádného i předčas‑
ného důchodu.
„Z toho důvodu je jasné, že se situace 
jen tak rychle nezlepší. Přechodným 
řešením je zaměstnávání cizinců skrze 
vládní programy. Problémem ale teď 
je, že s ohledem na aktuální situaci 
byl příjem žádostí firem o kvalifikova
né zaměstnance z Ukrajiny vládou po
zastaven a kvóty pro ostatní země jsou 
nedostatečné,“ dodal Prouza. Hos‑
podářská komora proto usiluje o to, 
aby vláda navýšila kvóty zejména pro 
Mongolsko, Kazachstán, Moldavsko 
a Indii, kde vyřízení žádostí firem 
v některých případech v současnosti 
trvá bezmála jeden rok.

Zvýšení limitu pro DPH  
na 2 miliony korun
Státy EU České republice schválily 
zvýšení limitu pro povinné placení 
daně z přidané hodnoty (DPH) 
z jednoho na dva miliony korun, jak 
navrhovala Hospodářská komora. 
Vláda je připravena zavést změnu 
od začátku příštího roku. Zvýšení 
hranice pro povinné plátcovství DPH 
pomůže od administrativy drobným 

Krátce z Komory

Daně a pojistné na jednom 
místě, navrhuje Komora
Po vzoru paušální daně pro živnost‑
níky by stát měl umožnit platit daně, 
zdravotní a sociální pojištění zjed‑
nodušeně na jeden účet i zaměstna‑
vatelům. Vznik jednoho výběrného 
místa pro daně a pojistné navrhla 
Hospodářská komora na svém celo‑
státním sněmu v Olomouci.
„Jedno výběrné místo by fungova
lo obdobně jako paušální daň pro 
živnostníky. Zaměstnavatel by jednou 
měsíčně odváděl na účet finančního 
úřadu částku, která by zahrnovala jak 
daň z mezd jeho zaměstnanců, tak po
vinné sociální a zdravotní pojistné za 
tyto zaměstnance i pojistné odvody za 
samotného zaměstnavatele. Přerozdě
lení vyinkasované částky by probíhalo 
stejně jako u paušální daně. Následně 
by pak zaměstnavatel už nečelil 
separátním kontrolám tří institucí, ale 
případné jedné integrované kontrole,“ 
upřesnil prezident Hospodářské 
komory Vladimír Dlouhý.

Nedostatek lidí způsobuje 
podnikům i státu miliardové 
škody
Kvůli neobsazeným pracovním 
místům státní pokladna každoročně 
přichází o desítky miliard korun, 
které by mohl stát vybrat na odvo‑
dech zaměstnanců a zaměstnavatelů, 
dani ze mzdy a nepřímých daních, 
jako je např. DPH, pokud by volná 

podnikatelům. Hospodářská komora 
dlouhodobě upozorňuje, že Česká 
republika tento práh, dnes na úrovni 
1 milionu korun, nezměnila od svého 
vstupu do EU (2004), čímž se ne‑
zohlednil mzdový ani cenový vývoj 
v uplynulých 18 letech. Vloni v ČR 
působilo téměř 530 tisíc plátců DPH, 
z nichž 215 tisíc jsou živnostníci.

Zaměstnavatelům by se 
mohlo snížit pojistné
Pojistné na sociální zabezpečení 
placené zaměstnavatelem by se 
mohlo brzy snížit těm zaměstnava‑
telům, kteří zaměstnají pracovníky 
i na zkrácené úvazky. Počítá s tím 
návrh zákona sepsaného MPSV, 
který se nachází v mezirezortním 
připomínkovém řízení. Hospo‑
dářská komora novelizaci zákona 
o pojistném na sociální zabezpe‑
čení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti podpořila. Zároveň 
doporučila, aby stát zrušil minimální 
vyměřovací základ pro zdravotní 
pojištění. Lidem, kteří chtějí pracovat 
na zkrácený pracovní úvazek, škodí 
i zvyšování minimální mzdy. Čím 
vyšší je minimální mzda, tím vyšší je 
totiž hranice minimálního odvodu 
zdravotního pojištění. Zaměstnanci 
tak k odvodu na zdravotní pojištění 
musí každý měsíc hradit doplatek 
do tohoto minima.  ■

MIROSLAV DIRO

pracovní místa byla obsazena. Podle 
dřívějších odhadů Hospodářské 
komory tak stát mohl v roce 2018 
vybrat o 84 miliard korun více jen 
na daních a odvodech, o rok později 
to bylo už 110 miliard korun. „Letos 
je každá miliarda potřeba víc než kdy
koli v minulosti. Je to rezervoár, který 
ale není vládou využit. Tyto peníze by 
přitom vládě pomohly rychleji se vy
manit z obrovského deficitu státního 
rozpočtu a lépe zvládat rychlý nárůst 

VÁŽÍME SI VŠECH PODNIKATELŮ A FIREM – NEJENOM 
TĚCH VELKÝCH, ALE TAKÉ VŠECH DROBNÝCH 
ŽIVNOSTNÍKŮ, MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ, 
KTERÉ JSOU PRO ZDRAVÝ HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ 
NAŠÍ ZEMĚ NESMÍRNĚ DŮLEŽITÉ A POTŘEBNÉ.

Uvedl to předseda vlády Petr Fiala na 34. sněmu Hospodářské 
komory ČR, který se letos konal v Olomouci. Komoře poděkoval 
za aktivní spolupráci jak v rámci vyjednávání tripartity, tak 
i na přípravě legislativních i nelegislativních návrhů. „Děkuji 
za spolupráci, která je dlouhodobá, která přináší výsledky, která 
se projevuje v úpravě zákonů, která se projevuje ve změnách 
na státní úrovni. A je to spolupráce, která zlepšuje podmínky pro 
podnikatelské prostředí,“ dodal Fiala. 

ČÍSLO MĚSÍCE

93 765
TOLIK SAD DOKLADŮ PRO 
ZAHRANIČNÍ OBCHOD VYDALA 
PODNIKATELŮM HOSPODÁŘSKÁ 
KOMORA V LOŇSKÉM ROCE, 
UVÁDÍ SNĚMOVNÍ KNIHA 
MAPUJÍCÍ ČINNOST KOMORY 
V POSLEDNÍM ROCE. KOMORA 
VYDALA I 568 KARNETŮ ATA. 
TO JSOU MEZINÁRODNÍ CELNÍ 
DOKUMENTY, KTERÉ FIRMÁM 
UMOŽŇUJÍ DOČASNĚ VYVÉZT 
ZBOŽÍ, ANIŽ BY MUSELY 
PLATIT CLO A DANĚ. KOMORA 
TAKÉ VYŘÍDILA 4 TISÍCE 
ŽÁDOSTÍ PODNIKŮ O 25 TISÍC 
PRACOVNÍKŮ Z 9 ZEMÍ.
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www.ruckl.com

„Pro tuto kolekci pro mě byl inspirací Karel Čapek, 
román Krakatit, exploze, exploze hvězd, exploze  

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

Rony Plesl
umělecký ředitel Rücklu
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Regiony a společenstva
Společenstva
ISP Futuretec

Výbor nezávislého ICT průmyslu 
je partnerem a garantem odborné 
konference ISP Futuretec, která 
je určena technikům, odborné 
veřejnosti a majitelům ISP firem 
(poskytovatelé internetových služeb). 
Akce se koná 16. června v hote‑
lu Kraskov v Třemoš nici. Hlavní 
témata jsou Wi ‑Fi 7, budoucnost 
vysokokapacitního PtMP, technické 
řešení  přetáčení reklam, zafukování 
optických kabelů, fotovoltaika a další. 
Součástí programu jsou odborné 
přednášky. Registrace jsou otevřené 
na www.isp ‑konference.cz.

Setkání českého a rakouského 
malířského cechu
Cech malířů, lakýrníků a tapetářů 
uspořádal dvoudenní setkání no‑
vých cechmistrů Michala Rouska za 
ČR a Jürgena Kreibicha z Rakouska. 
Součástí programu byla mj. pro‑
hlídka prostorů a výuky SOU Jarov, 
hosté zavítali také na prohlídku sálů 
a maleb v Obecním domě a sezná‑
mili s historií vzniku malířského 
cechu v českých zemích. Během 
následných jednání se obě strany 
dohodly na dalším pokračování 
dosavadní spolupráce na vzdělá‑
vacích projektech nebo duálním 
vzdělávání.

Valné shromáždění největšího 
sdružení podnikatelů 
v požární ochraně
Plán na další roky, ve kterém je 
primárně zakotvena podpora podni‑
katelů v oblasti požární bezpečnosti 
a prevence, schválilo Valné shro‑
máždění Profesní komory požární 
ochrany. V rámci úvodní části 
programu byly předány ceny Zlatý 
plamen za rok 2021 a cena Vladimíra 
Hápa. V hlavní jednací části členové 
ocenili spolupráci se státní správou, 
Hospodářskou komorou ČR, ČKAIT 
a s dalšími spolupracujícími orga‑
nizacemi. Více informací naleznete 
na www.komora ‑po.cz.

Nábytkáři podporují  
právo zákazníků na opravy
Valná hromada Asociace českých 
nábytkářů přijala usnesení, ve 
kterém vyjadřuje podporu záměru 
Evropské komise zavést právo 
zákazníka na opravu nábytku i po 
uplynutí záruční doby. Nicméně 
bude podle AČN důležité, jak kon‑
krétně bude záměr naplněn. V praxi 
to bude pro řadu výrobců zname‑
nat nutnost dodat náhradní díly 
k nábytku, který se třeba již několik 
let nevyrábí.

Výsledky českého hudebního 
trhu za rok 2021
Celkové příjmy hudebního průmyslu 
v ČR vzrostly v roce 2021 meziročně 
o 19,5 % na 1,428 mld. Kč, jak uvedla 
Česká národní skupina Mezinárodní 
federace hudebního průmyslu (ČNS 
IFPI). Loni došlo ke značnému růstu 
trhu, a to navzdory přetrvávajícím 
pandemickým opatřením. Hlav‑
ním lídrem trhu jsou streamingové 
služby, které v roce 2021 zazname‑
naly nárůst o 37 %. Další informace 
na www.ifpicr.cz.

V Golfovém klubu v Líšnici se na turnaji OHK Příbram sešlo na třicet golfistů.

Spolu s karlovarskou KHK zamířil na veletrh chebský výrobce elektroniky Bonnel Technologie.  
Hned několik studentů projevilo o práci v této společnosti zájem.

Karlovarský kraj
Komora pomáhá s návratem 
absolventů do kraje
KHK Karlovarského kraje pomáhá 
s návratem absolventů do regionu. 
Dosud se zaměřovala především 
na středoškoláky, nyní začíná cílit 
také na studenty vysokých škol. 
I proto zástupci Komory zamířili 
na plzeňský veletrh pracovních 
příležitostí Západočeské univerzity 
v Plzni. Pro studenty byly připravené 
pracovní nabídky od firem v regionu, 
některé z nich vysokoškolákům nabí‑
zely mj. spolupráci na diplomových 
pracích.

Středočeský kraj
10. ročník golfového turnaje 
OHK Příbram
Po dvou letech bez sportovního 
a společenského života ožil i komo‑
rový golfový turnaj pořádaný OHK 
Příbram, a to jubilejním desátým 
ročníkem v Golfovém klubu v Líšni‑
ci. Sešlo se na třicet golfistů, kteří byli 
rozděleni do devíti flightů. Nejlepším 
hráčem turnaje se stal vítěz kategorie 
HCP 36,1–54 Michal Gerčák.
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Diskuzní setkání  
u kulatého stolu

KHK Střední Čechy uspořádala 
v konferenčním centru CEROP 
Kolín diskuzní setkání, na kterém se 
sešli zástupci středních škol a firem 
z kolínského, kutnohorského a nym‑
burského regionu. Hlavními tématy 
debaty byly například nejčastěji 
využívané formy spolupráce mezi 
školami a firmami a řešení nedostat‑
ku pracovních sil. Středočeská KHK 
chystá podobná diskuzní setkání 
také 6. června v Mělníku, 14. června 
v Benešově a pokračovat bude také 
v podzimních měsících v dalších 
regionech.

Liberecký kraj
Přihlášky na letní festivaly 
výrobců spuštěny
OHK v Jablonci nad Nisou společně 
s polským partnerem KARR S. A. 
připravuje na léto 2022 dvě velké 
prodejní výstavy regionálních 
produktů a výrobků v polské 
Jelení Hoře. V neděli 6. června 
proběhne druhý ročník Festivalu 
chutí příhraničí, poslední srpnovou 
neděli se uskuteční tradiční výstava 
řemeslných produktů Vyrobeno pod 
Sněžkou. Více informací najdete  
na www.ohkjablonec.cz.

Jihočeský kraj
Firmy podpořily komunitní 
centrum pro Ukrajince
V prostorech českobudějovického 
Kulturního domu Slávie je v provozu 
nové komunitní centrum Nadija pro 
uprchlíky z Ukrajiny, kteří zakotvili 
v Českých Budějovicích. O zřízení 
centra, kde se mohou ukrajinští 
občané setkávat, sdílet své zkušenos‑
ti, získávat informace z oblasti trhu 
práce a vzdělávání, či navštěvovat 
jazykové kurzy, se zasadilo město 
České Budějovice spolu s místními 
podnikateli a za podpory Jihočeské 
hospodářské komory.

Moravskoslezský 
kraj
Pracovní uplatnění 
ukrajinských uprchlíků
Prezentaci pracovních příležitostí 
pro uprchlíky z Ukrajiny uspořá‑
dala OHK Opava ve spolupráci 
s firmami Bidfood, Mondelez, Gra‑
fico, Czechphone, Prejda, Ferram, 
Zahradnictví Weiss, Řeznictví 
Gebauer, TQM, HON, MODEL 
Obaly, Strojírna Vehovský a Ostroj. 
Běženci z Ukrajiny získali taktéž 
informace o možnostech zařazení 
svých dětí do výuky na středních 
školách v regionu.

Jihomoravský 
kraj
OHK Hodonín uspořádala 
podnikatelské setkání

Třicítka živnostníků, manažerů 
a jednatelů firem se sešla na pozvání 
OHK Hodonín, aby s vedením města 
Hodonína projednala aktuálně nej‑
větší problémy podnikání v regionu 
a získala nové obchodní kontakty. 

vodou bude možné 14. června nasbí‑
rat řadu podnětů, a to jak z kategorie 
jednoduchých úsporných opatření, 
tak i náročnějších investic. Dozvíte 
se také to, kterého dotačního titulu 
můžete pro svůj projekt využít. Akce 
je součástí iniciativy Go Green, která 
se RHK Brno snaží prostřednictvím 
úspěšných příběhů inspirovat k udr‑
žitelnému přístupu k podnikání. Více 
na www.rhkbrno.cz/go ‑green.  ■

MIROSLAV BENEŠ, HK ČR

„Obchodní vztahy jsou především 
o důvěře a osobních vazbách. Náš 
podnikatelský klub umožňuje vzájem
né poznání a na základě sdílení kva
litních referencí podporuje spolupráci 
jednotlivých členů. Jsem rád, že jsme 
dnes přivítali několik nových členů,“ 
řekl ředitel OHK Hodonín Michal 
Švagerka.

Jak na úspory vody
Uvítali byste pár tipů, jak ve svém 
podniku snížit spotřebu vody? 
Na bezplatném semináři Jak šetřit 

OHK v Jablonci nad Nisou připravuje na léto velké prodejní výstavy regionálních produktů a výrobků v Polsku.

Pro Ukrajince byla na akci k pracovním příležitostem v Opavě překladatelka i koordinátorka 
pomáhající s uplatněním v českých firmách. 
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34. sněm Hospodářské komory České republiky, 
Olomouc, 26. května 2022

Vladimír Dlouhý: Vláda musí 
řešit energetickou krizi, jinak 
ztratí důvěru podnikatelů
Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý na celostátním 34. sněmu v Olomouci kritizoval vládu za její dosavadní 
malou pomoc podnikatelům. Ti se potýkají s prudkým zdražováním energií i výrazným růstem dalších nákladů, z vlády 
ale přicházejí zatím jen kosmetická opatření.
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Vláda sice podle slov Vladimíra Dlouhého 
připravuje návrhy s dlouhodobým efektem, 
podnikatelé ale potřebují i rychlou pomoc. 

Vysoká inflace aktuálně ohrožuje hlavně malé 
a střední firmy, kterým v následujících měsících 
hrozí ztráta konkurenceschopnosti, zakázek a ně‑
kterým i krach.

Usnesení k řešení energetických otázek
Pravidelná a intenzivní odborná komunikace 
s experty Hospodářské komory a koordinace 
postupů s vedením Komory ohledně řešení ener‑
getické krize je jedním z bodů usnesení přijatého 
sněmem Hospodářské komory. Vláda má podle 
něj přijmout krátkodobá i dlouhodobá opatření 
pro řešení případného nedostatku energetických 
surovin. Vláda také musí podnikatelské veřejnos‑

ti pravidelně představovat krizové scénáře pro 
zajištění energetické bezpečnosti na nejkritičtější 
období následující zimy a pro zajištění dodávek 
v delším časovém horizontu.

Jedno výběrné místo, nebo nižší odvody
Hospodářská komora během sněmu navrhla vládě, 
aby po vzoru paušální daně pro živnostníky stát 
umožnil platit daně, zdravotní a sociální pojištění 
zjednodušeně na jeden účet i zaměstnavatelům. 
Vznik jednoho výběrného místa pro daně a po‑
jistné podle Hospodářské komory může výrazně 
ulevit firmám od zbytečné administrativy.
„Iniciovali jsme zavedení paušální daně pro živnost
níky, aby místo vyplňování tří různých formulářů, 
komunikace s různými institucemi a odesílání peněz 
na různé účty řešili pouze jednu platbu finančnímu 

úřadu. Ten částku přerozděluje mezi další institu
ce – tedy správě sociálního zabezpečení a zdravotní 
pojišťovně. Nic nebrání tomu, aby se stejné snížení 
administrativní zátěže zavedlo i pro zaměstna
vatele,“ uvedl prezident Hospodářské komory 
Vladimír Dlouhý.
S paušální daní pro drobné podnikatele přišla Hos‑
podářská komora před šesti lety rovněž na sněmu 
v Olomouci. Návrh Hospodářské komory na zjed‑
nodušení inkasa daní a sociálního pojištění si do 
volebních programů zanesla ODS i hnutí ANO. 
Paušální daň začala platit v roce 2021. V režimu 
paušální daně platí státu daně a pojistné zhruba 
80 tisíc živnostníků.

USNESENÍ 34. SNĚMU HK ČR K ENERGETICE
34. sněm Hospodářské komory České republiky důrazně žádá vládu, aby:

	■ naslouchala stanoviskům, námětům a požadavkům Hospodářské komory ČR;

	■ pravidelně a intenzivně odborně komunikovala s experty Hospodářské komory ČR a koordinovala 
zvolený postup s vedením Hospodářské komory ČR s cílem

	■ snížit principiální nejistoty ohledně dalšího ekonomického rozvoje,

	■ operativně a co nejefektivněji využít Dočasného krizového rámce Evropské komise na pomoc 
firmám, kterých se výrazně dotkl růst cen energie,

	■ navrhnout co nejrychleji dočasná konkrétní a cílená řešení respektující realitu z firem, přičemž 
mohou být inspirací kroky jiných členských států EU,

	■ prezentovat podnikatelské veřejnosti krizové scénáře vlády pro zajištění energetické bezpečnosti 
na nejkritičtější období následující zimy a pro zajištění dodávek v delším časovém horizontu,

	■ předložit a vysvětlit postoj vlády k dalšímu vývoji evropského „market designu“ trhu s energií,

	■ zaujmout jednoznačné stanovisko k transformaci české energetiky a teplárenství a připravit 
reálný časový harmonogram a

	■ provázat výše uvedené krátko a střednědobé cíle s tvorbou dlouhodobých strategických 
a koncepčních dokumentů.

Více informací na:

www.czechdigitalsolutions.cz

CZECH DIGITAL SOLUTIONS
Pronikat na trhy po celém světě pomůže 
tuzemským IT firmám nový projekt 
Czech Digital Solutions, který představila 
Hospodářská komora na svém sněmu 
v Olomouci. Za projektem stojí silné zázemí 
čtveřice organizací z podnikatelského 
prostředí i státní správy – Hospodářské 
komory ČR, Ministerstva zahraničních věcí, 
ICT Unie a Direct IT.
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MERKUROVY MEDAILE
V předvečer 34. sněmu v Olomouci udělila HK ČR Merkurovy medaile 
významným osobnostem z oblasti byznysu, kteří vytváří dobré jméno 
HK ČR a podnikání obecně. Řada z oceněných osobností se navíc vedle 
svého podnikání věnuje i dalším prospěšným společenským oblastem, 
jakými jsou podpora vzdělávání, humanitární pomoc nebo další 
projekty.

ZLATÉ MERKUROVY 
MEDAILE:
Ivo Barteček

Michal Bavšenkov

Zdeněk Blažek

Josef Ciglanský

Daniel Havlík

Miloslav Kácel

Jan Kárník

Dalibor Kobrle

Radomil Konečný

Zbyněk Lukavec

Jaroslav Miklík

Miroslava Mohylová

Lubomír Nesnídal

Miroslava Pohanková

Milan Prajzler

Radek Roušar

Milan Sivera

Zdeněk Starý

Pavel Šumera

Jindřich Zedníček

STŘÍBRNÉ MERKUROVY 
MEDAILE
Milan Ceeh

Jiří Hlavenka

Pavel Holejšovský

Hana Chlupová

Ivo Karanský

Jiří Máša

Vladimír Najman

Jaroslav Pecháček

Jiří Růžek

Jiří Šebela

Stanislav Zapletal

Jiří Želízko

BRONZOVÉ MERKUROVY 
MEDAILE
Čeněk Absolon

Jaroslav Dočkal

Hana Hudáková

Zdeněk Kalináč (za r. 2021)

Radim Kašpar

Jan Meca

Vladimír Schreier

Natálie Šitavancová

Ivana Vášová

Radek Zadrobílek (za r. 2021)

Radek Zelenka (za r. 2021)

Naděžda ZemanováPozvání na 34. sněm HK ČR přijali také (zprava) hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek,  
ministr školství Petr Gazdík, ministr dopravy Martin Kupka a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Podnikatelské mise jsou nesmírně důležité k navazování nových kontaktů a otevírání nových trhů 
českým firmám. V této aktivitě chce proto Senát ve spolupráci s Komorou pokračovat. Při svém 
vystoupení na olomouckém sněmu to uvedl předseda Senátu Miloš Vystrčil, který mj. připomněl 
květnovou komorovou cestu s podnikateli do Gruzie.

Vláda bude jednat o úpravě systému zaměstnávání cizinců v České republice, aby byl ještě letos 
pružnější a efektivnější. Během projevu na olomouckém sněmu Komory to přislíbil ministr práce a 
sociálních věcí Marian Jurečka. Reagoval tím na slova Vladimíra Dlouhého o nedostatku pracovních 
sil v českých firmách. 
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Hospodářská komora také doporučila vládě, aby 
zaměstnavatelům plošně o dva procentní body 
snížila sociální pojistné kvůli tomu, že ČR má 
jedno z nejvyšších zatížení práce v EU i v OECD, 
tvořené především vysokými odvody na sociální 
zabezpečení.
Požaduje také zatraktivnění částečných úvazků 
zrušením doplatku do minimálního pojistného, 
zvýšení limitu pro dohody o provedení práce 
z 10 tisíc na 15 tisíc korun měsíčně, uzákonění 
elektronizace pracovně právních vztahů a zrychlení 
odpisů i pro stroje a zařízení, tedy pro majetek 
zařazený ve třetí odpisové skupině. Hospodářská 
komora zároveň kvituje, že se pokračuje v realizaci 
jejích návrhů, aby se živnostníkům zvýšil limit pro 
povinnou registraci k DPH na 2 miliony. korun 
a rozšířila se až do téže hranice příjmů také mož‑
nost využít paušální daň.

Cesta k digitální budoucnosti
„Novým vývozním artiklem naší země se staly špič
kové české informační a komunikační technologie. 
Tuzemské antivirové programy používají stovky 

milionů lidí, prosazují se české 3D tiskárny, tituly 
českých autorů her kralují světovým žebříčkům 
prodejnosti, jsme průkopníky v měření a analyzová
ní dat o chování zákazníků pro největší konglo
meráty světa. A právě klíčové tuzemské podniky 
působící v oblasti ICT, jejich vyspělé technologie 
a inovace chceme světu představit. Chceme, aby 
Česká republika byla v zahraničí propagována 
vedle tradičních odvětví jako země špičkových 
ICT produktů a služeb, vysoce kvalifikovaných lidí 
a rozvinuté informační společnosti,“ řekl viceprezi‑
dent Hospodářské komory a prezident ICT Unie 
Zdeněk Zajíček.  ■

MIROSLAV BENEŠ, HK ČR

Do konce června chceme představit novelu, která zjednoduší povolovací procesy pro obnovitelné zdroje energie. Do nich 
a energetických úspor nasměrujeme z dotačních programů desítky miliard korun, řekl na komorovém sněmu ministr průmyslu 
a obchodu Jozef Síkela.

Když se podíváte na programové prohlášení vlády, tak je jasné, že z tohoto hlediska můžete být spokojeni. Většina z návrhů, se 
kterými jste přišli, se objevila v programovém prohlášení a vláda pracuje na jejich prosazení. Premiér Petr Fiala během sněmu těmito 
slovy připomněl 34 doporučení Hospodářské komory vládě. Tento dokument představila Komora na loňském sněmu pod názvem 
Cesta ke svobodnému podnikání a prosperitě.
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Podnikatelé čelí 
nákladovému šoku
Ceny výrobců v letošním roce výrazně vzrostly, a to prakticky všude – v zemědělství, průmyslu, službách i stavebnictví. 
Jaká jsou očekávání firem ohledně dalšího vývoje cen vstupů v roce 2022? A jak se rostoucí náklady podniků propisují 
do spotřebitelských cen?

V rámci březnového šetření se Hospodářská 
komora dotazovala firem na jejich očeká‑
vání ohledně vývoje cen vstupů i výstupů. 

V květnovém čísle časopisu Komora byl zmiňován 
předpokládaný vývoj mezd v podnicích, nyní se 
zaměříme na ostatní vstupy nutné pro podnikání, 

tedy především energie a pohonné hmoty, mate‑
riál, meziprodukty a další.

Ceny energetických vstupů
Co se týká cen energií včetně pohonných hmot, 
hodnocení podnikatelů vypovídají o závažnosti 

situace. Téměř všichni respondenti (97 %) čekají 
meziroční nárůst a nenašla se ani jediná firma, 
která by předpokládala, že jí cena těchto vstupů 
meziročně klesne (Graf 1).
Polovina (51 %) respondentů očekává meziroční 
nárůst energetických vstupů vyšší než o 50 %. Celá 
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třetina (32 %) respondentů ze zpracovatelského 
průmyslu přitom uvedla, že ceny energetických 
vstupů jim letos vzrostou o více než 100 %. Největ‑
ší nárůsty hlásí zejména velké firmy.

Ceny ostatních vstupů (bez mezd)
Vedle energetických vstupů jsou pro firmy zásadní 
i ceny materiálů, meziproduktů a některých služeb 
klíčových pro podnikání – např. doprava a obecně 
logistika. Naprostá většina – celkem 94 % účast‑
níků ankety – uvedla, že v porovnání s loňským 
rokem jim ceny vstupů (bez energií a mezd) vzros‑
tou (Graf 2). Největší nárůsty čeká zpracovatelský 
průmysl a stavebnictví.
Minimum zapojených firem se domnívá, že ceny 
vstupů zůstanou v letošním roce beze změny. 
I v současné situaci přitom existují výjimečně fir‑
my, které uvádějí, že očekávají cenový pokles svých 
vstupů. Nejčastěji firmy počítají s nárůstem cen 
vstupů o 10 až 20 % (uvedlo 50 % respondentů), 
celých 30 % respondentů přitom odhaduje mezi‑
roční nárůst cen svých vstupů o více než pětinu.

AKTUALIZOVANÝ BAROMETR
Hospodářská komora ČR vedla v druhé 
polovině března 2022 anketu s názvem 
Aktualizovaný barometr. Celkem na anketu 
odpovědělo 398 zástupců všech hlavních 
odvětví ze všech krajů České republiky. Na 
anketu odpovídaly mikro, malé, střední, ale 
i velké podniky. Srovnání bylo prováděno 
s výsledky šetření „Komorový barometr“ 
vedeného na přelomu ledna a února 2022, 
na který odpovědělo 772 respondentů ve 
srovnatelné velikostní i oborové struktuře.

Zdroj dat: Hospodářská komora, šetření Aktualizovaný barometr, březen 2022, 398 respondentů; šetření Komorový barometr,  
leden 2022, 772 respondentů

Předpokládáte, že prodejní ceny vaší produkce nebo služeb v letošním roce 
ve srovnání s předchozím rokem 2021

Vzrostou 

Zůstanou stejné 

Poklesnou 

březen 2022

leden 2022

84 % 

71 %

12 % 

27 %

4 % 

2 %

Předpokládáte, že ceny vašich vstupů (bez energií a mezd) v letošním roce 
ve srovnání s předchozím rokem 2021

30 %

50 %

14 %

5 %

1 %

 Vzrostou o více než 20 %

 Vzrostou o 10 až 20 %

 Vzrostou o méně než 10 %

 Zůstanou stejné

 Poklesnou

Zdroj dat: Hospodářská komora ČR, šetření Aktualizovaný barometr, březen 2022, 398 respondentů

Předpokládáte, že ceny vašich energetických vstupů (včetně pohonných hmot) 
v letošním roce ve srovnání s předchozím rokem 2021

17 %

34 %

46 %

 3 %

 0 %

 Vzrostou o více než 100 %

 Vzrostou o 50 až 100 %

 Vzrostou o méně než 50 %

 Zůstanou stejné

 Poklesnou

Zdroj dat: Hospodářská komora ČR, šetření Aktualizovaný barometr, březen 2022, 398 respondentů

Prodejní ceny
Významný nárůst cen vstupů se logicky projevuje 
i v cenách finálního zboží a služeb, tedy ve spo‑
třebitelských cenách. Celkem 84 % respondentů 
uvedlo, že v letošním roce plánuje zvýšit prodejní 
ceny, zatímco 16 % respondentů udrží ceny svých 
produktů či služeb na stejné, nebo dokonce na niž‑
ší úrovni než v loňském roce (Graf 3).
Zajímavá je dynamika vývoje ve srovnání s výsled‑
ky nedávného lednového Komorového barometru. 
Tehdy zvýšení cen vlastní produkce v roce 2022 
očekávalo 71 % firem a stabilizaci či pokles cen 
29 % respondentů. Tento vývoj potvrzují i statisti‑
ky vývoje spotřebitelské inflace, která ve druhém 
čtvrtletí dále zrychlila.
Rovná polovina firem (50 %) uvedla, že jejich pro‑
dejní ceny letos vzrostou o více než 10 %. Nejvyšší 
nárůsty se týkají především stavebnictví, kde hraje 
významnou roli nedostatek materiálu, součástek 
i pracovní síly, což dále negativně ovlivňuje váleč‑
ný konflikt na Ukrajině. Dovoz základních surovin 
a zásadních meziproduktů vázne a zároveň staveb‑
nictví přišlo o kvalifikované ukrajinské pracovníky, 
kteří opustili ČR, aby bojovali na frontě.

Vliv na inflaci
Přestože se v podstatě všem respondentům zvýší 
ceny vstupů, a to velmi výrazně, jen 84 % plánuje 
zvýšení cen u své vlastní produkce. Nemalá část 
respondentů tak přistoupí ke snížení svých marží, 
což se týká především menších firem. Růst cen 
vstupů se tak v plné míře nepromítne do spotřebi‑
telské inflace, ale přístup podnikatelského sektoru 
bude dopady tohoto růstu na spotřebitele tlumit.

Poslední prognóza Hospodářské komory z konce 
března očekává průměrnou letošní inflaci ve výši 
13 %, která by ale byla ještě vyšší, nebýt zmíněného 
přístupu podnikatelů. Klíčový pro další vývoj pro‑
dukčních cen ale bude vývoj konfliktu na Ukrajině. 
Ten totiž v současnosti primárně stojí za cenami 
na komoditních trzích.  ■

KARINA KUBELKOVÁ, hlavní analytička HK ČR
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Zásadní připomínky podala většina institucí,  
proti jsou odborníci, samosprávy i státní správa

Novelu stavebního zákona 
trhá přes 1 200 připomínek
Kontroverzní příprava kontroverzní novely. To je další osud stavebního zákona. Zákona, který má nahradit zákon dlouho 
očekávaný, vloni přijatý, ceněný odborníky. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš slibuje kvalitativní krok vpřed. Ale realita 
svědčí o něčem jiném.

Před několika dny místopředseda vlády pro 
digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan 
Bartoš v debatě ke stavebnímu zákonu řekl: 

„Určitě si všichni dobře pamatujeme, že ke staveb
nímu zákonu minulé vlády dorazilo přes 8 tisíc 
připomínek. Byl protlačen na sílu přes odpor skoro 
všech. My jdeme zcela opačnou cestou. Transparent
ně vypořádáme připomínky všech připomínkových 
míst. Třeba Nejvyšší soud i další významné státní 

organizace mají nula připomínek s tím, že shle
dávají naši novelu bez vad. Naše novela totiž byla 
dopředu projednána se všemi partnery a má i RIA.“ 
Bohužel toto vyjádření je v přímém rozporu se 
skutečností.

Stovky zásadních připomínek
Celkem MMR obeslalo k tomuto zákonu 55 ofi‑
ciálních připomínkových míst. 36 z nich stihlo 

uplatnit 859 zásadních připomínek, 223 doporu‑
čujících připomínek, 2 zcela zásadní připomínky, 
96 návrhů změn a 22 legislativně technických 
připomínek. Celkem tedy 1 202 připomínek. Kolik 
dalších jich na MMR přišlo mimo tento oficiální 
seznam, není jasné. Vzhledem k tomu, že novela 
je fakticky návratem k modelu před přijetím reko‑
difikace, je počet zásadních připomínek důkazem 
nutnosti změny, nikoli zachování statusu quo.
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Pravdu nemá ministr Bartoš ani v tom, že by 
připomínky neměly významné státní organizace. 
Zásadní připomínky má Ministerstvo dopravy, 
Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a ob‑
chodu, Svaz místních samospráv, Svaz měst a obcí 
České republiky, Ministerstvo životního prostředí, 
kraje, města a mnozí další.
Především ale ministr Bartoš nemá pravdu v tom, 
že by novela byla dopředu projednána se všemi 
partnery. Nebyla. Ostatně to potvrzuje jak množ‑
ství, tak intenzita připomínek, které návrh má. 
Pomineme ‑li věcnou rovinu, z hlediska procesní 
vznikal návrh za zavřenými dveřmi a s mnoha, 
či spíš s většinou zásadních účastníků nebyl 
diskutován. Poprvé jej viděli až poté, co byl nahrán 
do elektronického systému vlády. A vzbudil 
zasloužený odpor. Včetně jeho přílepku v podobě 
jednotného environmentálního povolení, které nic 
nezrychluje, nic nezjednodušuje, a navíc do celého 
systému zavádí chaos, když otvírá pomyslnou 
Pandořinu skříňku – podobné vlastní vyjádření 
totiž nyní chtějí všichni.

Bude Prahu povolovat Brno?
Co na původní rekodifikaci stavebního práva va‑
dilo? Například rušení stavebních úřadů, které prý 
mají být blízko občanům. Pomiňme, je ‑li skutečně 
potřeba, aby byl stavební úřad zastoupen na tolika 
úřadech, jako je dnes, navíc když by měl být celý 
systém maximálně digitální. Rekodifikace schvále‑
ná v minulém roce navíc nerozhodovala o rušení 
žádných stavebních úřadů – jen specifikovala, že 
mohou dále existovat jako detašovaná pracoviště, 
bude ‑li k tomu v místě vůle a možnosti. Novela 
z pera ministra Bartoše stavební úřady natvrdo 
ruší, ne v malém počtu a zcela v rozporu s koaliční 
smlouvou.
Tvrdilo se, že neexistuje problém systémové podja‑
tosti a že je to jen univerzální výmluva pro nutnost 
systémové změny. Jak to vypadá dnes? Zákon do‑
slova říká, že kde je podepsána smlouva mezi obcí 
a stavebníkem, je takový úřad podjatý a rozhodo‑
vat o stavebním povolení musí někdo jiný. A někde 
jinde. Kupříkladu v Praze se tedy už nebudou 
povolovat žádné stavby, protože podpis smlouvy 
o spolupráci je nepovinně povinný. Chaos, který 
nastane v okolních městech a obcích, až se budou 
muset vypořádat s povolováním velkých pražských 
projektů, ještě navíc podle zcela specifických Praž‑
ských stavebních předpisů, bude fatální.
Když jsme u těch Pražských stavebních předpisů – 
i v tomto ohledu jde norma zcela proti požadav‑
kům měst a ruší Praze, Brnu a Ostravě již přizna‑
nou kompetenci stanovovat odchylně od celostátní 
vyhlášky technické požadavky na stavby. Nejenže se 
ruší dříve přijatá možnost pro vybraná města při‑
jmout vlastní stavební předpisy, ale rovnou se ruší 
také ty, která v Praze dlouhodobě a dobře fungují.

Kde zůstalo územní plánování?
Stejně tak se města a obce nedočkají novely v ob‑
lasti územního plánování. Touto problematikou se 

novela směrem k dalšímu vývoji vůbec nevěnuje. 
Přichází ale s negativním vymezením. Fakticky 
totiž znamená, že města a obce budou muset 
aktualizovat své územní plány, aby byly v souladu 
s jednotnou regulací ze strany MMR. V Praze to 
kupříkladu znamená nejen konec dlouhodobě při‑
pravovaného Metropolitního plánu, který již stál 
stamiliony korun, ale také konec změn územních 
plánů, dokud nedojde ke změně samotného plánu. 
To se přitom musí stihnout do konce roku 2024. 
Že je to nestihnutelné? To zákon neřeší.
Ačkoli se veřejně proklamuje, že se drží základní 
principy rekodifikace, tedy jedno razítko, jedno 
povolení a podobně, pravda je úplně jiná. Od 
tohoto konceptu se zcela upouští. Stejně jako od 
snahy dostat do systému efektivně vymahatelné 

lhůty. Bartošova novela degraduje uplatňování 
ochrany veřejných zájmů z rozhodnutí do nižších 
právních forem, jako je vyjádření nebo stanovisko. 
Kromě toho v důsledku dezintegrace posuzování 
veřejných zájmů dojde vždy k tomu, že veřejné 
zájmy nebudou hodnoceny v souvislostech a bude 
docházet k nevyváženému protežování jedněch 
a pošlapávání druhých zájmů.

Digitální transformace se nekoná
Pokud stále doufáte, že to celé zachrání tolik vy‑
zdvihovaná digitalizace, ani ta nebude. Dočkáme 
se možná dílčích cest, ty lze ale nazvat maximál‑
ně elektronizací, nikoli skutečnou systémovou 
a funkční digitalizací. Navíc platí základní pravi‑
dlo: pokud bude elektronizován chaos, nevznikne 
lepší prostředí, ale jen elektronizovaný chaos.
Podtrženo a sečteno: ti, kdo se proklamované 
změny obávali, si mohou oddechnout: nemýlili 
se, důvod k jejich obavám byl oprávněný. Ti, kdo 
se na změnu těšili a mnohé si od ní slibovali, se 
po jejím přečtení asi dosud ani nenadechli. Tak 
moc jsou vyděšení a zklamaní. Jediný spokojený 
je, zdá se, ministr Bartoš. Protože, jak říká, má 
novelu bez připomínek, s RIA, co zachovává to 
dobré z té minulé, a jen lehce opravuje to špatné, 
co v ní bylo.  ■

ADAM KALOUS, člen odborných sekcí HK ČR

 AČKOLI SE VEŘEJNĚ PROKLAMUJE, 
ŽE SE DRŽÍ ZÁKLADNÍ PRINCIPY 
REKODIFIKACE, TEDY JEDNO RAZÍTKO, 
JEDNO POVOLENÍ A PODOBNĚ, PRAVDA 
JE ÚPLNĚ JINÁ. OD TOHOTO KONCEPTU 
SE ZCELA UPOUŠTÍ. STEJNĚ JAKO OD 
SNAHY DOSTAT DO SYSTÉMU 
EFEKTIVNĚ VYMAHATELNÉ LHŮTY.
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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 
více než tisícovce 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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Dotační programy  
se dostávají do obrátek
Rozběhly se první výzvy Národního plánu obnovy, které budou brzo následovány podporou ze strukturálních fondů. 
Na podniky sice zamíří prostředky z více zdrojů, ale o to bude složitější se v dotační problematice orientovat,  
upozorňuje Jakub Tomaštík, ředitel ČSOB EU Centra.

Většina dotačních titulů pro soukromou 
sféru směřuje na podporu investic – 
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.

Není problémem i nynější inflace, která je 
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 uvedená 
podpora fotovoltaických zdrojů počítá s tzv. měrný‑
mi investičními náklady, kdy žadatel dostane pod‑
poru na základě instalovaného výkonu. 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 však přislíbilo, že v dalších výzvách 
a programech aktuální situaci na trhu zohlední.

Národní plán obnovy byl v době přípravy 
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 
zdaleka 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 neús pěšně, takže jediným výsledkem je 
další zdržení a pro podnikatelský sektor byla první 
výzva spuštěna až 28. března.

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 budou muset vystačit pouze 
s jedinou výzvou. Navíc od července se mají začít 
rozbíhat výzvy na dotace ze strukturálních fondů, 
takže obě agendy poběží současně. Hrozí tak další 
zpoždění při hodnocení žádostí, protože to bude 
znamenat více práce i pro samotné ministerstvo.

Nebude pro podniky jednodušší žádat 
o podporu právě ze strukturálních fondů?
Je pravda, že třeba řada programů z Operačního 
programu Technologie a aplikace pro konkurence‑

schopnost (OP TAK) kopíruje záměry Národního 
programu obnovy. První plánované výzvy v OP 
TAK budou zaměřeny na úspory energie, obnovi‑
telné zdroje a chytré sítě.
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 zaměstnan‑
ců a o podporu se v nich mohou ucházet i firmy 
z Prahy. Pro ně je NPO nezastupitelný, protože 
s podporou ze strukturálních fondů se u nich 
nepočítá.

Nemůže být alternativou Modernizační fond?
Jen zcela výjimečně – dotace z Modernizačního 
fondu jsou totiž většinou koncipovány jako kom‑
plementární k ostatním zdrojům podpory. Jsou 
tedy určeny pro jiné typy projektů, než pokrývá 
NPO nebo OP TAK, takže obvykle nepředstavují 
přímou alternativu. Konkrétně byla již publiko‑
vána výzva RES+ zaměřená na nové obnovitelné 
zdroje v energetice. V případě fotovoltaických 
elektráren jsou cílem podpory instalace na pozem‑
cích nebo s více odběrnými místy a s instalovaným 
výkonem nad 1 MWp. RES+ nepokrývá pouze 
fotovoltaiku, ale podpoří i větrné a vodní elektrár‑
ny nebo geotermální zdroje 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 

Podpora aktuálních priorit: rozvoj založený na inovacích, nízkouhlíková ekonomika, 
dostupnost a mobilita, vzdělání a společnost, udržitelný rozvoj území

Financování: rozpočet EU (2021–2027)

Alokace pro ČR: 514 mld. Kč

Operační programy

OP Technologie a aplikace  
pro konkurenceschopnost (MPO)

OP Doprava (MD)

OP Životní prostředí (MŽP)

OP Jan Amos Komenský (MŠMT)

OP Zaměstnanost+ (MPSV)

Integrovaný regionální OP (MMR)

OP Technická pomoc (MMR)

OP Rybářství (MZe)

OP Spravedlivá transformace (MŽP)

EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY (ESIF)
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dat o skutečných nákladech. Také o tento program 
jsme zaznamenali živý zájem.

Pokud se vrátíme k Národnímu plánu obnovy, 
jaké výzvy jsou nyní aktuální?
Žádosti o podporu z programu na podporu 
fotovoltaiky, o němž jsem se zmínil na začátku, 
se sice přijímají až do června, ale pro podniky, 
které nemají ještě splněné všechny administrativní 
prerekvizity, jako je třeba stavební povolení, bude 
jistější vyčkat na druhou výzvu. Ta se plánuje ještě 
do konce tohoto roku.
Na začátku května zveřejnilo MPO výzvu na úspory 
vody v podnicích s alokací ve výši jedné miliardy 
korun. Podpora ve výši až 40 procent způsobilých 
nákladů je určena na celou škálu projektů od opti‑
malizace spotřeby vody v rámci výrobního procesu, 
recyklace a opětovného využívání provozní vody, 
snižování ztrát v rozvodech nebo třeba na využívání 
dešťové a užitkové vody. Již brzy by se měla zveřejnit 
další atraktivní výzva na cirkulární řešení v podni‑
cích. Na ni je plánována stejná alokace i stejná míra 
podpory a firmy ji mohou využít na investice pro 

znovuvyužití vlastního odpadu. Poměrně specifická 
je pak další nově vyhlášená výzva, která se týká 
modernizace soustav dálkového vytápění.
Další výrazně dotovaná výzva, která je plánována 
na nejbližší období, se bude týkat digitální transfor‑
mace 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 in‑
vestice, 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, existuje i nějaká aktivita 
na národní úrovni, která by podpořila 
konkurenceschopnost našich podniků?
Velký kus práce v tomto směru dělá Technologická 
agentura ČR, která administruje řadu technolo‑
gických a výzkumných projektů. Jejím cílem je 
podpořit takové výsledky výzkumu a vývoje, které 
se promítají do praxe a netýkají se jen výzkumných 

institucí, ale také podniků. Praktické uplatnění je 
nutné doložit, požadovaným výstupem je obvykle 
průmyslový nebo užitný vzor, patent, funkční pro‑
totyp, ověřená technologie, poloprovoz nebo třeba 
i software. Pro průmyslové podniky je důležitý 
především program TREND, který cílí na výsledky 
výzkumu s potenciálem pro konkurenceschopnost. 
TREND má podpořit nové produkty, výrobní po‑
stupy nebo služby a právě nyní se přijímají žádosti 
do jeho 6. veřejné soutěže. Současně také běží 7. ve‑
řejná soutěž, která je specificky určena pro podporu 
5G sítí. Ta bude ale financována opět z prostředků 
EU, a to prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Můžeme být tedy se systémem podpory 
spojeni?
Podle mě bohužel ne zcela. Velká podpora moder‑
ních a udržitelných technologií je správná, úskalí 
ale spočívá v tom, že u značné části komponent 
jsme závislí na často nespolehlivém a nedostateč‑
ném dovozu ze zahraničí – především z Číny. Tento 
problém by pomohly zmírnit například investiční 
pobídky, které by se nově nasměrovaly na vybrané 
hi ‑tech segmenty. Konkrétně by se to mohlo týkat 
třeba producentů fotovoltaických panelů, tepelných 
čerpadel nebo dalších zelených technologií.

Zdrojů podpory je celá řada, navíc ještě do 
konce roku dojde k jejich plnému souběhu. 
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. Někdy může být nejlepší radou 
vyčkat a přihlásit se do pozdější výzvy, nebo jít do 
jiného než původně plánovaného programu.

Budete jako ČSOB EU Centrum připravovat 
pro firmy nějakou speciální pomoc?
Více nových programů znamená osvojit si nové 
postupy, nové metodiky, nové procesy. Podpora 
poběží v různých procedurálních systémech a běž‑
ný podnikatel se v tom zpravidla nebude schopný 
orientovat. Tady můžeme výrazně pomoci, dis‑
ponujeme týmem zkušených expertů, který jsme 
v očekávání obtížné situace personálně posílili.
Jako jediní na trhu nabízíme přímou finanční 
podporu pro firmy, které investují do solárních elek‑
tráren, OZE nebo zvyšování energetické účinnosti. 
Žadatelé mohou využít ČSOB Energy Grant třeba 
na energetický audit nebo na projektovou dokumen‑
taci, a to ve výši až 150 tisíc korun. Dále mohou 
využít náš nový zvýhodněný úvěrový program 
ČSOB Sustainable Finance program, který jsme 
spustili začátkem dubna a nabízíme všem podnikům 
investujícím do udržitelnosti svého podnikání.  ■

ALEXANDER LICHÝ

Podpora investic do modernizace energetických systémů, zlepšování energetické 
účinnosti, naplnění emisních cílů

Financování: EIB, výnosy prodeje emisních povolenek (2021–2030)

Alokace pro ČR: minimálně 150 mld. Kč

Programy čerpání pro Modernizační fond

HEAT Modernizace soustav zásobování tepelnou energií

RES+ Nové obnovitelné zdroje v energetice

ENERG ETS Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí pro zařízení v systému EU ETS

ENERG Zlepšení energetické účinnosti v podnikání

TRANSCom Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru

TRANSGov Modernizace veřejné dopravy

ENERGov Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře

KOMUNERG Komunitní energetika

LIGHTPUB Modernizace soustav veřejného osvětlení s podporou inteligentních prvků

MODERNIZAČNÍ FOND

Společný finanční plán EU na podporu členských zemí, ze tří pilířů je pro Českou 
republiku relevantní pouze ten první

Financování: EK/EIB, půjčka na finančních trzích (2021–2026)

Alokace pro ČR: cca 300 mld. Kč (alokace jsou stále předmětem vyjednávání a závisejí i na vývoji HDP)

Pilíř 1 – Podpora obnovy členských zemí Alokace pro ČR (mld. Kč)

Recovery and Resilience Facility (RRF) * 190

React ‑EU 26

Just Transition Fund (JTF) 68

NEXT GENERATION EU

* Čerpání z fondu RRF se uskutečňuje na základě schváleného Národního plánu obnovy.
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Green Deal je cestou k energetické nezávislosti

Ostravský projekt má potenciál 
změnit českou energetiku
V době volání po rychlém ukončení energetické závislosti na Rusku se mluví o návratu k uhlí. A jedním dechem se dodává, 
že Green Deal musí teď jít stranou. Profesor Stanislav Mišák, který na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava 
(VŠB ‑TUO) vede Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), ale myšlenku zelené transformace 
energetiky neopouští. Green Deal nejenže není mrtvý, ale naopak je právě tou cestou, která Evropě pomůže se od ruských 
surovin odstřihnout. O to usilovněji je prý potřeba rozvíjet zelené inovace – a v Ostravě mají v této oblasti hodně zajímavých 
nápadů. Dohromady se zhmotní v unikátní přenosné technologii.

Pane profesore, CEET říká, že chce být 
jedním z hlavních aktérů změn, které 
energetický systém v ČR čekají. Tedy – 

co nás čeká a jakou roli má CEET hrát?
Hlavním vědeckým cílem našeho vysokoškolského 
ústavu je vytvořit komplexní strategii pro úplnou 

dekarbonizaci regionů, tedy přechod od fosilních 
paliv k palivům nízkouhlíkovým, k palivům, 
která jsou šetrná k životnímu prostředí. Tuto vizi 
se již snažíme zhmotnit v realitu ve spolupráci 
s Moravskoslezským krajem, který je jedním ze tří 
uhelných regionů ČR, jichž se energetická trans‑

formace dotkne nejvýznamněji. Tímto bychom 
měli přispět k tomu, k čemu se Česká republika 
zavázala, tedy z Green Deal udělat Real Deal.

A je to opravdu Real Deal? Zvlášť dnes, kdy 
se kvůli krizi na Ukrajině snažíme odpoutat 
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od energetické závislosti na Rusku, se mluví 
o tom, že na naplňování cílů Green Dealu teď 
není zrovna vhodná doba…
V souvislosti s Green Dealem lidé často mluví jen 
o jednom z hlavních cílů, tedy o klimatické neut‑
ralitě do roku 2050. Už se ale příliš nezmiňuje, že 
přechod k nízkouhlíkovým technologiím má právě 
zajistit energetickou soběstačnost a surovinovou 
nezávislost jednotlivých členských zemí i Evropské 
unie jako celku. Tím se vymaníme ze závislosti 
na zemích s nestabilní geopolitickou situací. 
Z mého pohledu je tedy Green Deal s ohledem 
na rusko ‑ukrajinský válečný konflikt o to aktuál‑
nější, protože celá Evropa hledá cestu, jak nahradit 
stávající zdroje, ke kterým patří plyn i ropa, zdroji 
k životnímu prostředí šetrnějšími.

Takže nakonec se zelené technologie můžou 
stát jedním z nástrojů, jak zemní plyn i ropu 
z Ruska nahradit?
Ano, přesně tak. Rusko ‑ukrajinská krize rozvoj 
zelených technologií jednoznačně urychluje. Je 
to ale potřeba rozdělit do jednotlivých časových 
scénářů a pro ty vytvořit strategii na úrovni jed‑
notlivých členských zemí EU. Krátkodobý je nyní 
bohužel již jen v řádech měsíců a v jeho rámci se 
musíme připravit na nadcházející topnou sezonu. 
Střednědobý horizont zabírá období přibližně 
deseti let a milníkem by měl být úplný odchod od 
uhlí a v tom dlouhodobém uvažujeme s časovým 
horizontem roku 2050.

Pojďme si jednotlivé scénáře projít 
podrobněji…
V rámci krátkodobého scénáře nám nízkouhlí‑
kové technologie vymanění České republiky ze 
závislosti na Rusku umožní jen těžko. Tady musí 
zafungovat solidarita ve sdílení energií potažmo 
paliv v rámci celé EU. Mám na mysli sdílení plynu 
a podporu výstavby terminálu pro distribuci zka‑
palněného zemního plynu. V tom střednědobém 
horizontu už budou nízkouhlíkové technologie 
promlouvat mnohem významněji, protože tam už 

se počítá s výrazným omezením zemního plynu. 
Měly by se více rozšířit obnovitelné zdroje jako 
třeba fotovoltaika a větrné elektrárny v kombinaci 
s technologiemi, které umožňují akumulaci, a to 
především sezonní, ať je možné se vždy připravit 
na topnou sezonu. V tomto je možné počítat 
s využitím vodíkových technologií a připravit in‑
frastrukturu pro jeho výrobu, distribuci a uložení. 
To vše v kombinaci s navýšením kapacity jádra, 
tedy energie z jaderných elektráren.

A co ten dlouhodobý horizont?
Když budu mluvit konkrétně o České republice, 
ta musí jít jednoznačně cestou nízkouhlíkových 
technologií v symbióze s využitím jaderné energie 
s posílením produkce ekologického vodíku.

Jádro je dost kontroverzní téma. Evropská 
komise ho sice po dlouhých diskuzích uznala 
za čistý zdroj energie, nesouhlasné hlasy ale 
neutichají. Co si o tom myslíte?
Podívám se na to očima technika. Pro udržení celé 
energetické soustavy potřebujeme velký stabilní 
zdroj elektrické a tepelné energie. V současné době 
těmito stabilními zdroji pro základní výrobu jsou 
jaderné elektrárny a teplárny na fosilní paliva. Čás‑

tečně je možné nahradit fosilní paliva tepláren bio‑
masou, ale zde zdůrazňuji pouze částečně, a pokud 
bychom měli omezovat jádro, tak přijdeme o zdro‑
je, které vytváří stabilní základnu pro generování 
energie. To by byl velký problém z hlediska zajiš‑
tění stabilního a spolehlivého chodu přenosových 
a distribučních sítí. Takže za mě jaderná energetika 
musí být základním pilířem centrální energetiky 
i kvůli velkým podnikům. A k tomuto velkému 
zdroji musí následně být připojeny decentrální 
zdroje, které v ideálním případě budou schopny 
v rámci mikroregionu pracovat odděleně. Jinými 
slovy tento daný region bude energeticky a surovi‑
nově nezávislý a v případě nedostatku paliva bude 
následně paralelně spolupracovat s touto centrální 
sítí. Čili jednoduchá odpověď na jednoduchou 
otázku: Bez jádra v kombinaci s nízkouhlíkovými 
technologiemi si nedokážu představit budoucí 
stabilní a spolehlivou síť ČR.

Zmínil jste uhlí. I o něm se teď kvůli válce 
na Ukrajině dost mluví. Konkrétně o tom, 
že bychom se ho neměli rychle zbavovat. 
Jak to vidíte vy?
To je jednoduché. V současné době se bez 
oddálení konce těžby uhlí neobejdeme, protože 
v minulých modelacích a scénářích, které popiso‑
valy dekarbonizaci regionu, se počítalo s tím, že 
jednotlivé uhelné zdroje bude nahrazovat právě 
zemní plyn. V této situaci varianta posunu odcho‑
du od uhlí o několik jednotek let je akceptovatelná 
a smysluplná. V opačném případě se dostáváme 

 V ROCE 2050 BY CENTRÁLNÍ 
A DECENTRÁLNÍ ENERGETIKA MĚLY 
BÝT V POMĚRU JEDNA KU JEDNÉ. 
JEDINĚ TAK BUDEME SCHOPNI 
ZAJISTIT ENERGETICKOU 
SOBĚSTAČNOST A SUROVINOVOU 
NEZÁVISLOST S MAXIMÁLNÍM 
VYUŽITÍM LOKÁLNÍCH ZDROJŮ.



24   www.komora.cz

  inovace v duchu ESG

do područí ostatních zemí, které vládnou dalšími 
zdroji. Je to potom i otázka celkové ceny, která se 
následně promítne do ceny pro koncového zákaz‑
níka. A tady se obávám, že bychom se dostali do 
režimu energetické chudoby.

Vraťme se teď zpátky k činnosti CEET. Jaké 
technologie by měly z vaší výzkumné dílny 
vzejít? Na jaké inovace se můžeme těšit?
Rádi bychom ukázali cirkulární ekonomiku 
v praxi. K tomu účelu teď v kampusu VŠB ‑TUO 
budujeme CEETe, tedy Centrum energetických 
a environmentálních technologií – explorer. 
Jeho prostřednictvím bychom rádi ukázali, jak 
jednotlivé kraje, jednotlivé municipality můžou 
hospodařit s energiemi. Snažíme se ukázat cestou 
vědecko ‑výzkumných aktivit, jaká je možnost 

zpracování odpadů a jejich přeměnění na elektric‑
kou nebo tepelnou energii, případně i na chemické 
produkty, například vodík. Snažíme se, aby toto 
řešení bylo modulární, přenositelné. Veškerý vývoj 
je tedy postaven tak, abychom například po sanaci 
skládky byli schopni takové zařízení rozebrat, 
podobně jako lego kostky, a převézt ho na jiné 
místo, kde zase může provádět rekultivaci skládky 
a využívat v maximální možné míře odpadové 
hospodářství.

Snažím se si to představit. Jak CEETe bude 
fungovat a kde konkrétně může najít 
uplatnění?
Každá technologie bude uložena v samostatném 
modulárním bloku. Moduly budou mít rozměr 
v násobcích tří metrů, tedy 3 x 3, 3 x 6, 3 x 9. 
 CEETe budujeme pro výzkumné účely v areálu 
naší univerzity, ale věřím, že nakonec vzniknou 
i jeho klony, které pak uvidíme na mnohých mís‑
tech v Česku, a to všude tam, kde se řeší likvidace 
skládky. Odpad, který na skládkách končí, mívá 
velký energetický potenciál. Jsme zásadně proti 
navyšování kapacity skládek. Naopak si myslí‑
me, že by se měly vytěžit a přeměnit na užitečné 
formy energie, a to zvláště tam, kde je nedostatek 

elektrické a tepelné energie, případně kde se 
uvažuje o vybudování infrastruktury pro vodíkové 
technologie.

Co tedy v těch modulech uvidíme?
Odpad chceme zpracovávat pomocí termochemic‑
kých reakcí, konkrétně půjde o pyrolýzní procesy 
nebo plazmatické zplyňování. Laicky řečeno – za 
působení vysokých teplot chceme z odpadu získá‑
vat tři produkty. Zaprvé je to plyn, který můžeme 
spálit v kogenerační jednotce, a tím z něj vyrobit 
elektřinu a teplo, nebo ho očistíme, čímž získáme 
vodík. Dále máme tekutou složku, která poslouží 
jako biopalivo. Závěrem nám vznikne i pevný 
zbytek, který se dá následně pomocí spalovacích 
procesů zase přeměnit na teplo. Mimo to celé 
CEETe obaluje fasáda vytvořená z fotovoltaických 
panelů. Každý centimetr čtvereční tak poslouží pro 
sběr energie, což s využitím velkého bateriového 
úložiště, které bude fungovat jako velký akumu‑
látor energie, zajistí energetickou soběstačnost 
celého CEETe a částečně i kampusu VŠB ‑TUO.

S tím vším půjde hýbat?
Ano, celé zařízení se v rámci modulárních bloků 
naloží na kamion, převeze se na skládku, s ener‑

getickou soběstačností bude zpracovávat odpady, 
po vytěžení skládky se převeze na další místo. 
Ještě bych dodal, že při procesech vznikne i oxid 
uhličitý, který budeme zachytávat a využijeme pro 
podporu růstu řas. Počítáme totiž také s velkým 
skleníkovým hospodářstvím, kde bychom rádi 
pěstovali různé řasy a další plodiny. Budeme 
zkoumat, jak CO2 jejich růst ovlivňuje. A následně 
i je využijeme jako vstupní plodiny pro přeměnu 
na užitečné formy energie.

CEETe vzniká jako vědecké pracoviště, ale 
v tom, co popisujete, vidím jasné zacílení 
na průmysl. Jak spolupráce vědecké 
a průmyslové sféry v tomto případě probíhá?
Bez spolupráce s průmyslovým sektorem by 
CEETe vzniknout nemohlo. Tato myšlenka se 
nezrodila jen v hlavách nás vědců, ale byla pre‑
cizována a oponována firmami, které se o eko‑
logické využívání odpadu zajímají. Našli jsme 
řadu partnerů, řadu firem, které chtějí jít cestou 
nízkouhlíkových technologií. Ve spolupráci s nimi 
jsme vytvořili základní myšlenku, jak by mělo 
CEETe vypadat. Výstavbu financuje převážně fond 
z Ministerstva průmyslu a obchodu a velmi nám 
finančně pomohl i Moravskoslezský kraj.

Jak CEETe podle vás změní českou 
energetiku?
Podle mě velmi významně. Doufáme, že až v září 
příštího roku CEETe probudíme k životu, podaří 
se nám decentrální energetiku vůči té centrální 
více zvýraznit. Osobně si myslím, že v roce 2050 by 
centrální a decentrální energetika měly být v po‑
měru jedna ku jedné. Jedině tak budeme schopni 
zajistit energetickou soběstačnost a surovinovou 
nezávislost s maximálním využitím lokálních 
zdrojů. Věřím, že technologie na principu CEETe 
v tom sehrají výraznou roli.  ■

DANIEL MRÁZEK
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V posledních několika letech se do popředí pozornosti dostává cirkulární ekonomika. Jejím cílem je vytvořit systém, 
ve kterém materiály obíhají v cyklech stále dokola v co nejvyšší kvalitě a co nejdelší dobu. Systém, který poznamenává 
a mění celou ekonomiku.

Důležitou součástí je i pochopení hodnoty 
jednotlivých materiálů a zvýšená úroveň 
spolupráce v oblasti udržitelnosti a zásobo‑

vání s cílem snížit množství odpadu, které končí 
na skládkách nebo v energetickém využití. To 
představuje i zohlednění energetické náročnosti 
jednotlivých komodit, Green Material Sourcing. 
Jedná se o snahu najít materiály, které jsou méně 
náročné na přepravu, těžbu a které kdysi samy 
byly primárními surovinami, tedy například kov, 
stavební materiály a další.

Co je cirkulární odpadové hospodářství?
Cirkulární odpadové hospodářství vychází 
z principů cirkulární ekonomiky a jeho cílem je 
snížit produkci odpadů a zbytkových materiálů 
jednotlivých firem. V rámci vytváření odpadů se 
řídí tzv. hierarchií nakládání s odpady, která musí 
být v souladu s místní platnou legislativou. Ne 
vždy je ale možné produkci odpadu zabránit, a tak 
je součástí cirkulárního odpadového hospodářství 
i hledání cesty, jak odpad dále využívat.

Hierarchie nakládání s odpady
Prvním bodem obrácené pyramidy je předcházení 
vzniku odpadu. V souvislosti s předcházením 

vzniku odpadu je klíčový ekodesign, což je v po‑
sledních letech více a více zmiňovaný pojem. Jedná 
se o navrhování a vývoj produktů, které kladou 
zřetel nejen na funkčnost, ekonomickou stránku 
a bezpečnostní stránku, ale také na minimální ne‑
gativní dopad na životní prostředí v rámci celého 
životního cyklu výrobku.

Druhým bodem je třídění odpadu na jeho recyklo‑
vatelné složky. Jedná se o situaci, kdy není možné 
odpad jako celek zrecyklovat, ale jeho některé 
části ano. Důležité je tedy nastavit nový způsob 
třídění daného odpadu, aby bylo možné získat jeho 
využitelné části a znovu je využít pro stejný účel, 
pro který byly vyrobeny. Může se jednat například 
o opětovné použití obalů.
Principem číslo tři na obrácené pyramidě jsou 
uzavřené cykly recyklace. Jedná se o návrat 
použitých materiálů po jejich přepracování zpět 
do výroby, kde vznikly. Výhodou je, že při tomto 
způsobu recyklace je jasné, s jakým materiálem se 
bude pracovat, a kontrola kvality je v podstatě plně 
v rukou původce a zároveň uživatele. Příkladem 
mohou být LDPE fólie, které se na českém trhu 
běžně recyklují a vracejí zpět do výroby.
Čtvrtým bodem je recyklace. Tu je možné reali‑
zovat přímo u producenta odpadu, nebo materiál 
nabídnout recyklátorům, kteří s ním umí dále 
nakládat. Mnoho odpadů má v sobě totiž ukrytou 
zajímavou přidanou hodnotu, o které mnohdy 
samotní producenti daného odpadu neví. Dochází 
tak často k paradoxním situacím, kdy za odpady, 
které mohou mít i pozitivní hodnotu na trhu, 
je nabízena hodnota negativní. Je důležité zjistit 

1 578 768 TUN CO2
ušetřily za posledních 12 měsíců společnosti 
díky obchodování s odpadem přes digitální 
tržiště Cyrkl

150 000 TUN CO2
díky nalezení lepšího způsobu nakládání 
s odpady a dalšími materiály nikdy nevzniklo

100 000 000 000 TUN  
PŮVODNÍCH MATERIÁLŮ
spotřebuje světová ekonomika každý rok

70 % VŠECH GLOBÁLNÍCH EMISÍ
skleníkových plynů souvisí s manipulací 
s materiálem a jeho používáním

Cirkularita  
v odpadovém hospodářství
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reálnou hodnotu odpadů a najít partnery, kteří je 
dokážou dále zpracovat.
Využití druhotných surovin ve výrobě je dalším 
bodem, který je třeba v hierarchii nakládání 
s odpady zohlednit. Tímto využitím je myšleno 
energetické využití. V důsledku neustále se zvyšu‑
jících cen primárních materiálů a jejich zhoršující 
se dostupnosti jsou recyklované neboli sekundární 
materiály optimálním řešením.
Posledním bodem je odstraňování odpadů 
na skládkách či ve spalovacích zařízeních. V rámci 
principů cirkulární ekonomiky je snaha tomuto 
způsobu nakládání předcházet. Stále ovšem existu‑
jí odpadové toky, pro které jiné řešení než uložení 
na skládku či spálení v současné době neexistuje.

Největší evropské tržiště  
pro nakládání s odpady
Cyrkl je aktuálně největší digitální tržiště s odpady 
a zbytkovými materiály v Evropě. Jeho služby 
využívá přes 13 000 firem. Za jeho založením 
stojí Cyril Klepek, který se cirkulární ekonomice 
a znovu využívání jednotlivých materiálů věnuje 
mnoho let.
Cílem Cyrkl je propojovat producenty odpadů, 
vedlejších produktů a přebytků s recyklátory 
a dalšími firmami, které tyto materiály zrecyk‑
lují nebo budou dále využívat. Jen za posledních 
12 měsíců ušetřily společnosti 1 578 768 tun CO2 
díky obchodování s odpadem přes digitální tržiště 
Cyrkl. Vzniku až 150 000 tun CO2 se podařilo zcela 
zabránit díky nalezení lepšího způsobu nakládání 
s odpady a dalšími materiály. Snižování emisí CO2 
pomáhá zpomalovat změnu klimatu. „Každý rok 
spotřebuje světová ekonomika asi 100 giga tun pů
vodních materiálů, když z toho recykluje jen necelou 
desetinu. Přitom 70 procent všech globálních emisí 
skleníkových plynů souvisí s manipulací s materiá
lem a jeho používáním. Ve společnosti Cyrkl jsme 
rádi, že můžeme ukázat, že kruhová manipulace 
s materiály je zásadním krokem k udržitelnosti 
a našim plánům snižování CO2,“ říká Cyril Klepek, 
CEO společnost Cyrkl.

Cirkulární odpadové skeny
Jednou z cest, jak začít snižovat množství produ‑
kovaného odpadu, je nechat si vytvořit cirkulární 
odpadový sken. Odpadoví specialisté z Cyrkl 
zanalyzují výrobní procesy firmy a zjistí reálné 
hodnoty odpadních materiálů. Díky cirkulárnímu 
skenu mohou firmy získat přehled o jednotlivých 
odpadových tocích, o možných úsporách v této 
oblasti i o optimalizaci nakládání s odpady do 
budoucna.
V minulém roce odborníci z Cyrkl provedli cirku‑
lární odpadový sken v jedné z českých skláren, kde 
vzniká cca 1 000 tun odpadního skla z výroby. Sklo 
má proměnlivé složení, barvu, a navíc je barveno 
barvivy obsahujícími těžké kovy. Pro recyklaci 
ve sklárnách se tedy už bohužel nehodí a v celém 
objemu je skládkováno. Dříve se tak mohlo dít 
v režimu technického zabezpečení skládky, tedy 

bez placení skládkovacího poplatku. Po změně 
legislativy to už možné není. V průběhu cirkulár‑
ního odpadového skenu se podařilo rozběhnout 
spolupráci s blízkou betonárnou, která má zájem 
namleté sklo vyzkoušet pro přidávání jako náhra‑
dy písku do betonu. Z cirkulárního odpadového 
skenu v jiné sklárně vyplynulo, že tato možnost 
je technologicky životaschopná – technologické 
zkoušky už úspěšně proběhly.
Dalším příkladem je využití materiálu z výroby 
filtrů. Stav před cirkulárním odpadovým skenem 
byl takový, že filtry byly sice předávány ke kom‑
postování do nedaleké kompostárny, nicméně 
vyprodukovaný kompost nebyl dále využíván 
například pro účely hnojení, ale předáván k rekul‑
tivaci a technickému zabezpečení přilehlé skládky. 
De facto tedy šlo opět o skládkování. Ve skenu se 
podařilo identifikovat různé možnosti toho, co 
s filtry dělat. Jako nejreálnější z nich se ukázala 
možnost předávání pro výrobu tepelné izolace. 

V současné době probíhají technologické zkoušky 
a celá spolupráce vypadá velmi nadějně.

Online obchodování s odpady
Kromě cirkulárních odpadových skenů nabízí Cyr‑
kl také digitální platformu, kde je možné nabízet 
a kupovat odpady a zbytkové materiály. Jedná se 
o transparentní, bezpečný a efektivní nástroj pro 
vytvoření tendru, aukce či výběrového řízení pro 
odběr přebytečného firemního odpadu nebo mate‑
riálu. Díky této platformě budete mít vždy přehled 
o aktuálních cenách jednotlivých materiálů na trhu.
Aukce odpadů přinášejí nové možnosti pro pod‑
nikání a dávají perfektní příležitost, jak z odpa‑
dových materiálů vytěžit maximum. „Odpadové 
aukce mají potenciál stát se do jednoho roku novým 
standardem výběrových řízení na trhu s odpady,“ 
říká Cyril Klepek.  ■

ŽANETA SVOBODOVÁ, Cyrkl
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Stavebnictví přispěje k energetické soběstačnosti

Trendem je, že provoz  
topí sám sobě
Stavebnictví je obor, v němž je pro environmentálně cílené inovace prostor takřka neomezený. A řešení, která směřují 
k úspoře energií, vody či využitelnosti odpadů, se na trhu prosazují stále více. Příkladem může být i poslední rok brněnské 
společnosti Inten group, která přichází jako dodavatel průmyslových staveb s novým řešením vytápění průmyslových 
provozů.

Poslední měsíce akcentovaly otázku (ne)závis‑
losti na ruském plynu, ale politika energetické 
úspornosti a soběstačnosti je téma, které je 

i v české ekonomice přítomno v obecné rovině již 
delší dobu. Ostatně, svědčí o tom boom fotovoltai‑
ky a bateriových úložišť.

Jak lze topit i bez příkonu
Inten group otevírá svým řešením jinou cestu. 
„V současnosti právě v Rokycanech realizujeme halu, 
která bude zcela nezávislá na plynu. Jdeme cestou te
pelných čerpadel a podlahového vytápění. Základem 
takového řešení je dokonalé a detailní naplánování 

budoucího provozu, protože v projektu chceme 
využít veškeré zdroje tepla. Teplo produkují stroje 
i lidé, a pokud chceme opravdu energeticky efektivní 
vytápění, je potřeba počítat naprosto se vším a také 
navrhnout modely budoucí potřeby vytápění,“ 
představuje jedinečný projekt majitel společnosti 
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Jan Odehnal a pokračuje: „Není to malý projekt, 
hala má 6 500 metrů čtverečních, a to už dává velmi 
zajímavé možnosti. Například když cíleně temperu
jete betonovou podlahu, můžete naakumulovat tolik 
energie, že až nastanou mrazy i pod minus 10 °C, 
dokážete i více než týden udržet vnitřní teplotu beze 
změny příkonu, jen s využitím v betonu akumulova
né energie. Dokážete temperovat na běžnou teplotu 
dokonce i s nulovým příkonem, když vypadne do
dávka ze sítě. Akumulovaná energie stačí a v průmy
slových provozech jí je obvykle dostatek.“
Výhody jsou zjevné – úspora energie, nezávislost. 
A mimochodem, je to také způsob, jak eliminovat 
nárazové peaky spotřeby, ať už jsou plusové, či 
mínusové. V každém případě totiž platíte za nad‑
spotřebu i za neodebraný rezervovaný příkon.

Prioritou je stabilní prostředí
Novinka, kterou průmyslovým halám přináší Inten 
group, je cestou k celoroční tepelné stabilitě ob‑
jektů, dokáže totiž na bázi tepelných čerpadel řešit 
sálavé topení i chlazení. „Setkal jsem se s názorem, 
že je to řešení málo pružné, ale ještě jsem se nesetkal 
v praxi se situací, kdy bych potřeboval změnit teplo
tu o plus či mínus pět stupňů za hodinu. Nabízíme 
konstantní zdroj tepla s plánovaným výkonem. 
Samozřejmě, má svoje požadavky, ale při dobré 
počáteční analýze a kvalitním provedení zaručí 
teplotní stabilitu na požadované úrovni a s mi
nimálními náklady. Jinými slovy, potřebujete jen 
přesně vědět, co od budoucího provozu chcete a jak 
se bude chovat. Neříkám, že je to triviální, možná to 
vyžaduje změnu myšlení a přístupu. Někdy investoři 
chtějí podmínky, které jsou flexibilní a schopny 
rychle reagovat na změny, ale často ve škále, která 
je v praxi extrémní a vyskytuje se velmi zřídka. Je 
to samozřejmě možné, ale je to drahé. Univerzální 
řešení budou už vždy drahá,“ vysvětluje základní 
filozofii konceptu Jan Odehnal.

Úspory se zaplatí do pěti let
Podmínkou funkčnosti řešení Inten group je sta‑
vební podpora. „Projekty realizujeme jako dokonale 
tepelně izolované, pro představu na střeše je izolace 

skelné vaty v tloušťce 24 cm, na plášti používáme 
panely se skelnou vatou v tloušťce 15 cm,“ popisuje 
detaily Jan Odehnal. A potvrzuje, že investoři už se 
učí hodnotit ne pouze přímé investiční náklady, ale 
také kvalitu, a hlavně provoz staveb v celém jejich 
životním cyklu: „Pokud investor uvažuje takto kom
plexně, mám pro něj jasný argument. Před válkou 
na Ukrajině jsme kalkulovali tyto projekty s návrat
ností do osmi let, při současných změnách cen a jejich 
očekávaném vývoji jsem přesvědčen, že se dostáváme 
s návratností už pod pět let. Když připočtu, že ještě 
pomůžeme planetě, vychází mi to jednoznačně. Já 
prostě věřím, že podobné projekty nejsou zbytečné, 

ale pro budoucnost našich dětí naprosto nezbytné. 
A asi každý by si měl umět říct, že udělal v životě 
i něco víc než jen to pro sebe a svůj byznys.“

Recyklace může zlevnit vstupy
Jeho slova nejsou jen marketingovým tahem, Inten 
group už několik let podporuje budování hlubo‑
kých vrtaných studní, které mají vodu doslova 
vždy a zajistí tak svým majitelům soběstačnost ve 
vodním hospodářství. A Jan sám propaguje a pod‑
poruje i recyklaci, ambiciózní projekt v tomto 
směru jeho společnost již připravuje. „Recyklaci 
ve stavebnictví nepovažuji vůbec za budoucnost, to 
je živá současnost, zemina už se přece řeší dnes. My 
chceme jít ještě dál, vybudovat komplexní recyklační 
areál s vlastní betonárkou, který by zvládl nejen sta
bilizovat zeminu, ale i zpracovat odpadní cihly a be
ton. Druhotné zpracování materiálů je při dnešních 
cenách vstupů naprosto logické. A tvrdím, že výroba 
z recyklátu už může být dokonce levnější než výroba 
z prvosurovin. Naše vlastní zdroje docházejí a nové 
přitom vlastně vůbec nevznikají, protože kameno
lom za vesnicí nikdo nechce. Takže si zvykněme, že 
budeme buďto jen draze dovážet, což je na cenách 
vidět už dnes, nebo recyklovat.“ ■

PETR KARBAN

INTEN GROUP
Brněnská stavební firma, založená v roce 
2012. Je generálním dodavatelem staveb, 
zemních prací, infrastruktury a stabilizací 
zemin. Specializací společnosti jsou 
průmyslové haly, v poslední době s důrazem 
na úsporná energetická řešení staveb.

 PŘED VÁLKOU NA UKRAJINĚ 
JSME KALKULOVALI TYTO 
ENERGETICKY ÚSPORNÉ PROJEKTY 
S NÁVRATNOSTÍ DO OSMI LET, PŘI 
SOUČASNÝCH ZMĚNÁCH CEN  
A JEJICH OČEKÁVANÉM VÝVOJI JSEM 
PŘESVĚDČEN, ŽE SE DOSTÁVÁME 
S NÁVRATNOSTÍ UŽ POD PĚT LET.
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Necháváme klesat záchrannou síť?

V posledních měsících probíhá debata o tom, 
zda a případně jak by měla vláda pomáhat 
domácnostem zasaženým rychle rostoucími 

cenami energií a pohonných hmot a vbrzku asi 
i potravin.
Vláda samotná samozřejmě nikomu finančně 
pomáhat nemůže, neboť peníze netrhá na stromě, 
nýbrž půjčuje a následně splácí penězi vybranými 
od poplatníků. Rozhoduje tedy jen o tom, jestli 
a jak hodně si nynější generace pomůže z kapes 
budoucích generací. Otázka tak zní, jak hodně 
bychom si z těch kapes měli vzít.
Jasné vodítko vidím v článku 30 odst. 2 Listiny 
základních práv a svobod: „Každý, kdo je v hmot‑
né nouzi, má právo na takovou pomoc, která 
je nezbytná pro zajištění základních životních 
podmínek.“
Abychom ovšem mohli toto vodítko používat 
v praxi, musíme stanovit, jak konkrétně vypadá 
hranice hmotné nouze neboli co jsou základní 
životní podmínky, například o jaké konkrétní 
objemy zboží a služeb se jedná, a tedy jaký finanční 
příjem při aktuálních cenách musí člověk mít, aby 
se držel právě na této hranici a do hmotné nouze 
nespadl. Na úrovni tohoto příjmu je pak třeba 
zavěsit záchrannou síť – nastavit sociální dávky 
tak, aby příjem žádné domácnosti neklesl pod tuto 
úroveň.
Chceme ‑li určit, v jaké výši (ve smyslu dostupného 
objemu zboží a služeb) by podle české společnos‑
ti měla záchranná síť viset, jednou možností je 
podívat se na částku, která podle aktuálně platné 
legislativy odpovídá existenčnímu minimu (částka 
se týká všech výdajů domácnosti kromě nákladů 
na bydlení).
Zvolíme ‑li tento přístup, zjistíme velmi zajímavou 
věc: představa české společnosti o vhodné výši 
umístění záchranné sítě není v čase neměnná. Po‑
kud se tedy mění, čekali bychom, že celkové reálné 
bohatnutí společnosti povede spíš k posunům této 
představy nahoru. Skutečnost je ale opačná: spole‑
čenská představa ohledně příjmu chránícího před 
hmotnou nouzí dlouhodobě převážně klesala.
Tak například v lednu 2007 existenční minimum 
činilo 2 020 Kč. Spotřebitelské ceny se od té 

doby zvýšily o dobrých 55 %; pokud bychom se 
tedy chtěli dodnes držet představy, kterou jsme 
o vhodné výši záchranné sítě měli v lednu 2007, 
existenční minimum by dnes mělo činit 3 128 Kč. 
Ve skutečnosti ovšem, po úpravě od 1. dubna 2022, 
činí jen 2 740 Kč.
Aktuálně platná výše záchranné sítě ve smyslu 
existenčního minima je tedy o 388 Kč níž, než 
by měla být podle hypotetické valorizace částky 
stanovené od ledna 2007.
V relativním vyjádření můžeme říct, že jsme 
ochotni ty nejchudší z nás nechat příjmově 
klesnout o 13 % níž než v roce 2007. U životního 
minima by byl výsledek v procentuálním vyjádření 
velice podobný.
Tento dlouhodobý nezájem o udržování výše, 
na níž je umístěna záchranná síť v rámci dávko‑
vého systému, je zřejmě jednou z forem (bohužel 
nevhodných), jak společnost reagovala na pocit, 
že dávky jsou masově zneužívány a že úřady 
nejsou schopny tomuto zneužívání učinit přítrž. 
Další formou reakce bylo vybudování atmosféry, 
že žádat o dávky v hmotné nouzi je ostuda – že je 
to projev buď lenosti a vykutáleného podvádění, 
nebo trapné neschopnosti se o sebe postarat.
V tuto chvíli potřebujeme, aby dávky v hmotné 
nouzi a příspěvek na bydlení zafungovaly, jak by 
měly – ale ony tak nefungují, protože nastavují 
záchrannou síť velmi nízko a protože pro mnohé 
domácnosti nyní s inflací dramaticky zápasící 
má čerpání těchto dávek silně odpudivý odér. 
Výsledkem může být nová vlna exekucí, sociální 
nepokoje a nástup politických sil nabízejících 
radikální řešení. V minulých letech jsme bohužel 
zaseli vítr. Teď hrozí, že sklidíme bouři.  ■

Starosti dopravců v neklidné době

V současném turbulentním období čelí 
podnikatelé v dopravě problémům mnohdy 
přímo ohrožujícím jejich podnikání, ne 

všechny jsou však důsledkem objektivních 
okolností. Svůj podíl na vzniku problémů má 
i politika státu.
Drážní dopravci trpí obrovským nárůstem cen 
trakční energie, který v současnosti činí meziročně 
více než 80 %. K tomu se připojuje fakt, že stát 

stále dluží kompenzaci za osvobození dopravců 
v elektrické trakci od poplatku na podporu obno‑
vitelných zdrojů energie (POZE) podle nové zá‑
konné úpravy. Jde o důsledek toho, že Ministerstvo 
průmyslu a obchodu na podzim loňského roku 
opominulo poslat Evropské komisi žádost o notifi‑
kaci této úlevy. Byl sice schválen dotační program 
ROCET, který měl dopravcům kompenzovat 
náklady na POZE za rok 2021, ale pak se ukázalo, 

Výrok…
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MICHAL SKOŘEPA, 

ekonom České spořitelny 

a člen vedení České 

společnosti ekonomické

„KDYŽ FIRMY PROMÍTLY DO CEN 
PRODUKTŮ VYŠŠÍ CENU VSTUPŮ, 
PROČ NEPROMÍTLY VYŠŠÍ 
CENU PRÁCE?“

JOSEFE, MOŽNÁ PROTO, ŽE NEBYLA 
PODLOŽENA VYŠŠÍ PRODUKTIVITOU. 
COŽ JE ARGUMENT, KTERÝ VY 
URPUTNĚ A DLOUHODOBĚ 
PŘEHLÍŽÍTE, PROTOŽE VÁM BOURÁ 
VAŠE KONSTRUKCE. JENŽE TÍM ON 
NEZMIZÍ…

PETR KARBAN

PTAL SE V NEDĚLI 22. KVĚTNA V DISKUZI POŘADU 

OTÁZKY VÁCLAVA MORAVCE PŘEDSEDA ČMKOS  

JOSEF STŘEDULA.
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že na to nebyly vyčleněny finanční prostředky. To 
koneckonců platí i pro rok 2022.
Další problém pro následující období spočívá 
v tom, že nařízená nová technologická řešení, jako 
jsou vybavení železničních vozidel zabezpečova‑
cím zařízením ETCS, kompozitními brzdovými 
špalky nebo digitálním automatickým spřáhlem, 
mají být z velké části hrazena z prostředků doprav‑
ců. Možnosti dotací jsou zde dosud nejasné. Také 
koordinace výluk s potřebami dopravců a měření 
odebrané trakční energie vedou k rozporům. To 
vše spolu s potížemi při styku se zahraničními 
manažery infrastruktury, mnoha úzkými místy 
na domácích tratích a nedostatečnou podporou 
provozu a obnovy vleček klade velké otazníky nad 
požadovaným rozvojem železnice.
Ani situace silničních dopravců není dobrá – v le‑
tošním 1. čtvrtletí nedosáhla zisku ani polovina 
dopravců. Trvalým problémem je jejich konkuren‑
ceschopnost ve vztahu k zahraničním dopravcům. 
Nákladní vozidla ujedou na jedno natankování 
i několik tisíc kilometrů, takže dopravci těží z toho, 
kde je nafta levnější. Česká nafta je ve srovnání 
s řadou zemí drahá. Stát by mohl pomoci sazbou 

spotřební daně na minimu směrnice EU nebo 
vratkou této daně. Zahraniční příklady k tomu 
existují.
Už tradičním problémem jsou byrokratické pře‑
kážky při zaměstnávání řidičů z třetích zemí. Dnes 
to trvá zhruba půl roku, než se podaří vyhlédnuté‑
ho zaměstnance ze třetího státu zaměstnat. Takový 
uchazeč snadněji najde práci třeba v Polsku nebo 
v Maďarsku, kde tato procedura trvá jen pár týdnů. 
Proto povolání řidiče zůstává v ČR stále nedostat‑
kovým.
I přes určitou předchozí podporu stále přetrvává 
boj o přežití dopravců s příležitostnou zájezdovou 
dopravou. Během epidemie covidu spadly jejich 
výkony často téměř na nulu. Někteří to vydrželi, 
ale za cenu propuštění zaměstnanců, předání 
autobusů do tzv. depozitu nebo prodeje majetku. 
Těmto dopravcům by stát pomohl sjednocením 
sazby DPH pro přepravu osob na 10 % jako v lin‑
kové dopravě. Tam je zase hlavním problémem 
(stejně jako u nezávislé železniční trakce), že ve 
smlouvách chybí potřebné doložky, jak kompen‑
zovat nárůsty ceny motorové nafty o 50 % i více. 
Náprava je plně v rukou objednatelů.

Nic se také nezměnilo ve skomírajícím odvětví 
vodní dopravy v ČR, které je v zahraničí po‑
kládáno za ekologické. Stále je daleko realizace 
plavebních stupňů Děčín a Přelouč a chybí dotační 
podpora obnovy lodního parku i žádoucího pře‑
chodu na ekologické pohony.
Stav státních financí není v současné době nijak 
potěšující, ale potřebné prostředky pro doprav‑
ce nejsou zrovna závratné. Ani nedostatečná 
digitalizace styku dopravců se státní správou není 
prioritně finančním problémem. A je také svrcho‑
vaně důležité nově aktualizovat priority projektů 
v Dopravních sektorových strategiích, zjednodušit 
přípravu staveb pomocí nové legislativy a hledat 
též cesty k omezení růstu stavebních nákladů.  ■

Pandemii bude sledovat nový evropský výbor

Zhodnotit zkušenosti, vzít si ponaučení 
a sestavit doporučení do budoucna, kdyby 
se podobná situace opakovala. To si vzal 

za úkol nový zvláštní výbor, který v Evropském 
parlamentu začal pracovat v dubnu. Zasedá v něm 
38 europoslanců, mezi nimiž najdeme i několik 
českých zástupců. Po zralé úvaze jsem se k nim 
přidala i já.
Důvod mého rozhodnutí je jasný. Současná 
pandemie ještě neskončila a virus covid‑19 nikam 
nezmizel. I když bychom si všichni přáli opak, není 
vyloučeno, že znovu udeří. Evropa si proto nemůže 
dovolit, aby se opakovaly scénáře ze začátku roku 
2020, kdy unijní instituce zpráva o šířící se nemoci 
zaskočila zcela nepřipravené. EU se z paralýzy, za 
kterou si vysloužila oprávněnou kritiku, naštěs‑
tí rychle probrala. Počáteční váhání vystřídaly 
rozhodné kroky, které veřejnost i podniky ocenily. 
Jako příklad lze určitě uvést společné nakupo‑
vání vakcín nebo zavedení tzv. zelených pruhů 

pro kamiony, které měly zajistit hladké a plynulé 
zásobování obchodů.
Nově zřízený výbor pro „pandemii onemocnění 
covidem‑19: získané zkušenosti a doporučení pro 
budoucnost“ (COVI), jak zní jeho oficiální název, 
bude všechna rozhodnutí na evropské úrovni vy‑
hodnocovat. Svou práci shrne do závěrečné zprávy, 
na které bude pracovat 12 měsíců (lhůtu lze mírně 
prodloužit), a připraví doporučení.
Kromě otázek týkajících se zdraví a rozsáhlejší 
prevence vůči zdravotním hrozbám obecně se 
budeme v závěrečné zprávě věnovat tomu, jak by 
země EU měly přistupovat k uzavírání hranic nebo 
k dalším opatřením omezujícím pohyb osob či 
fungování vnitřního trhu EU.
Podniky bude určitě zajímat, jaká ponaučení 
si instituce vzaly pro zajištění tzv. strategické 
autonomie EU v oblasti zdravotnictví a odolnosti 
dodavatelských řetězců. A to včetně těch, které 
jsou klíčové pro kritické farmaceutické a zdravot‑

nické výrobky a další nezbytné zboží. Ve výboru 
COVI se nevyhneme ani debatám o dopadech 
stávající pandemie a případných dalších krizí 
na kulturu, pohostinství, cestovní ruch a dopra‑
vu, tedy odvětví, která byla kvůli koronavirovým 
uzávěrám ekonomiky zasažena nejvíce. Budeme se 
zabývat i dopadem pandemie na práva jednotlivců, 
vzdělávání a odbornou přípravu nebo práci – její 
organizaci a budoucnost.
Práce to nebude jednoduchá, ale věřím, že má 
smysl a přispěje k větší bezpečnosti nás všech.  ■

Trampolína je lepší než síť

Michal Skořepa mluví o sociální síti. Z po‑
hledu podnikatelů, kteří sociální systém 
financují, by sociální pomoc – třetí pilíř 

sociálního zabezpečení – měla nastupovat až jako 
ten poslední nástroj chránící občany před pádem 
do chudoby. Sociální pomoc musí fungovat jako 
trampolína, od které se potřebný člověk odrazí 
zpět do běžného života. Ne jako křeslo, ve kterém 

se člověk uvelebí na několik let, či dokonce na celý 
život. Dávky sociální pomoci proto musí být strikt‑
ně adresné, žádání o ně musí být administrativně 
náročné, protože takzvaná dokladová povinnost 
předchází zneužívání, a jejich pobírání tak skuteč‑
ně musí být svým způsobem stigmatizující.
A nemohu pominout téma Národního plánu obno‑
vy (Rozhovor měsíce na straně 18). Ten čelí poměrně 

značným problémům jak z hlediska financování 
ze státního rozpočtu, tak bohužel také z hlediska 
koordinace a implementace. Je třeba se důsled‑
ně a průběžně zabývat otázkou realizovatelnosti 
navrhovaných opatření, aby splnění řady povinností 
bylo možné uskutečnit v uvedeném časovém rámci. 
Pokud i přes úpravu harmonogramu, respektive 
prodloužení termínů, nebude možné některé pro‑
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jekty realizovat, je třeba řešit případné přesměrování 
části prostředků na jiné projekty. Přesměrování by 
mělo podpořit obnovu zejména těch nejvíce posti‑
žených oblastí ekonomiky, jako je cestovní ruch, 
gastronomie nebo konferenční byznys. Obecně 
platí, že je soukromý sektor připraven efektivně 
využít i ty finanční prostředky, které z organizačních 
a jiných důvodů není schopna vstřebat veřejná sféra.
Co nejrychleji se musí vyřešit organizační pro‑
blémy a navržené úpravy milníků u jednotlivých 

komponent. Vláda musí zároveň urychleně roz‑
hodnout, jak umožní realizaci, hrazení, případně 
revizi komponent, které byly přeřazeny do finan‑
cování z národních zdrojů. Národní plán obnovy 
se musí stát prioritou. Je třeba, aby vláda vyřešila 
dofinancování DPH a dofinancování zvýšených 
cen v důsledku inflace. Hospodářská komora má 
ale výhrady ohledně zvýšených nároků na tech‑
nické zajištění i na personální kapacity veřejného 
sektoru.  ■

Současná správa budov zamrzla v 70. letech

Málokdo si uvědomuje, jak zastaralá správa 
bydlení a nemovitostí vlastně je. Pokud 
nejsme v roli vlastníka či správce nějaké 

budovy, jediným kontaktem s výzvami tohoto 
segmentu je pro nás občasná konverzace s pro‑
najímatelem či správcem. Realitu byrokratických 
koleček velmi dobře zobrazuje i oceněný český film 
Vlastníci. Jako obyvatelé stojíme většinou na druhé 
straně a přijímáme stav věcí tak, jak je. Poslušně 
platíme veškeré poplatky za bydlení, ale vrací se 
nám služba, která pro současný způsob našeho 
života není dostatečně flexibilní.
V době e ‑bankovnictví, e ‑shopů a futuristických 
technologií dostáváme rozúčtování zásadních dat 
o spotřebě energií jednou ročně na papíře, bez 
možnosti je nějak korigovat. Jako koncoví uživatelé 
jsme tak poslední, kdo dostane informace o tom, 
co tvoří obrovskou část veškerých našich nákladů 
na život. Přitom jde v průměru o 25 % výdajů naší 
domácnosti. A ani samotní správci na tom nejsou 
co do informovanosti o moc lépe. Přitom řešení je 
doslova nabíledni.
Realita správy nemovitostí je zaseklá v 70. letech, 
a i když je většina budov z minulého století, ne‑
znamená to, že musíme následovat tehdejší způsob 
myšlení. Přišel čas jít kupředu a tuto komplexní 
oblast radikálně zmodernizovat. Řešení leží 
v takzvaném IoT – internetu věcí. Ten umožňuje 
inteligentní řízení prakticky jakéhokoli objektu 
běžného užívání v online prostředí a dokáže pro‑
pojovat spotřebiče, elektroniku, budovy či auta se 
sítěmi a učí je mezi sebou komunikovat. V pří‑
padě našeho startupu BeiT dokážeme například 
skrze software a hardware sbírat data z dálkových 
měřičů energií a vyhodnocovat je v reálném čase 
prostřednictvím webové a mobilní aplikace. Tím 
poskytujeme potřebný přehled, flexibilitu a mož‑

nost optimalizovat náklady na straně vlastníka 
i nájemníka. Jdeme s proudem odvážnějších 
startupů, které integrují vertikální oblasti svého 
podnikání a zabezpečují tak celkovou strukturu 
od softwaru po hardwarovou část. Zvlášť v posled‑
ních letech je v ekonomických a technologických 
médiích jako Forbes nebo Entrepreneur čím dál 
víc diskutovaná otázka outsourcingu služeb a jejich 
integrace do byznysového zapojení všech složek 
trhu. Společnosti Apple, Netflix a Tesla dokázaly 
v tomto směru velké kroky, kdy se staly lídry právě 
díky komplexní struktuře a vizi měnit pravidla hry.
Vertikální integrace se může týkat širokých oblastí 
inženýrství, produktového designu, výroby, řízení 
dodavatelského řetězce nebo marketingu. Firma, 
která na takové integraci staví, bere v potaz 
celý obrázek a zlepšuje nejen samotný produkt, 
ale i zkušenost koncových zákazníků. Rovnou 
také počítá s tím, že své služby a produkty bude 
škálovat a neustále přizpůsobovat trhu a požadav‑
kům zákazníků. Vedle zvyšujících se tržeb takový 
přístup přináší i obrovskou flexibilitu a možnost 
reagovat na trendy a modely poptávky.
Osobně vidím budoucnost v proptechu (techno‑
logii nemovitostí), které se už několik let věnuji. 
Zaprvé proto, že je to rychle rostoucí oblast, která 
inovuje zcela přirozenou sféru lidského života, ale 
také proto, že transformuje způsob, jakým přemýš‑
líme o majetku a jak jej využíváme. Navíc přináší 
softwarová řešení aktuálních potřeb a výzev správ‑
ců, vlastníků, investorů, nájemců a pronajímatelů. 
Právě to je jedna z komunit a oblastí, které se ni‑
kdy nedostávalo kontinuálního výzkumu a vývoje.
V BeiT digitalizujeme nejen rozúčtování všech 
nákladů za bydlení, energie, smlouvy, účetnictví, 
ale především zjednodušujeme vztahy v budo‑
vě a celkový management. Cílem naší práce je 

kompletní digitalizace energetické struktury 
a vytvoření celého ekosystému produktů. Řešíme 
tak oblast financí i ochrany životního prostředí. 
Díky datům a inteligentním sítím dokážeme 
například automaticky regulovat spotřebu energií. 
Proto máme přesah od technologií proptechu i do 
oblasti fintech a greentech, tedy systémy zaměřené 
na finanční služby a ekologická řešení.
Přestože dnes žijeme prakticky v digitálním světě, 
stále jsou oblasti, které je třeba výrazně moder‑
nizovat a vymanit z dob tužky a papíru. Zjevné 
výhody automatizace dat bydlení jsou v rukou 
správců a vlastníků a mohou ovlivnit život nás 
všech. V napjaté době rapidního nárůstu cen ener‑
gií, pandemie a zvyšujících se nákladů na bydlení 
představují přehledné informace na jednom místě 
a online nejen skvělého navigátora, ale i obrovskou 
výhodu.
Vize, že za pár let bude digitalizace zcela běžným 
standardem, určuje i způsob, jakým uvažujeme 
dnes, protože tady chceme působit i za 200 let. 
Vytváříme nový segment trhu digitální správy 
nemovitostí, kde mají nejen správci, ale i nájemníci 
k dispozici informace a mohou snadno rozhodovat 
o složitých tématech týkajících se provozu a nákla‑
dů vlastního bydlení.  ■

MÁTE NÁZOR NA DĚNÍ, KTERÉ SE DOTÝKÁ EKONOMIKY A PODNIKÁNÍ?
Podělte se o něj a pošlete nám jej na e ‑mail redakce@komoraplus.cz. Váš názor nás zajímá!
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Nechci být poslem špatných zpráv, ale nedává smysl malovat si svět na růžovo. Po letech absolutní pohody  
a blažené konjunktury nastává čas, kdy my všichni budeme vystaveni velké zkoušce. Mnozí z nás na to nejsou připraveni.

Firmy zpohodlněly, často nerozvíjely ob‑
chod ani marketing, protože se těšily jistým 
zakázkám ze zahraničí. Zaměstnanci byli zase 

zvyklí, že lidé nejsou a poptávka po nich i odměna 
za práci tak raketově rostla až za hranici jejich 
produktivity.
Čas, kdy jsme dostávali relativně hodně za rela‑
tivně málo, už je ale, troufnu si říct, u konce. Brzy 
přijde tvrdé vystřízlivění a dojde i na Klausovo 
pověstné utahování opasků. Místo plánování 
dovolené dvakrát ročně u moře a nákupu nového 
vozu lidé opět začnou řešit nezbytnosti. No a firmy 
budou především řešit to, jak z toho ven.

Natažená ruka nefunguje
Jak už se ukazuje, řada z nás toužebně hledí na stát 
a natahuje ruku. Odsud ale pomoc nepřijde, zdroje 
nejsou a jejich vynaložení tímto způsobem by bylo 
mimořádně nehospodárné. Teď každý z nás musí 
začít sám u sebe.
Co tedy dělat? Tak v první řadě je nutné začít přijí‑
mat situaci takovou, jaká je. Neříkat si, že všechno 
bude v pořádku, ani to, že se blíží apokalypsa 
a všichni umřeme. Negativistická nálada nepo‑
může nikomu a ničemu. Chodím teď hodně po 
firmách a vidím to více než často, tento negativní 
sentiment zabíjí zbytky motivace, která v lidech 
zůstává, a roztáčí sestupnou spirálu neomylně 
vedoucí k úpadku. Ani jeden extrém není správně.

Hodí se zkušenosti z pokeru
Teď je potřeba si nasadit masku pokerového hráče 
a začít věci řešit racionálně. Chladně a analyticky 

zmapovat situaci, ve které se moje firma nachází, 
zvolit si bod, kam se potřebujeme posunout, a krů‑
ček po krůčku naplánovat všechno, co musíme 
učinit, aby se tak stalo. Nesnažte se všechno změnit 
o sto osmdesát stupňů a vyřešit vše radikálně ze 
dne na den. To skoro nikdy není dobře. Naopak, 
udělejte si střednědobý plán a ten potom den 
za dnem konzistentně realizujte.

Není čas na ústup
Teď je čas podívat se na zbytečné náklady, za‑
pracovat na naší efektivitě i produktivitě našich 
spolupracovníků a dát ze sebe maximum. Teď není 
čas tlumit obchod a marketing, naopak, je potřeba 
maximálně tlačit akvizici. Krizí projdou jen ty nej‑
silnější firmy, ty slabé a nemotivované odpadnou. 
Ty, které opravdu chtějí a mají jasnou vizi, to ještě 
posune a posílí. Sáhněme si teď všichni do rezerv. 
Když to dokážeme nyní, v lepších časech poletíme 
jako raketa.

(Znovu)objevené hodnoty
Osobně zůstávám optimistou. Někteří z nás třeba 
přijdou o část svých hmotných statků, ostatně to 
je nevyhnutelné. Může nás to ale navrátit nebo 
dovést k těm opravdovým hodnotám. Protože 
co je důležitější – dovolená v pětihvězdičkovém 
rezortu, nebo fungující rodiny a vztahy? Je lepší 
žít v blahobytu ve zlaté kleci, nebo mít v životě 
svobodu a prostor realizovat své cíle s co možná 
největší nezávislostí?
Nemám strach o pracovité, zapálené lidi s kon‑
struktivním myšlením. Kdo chce, vždycky svoji 
cestu najde, i když to někdy chvilku trvá. Nedívej‑
me se tedy do budoucna s přehnanými obavami, 
ale berme nově přicházející situaci jako příležitost. 
Když ji dobře využijeme, může nás dovést nejen 
k pracovnímu, ale i k osobnímu růstu. Přeji vám, 
ať se vám to podaří co nejlépe.  ■

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.

Čekají nás  
těžké časy



Podívejte se na detaily + další školení na:

www.komora.cz/kurzy

ŠKOLENÍ A WEBINÁŘE

(Výběr červen - září 2022)

28.06.       Ovládněte Word pro firemní praxi (On-line webinář)

Naučte se využívat nástroje pro efektivní práci v textovém editoru a ušetřete svůj čas!
Odhalte, jak rychle a efektivně zpracujete složitější dokumenty... 
Přihlaste se na webinář a nenechte se rozhodit, když se vám rozhazuje text…

22.09.  Když se stane průšvih. Jak komunikovat negativní událost ve firmě?
               (Workshop, Praha)

Pomluví vás bývalý zaměstnanec, naštvaný zákazník nebo konkurence. Stane se nehoda,
uniknou vám data. Média to zajímá, volají, píší o vás. Rozjetou krizi a „humbuk“ už nezastavíte.
Situaci je třeba uchopit správně, včas a komunikovat s médii aktivně.
Nenechte se zaskočit! Připravte svou firmu, sebe i tým na možnost nenadálé události. 

15.06.  LinkedIn  pro začátečníky (Workshop, Praha)

Jak si uděláte LinkedIn prodejní nástroj, který vám bude generovat business? 
Jaký je rozdíl mezi firemní stránkou a soukromým profilem? 
Jak si vyladíte osobní profil a k čemu ho potřebujete?
Jak vytvoříte úspěšné příspěvky na tuto síť? 
Přihlaste se na tento workshop a získejte návod jak na to!

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

16.06.  Ovládněte taktiky marketingu! (Workshop, Praha)
 

Bestseller

Novinka!

Praktické školení, kde se i jako laik naučíte jednoduše, rychle a samostatně vytvářet skvělou
grafiku. Nepotřebujete žádnou dosavadní zkušenost ani znalost grafických programů. 
S nástrojem Canva, který je v základu zcela zdarma to zvládnete i vy raz-dva!

23.06.  Grafikem sám sobě za 1 dopoledne (Workshop, Brno)
 

Super cena!

Novinka!

21.09.  6 kroků, jak na reklamu na Facebooku a Instagramu. Začátečníci.
               (Workshop, Praha)

Naučte se efektivně pracovat s reklamou na Facebooku a Instagramu! Vytvořte si z obou sítí
další prodejní kanál. 
Přihlaste se na webinář a budete si umět sami nastavit reklamní kampaň na Facebooku
a Instagramu, propagovat příspěvky na obou sítích, pracovat s cílením reklamy
a vyhodnocovat výsledky. Bestseller
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Finanční správa změnila 
svůj pohled na DPH municipalit

Na co si obce musejí 
dát pozor při práci s odpady?
Od 1. 4. 2022 se významně posunul výklad finanční správy ve vztahu k uplatnění DPH obcemi při poskytování služeb 
autorizovaným obalovým společnostem a provozovatelům kolektivních systémů. Generální finanční ředitelství v této 
souvislosti souhlasilo se závěry členů Komory daňových poradců v předloženém příspěvku na Koordinačním výboru 
č. 591/23. 03. 22 Uplatnění DPH na služby poskytované obcemi autorizovaným obalovým společnostem a provozovatelům 
kolektivních systémů.

Do 31. 3. 2022 platilo, že poskytování výše 
uvedených služeb nebylo většinově považo‑
váno za uskutečňování zdanitelných plnění 

(tyto služby se většinově nepovažovaly za předmět 

DPH), protože v souladu s Informací o uplat‑
ňování DPH u neziskových subjektů Minister‑
stva financí ze dne 28. ledna 2005, zveřejněnou 
na stránkách GFŘ a ustálenou správní praxí, byly 

obce při poskytování těchto služeb považovány za 
veřejnoprávní subjekty. Od 1. 4. 2022 musí obce 
fakturovat s DPH na výstupu, popřípadě v režimu 
přenesené daňové povinnosti.
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Jako první otázka se nabízí – jaká sazba DPH se 
nyní tedy použije? To si nechám na závěr. Nejdříve 
zkusím objasnit, proč se vůbec tento výklad mění 
a jaké bude mít změna režimu DPH dopady 
na obce a města, a vlastně i pražské městské části 
(ty jsou z pohledu DPH považovány za samostatné 
subjekty). Pro všechny dále používám zastřešující 
název „obce“.
Dle svého upřímného názoru musím říci, že daná 
změna režimu DPH nebyla vůbec nutná. Finanční 
správa dlouhodobě akceptovala svůj chybný 
výklad. Na druhou stranu je nutné uvést, že z po‑
hledu legislativy je změna správná.

Proč ke změně došlo?
Být v souladu s evropskou legislativou je podle 
mě až na druhém místě. Tím hlavním důvodem je 
lákavé uplatňování souvisejících nároků na od‑
počet DPH, které mohou v některých případech 
převažovat hodnotu odváděného DPH. Jako 
příklad mohu uvést přijatá plnění od svozových 
společností, nákup barevných kontejnerů, údržbu, 
případně nákup svozových vozidel v případě, že si 
svoz zajišťuje obec sama.

To se pro obce může zdát snadné. Správce daně 
však v souladu se zákonem o DPH upozorňuje, že 
se málokdy bude jednat o plný nárok na odpočet, 
ale spíše o nárok v poměrné výši. A tady nastupu‑
jeme my, daňový poradci.
Každá obec řeší odpadové hospodaření trochu 
jinak, a proto nelze poskytnout jednu univerzální 
radu platnou na všechny. Nicméně, pokusím se 
trochu nastínit, jak postupovat.
Když můžeme přiřadit přijaté plnění přímo ke 
zdanitelnému výstupu, můžeme uplatnit plný ná‑
rok na odpočet. Jako příklad mohu uvést přijatou 
fakturu za svoz odpadů, které obec sama prodává 
komerčním subjektům. Když v kontejneru nebude 
žádný jiný odpad, tedy když odběratel zaplatí 
obci za 100 % svozu, lze uzavřít, že DPH z přijaté 
faktury od svozové společnosti lze uplatnit v plné 
výši. Samozřejmě v případě, že odběratel nebude 
platit za 100 % svozu, lze uplatnit nárok na odpo‑
čet pouze v poměrné výši.
Částečný nárok na odpočet bude obec uplatňovat 
například u přijatých faktur od svozových společ‑
ností, které svážejí tříděný odpad pro autorizované 
obalové společnosti (zejména EKO ‑KOM). EKO‑
‑KOM má na svých webových stránkách v sekci 
Smluvní odměny obcí odkaz na Přílohu č. 4, která 

obsahuje Standardy složení komunálních odpadů 
a podílu obalové složky. Zjednodušeně se jedná 
o kalkulace podílu využitelných obalů z jednotli‑
vých druhů svozů, za které platí obci. Pro ilustraci, 
od 1. 1. 2022 zaplatí EKO ‑KOM obci pouze za 
55 % obsahu modrého kontejneru. Z toho vyplývá, 
že 45 % obsahu modrého kontejneru nejsou 
využitelné obaly, ale papíry, noviny a podobně, což 
již spadá pod výkon veřejné správy pro účely DPH. 
Z tohoto příkladu vyplývá, že z přijaté faktury od 

svozové společnosti za svoz modrých kontejnerů 
lze uplatnit nárok na odpočet ve výši 55 %.
Nulový nárok na odpočet zůstává u zajištění svozu 
komunálního odpadu.
Jsme si vědomi, že existuje mnoho různých kombi‑
nací, jak postupovat. Nicméně, osobně doporučuji 
všem obcím zejména precizně nastavit fakturaci 
se společnostmi poskytujícími svoz tříděného od‑
padu a výrobků s ukončenou živostností a dalšími 
zainteresovanými dodavateli.

A jak je to s tou sazbou DPH?
Dle Informace Generálního finančního ředitelství 
z 10. 2. 2021 lze první sníženou sazbu DPH (15 %) 
uplatnit pouze u vybraných služeb souvisejících 
s odpadem vyprodukovaným domácnostmi (ko‑
munální odpad pro účely zákona o DPH). Jedná se 
o služby zařazené do následujících položek:
	■ 38.1 Sběr a přeprava komunálního odpadu
	■ 38.2 Příprava k likvidaci a likvidace komunální‑

ho odpadu
	■ 38.3 Zpracování komunálního odpadu k další‑

mu využití (nově je od 1. 1. 2021)
Z výše uvedeného vyplývá, že obce budou uplat‑
ňovat u zajištění svozů recyklovaného odpadu 
pro obalové společnosti většinou 15 %.

Ohledně sazby DPH při zajištění zpětného odběru 
pro provozovatele kolektivních systémů je stále 
nejisté, jaký režim nebo sazba DPH bude použita. 
Provozovatelé kolektivních systémů se přiklání 
k sazbě 21 %, obce by však rády uplatňovaly sazbu 
15 % nebo režim přenesení daňové povinnosti.
Samotný prodej odpadů bude často podléhat 
režimu přenesení daňové povinnosti.
Na závěr bych rád krátce zodpověděl otázku 
z úvodu tohoto článku. Změna uplatňování DPH 

při prodeji tříděného odpadu a zajištění zpětného 
odběru a využití odpadu z obalů je výhodná pro ty 
obce, které se této problematice velmi intenzivně 
věnují a vedle zajišťování svozu recyklovaného 
odpadu také prodávají zejména odpady v reži‑
mu přenesené daňové povinnosti. V případě, že 
obec využívá pouze spolupráci s autorizovanou 
obalovou společností, efekt z pohledu DPH 
pravděpodobně nebude pozitivní, jelikož výše po‑
měrných odpočtů z přijatých plnění od svozových 
společností a dalších dodavatelů zřejmě nepřevýší 
částku odvodu DPH.
Ještě si dovolím poznámku pro menší obce, které 
nejsou plátci DPH. Je pravda, že obrat, který se 
počítá pro povinnou registraci k DPH, se po této 
novince zvýší třeba jen o pár desítek tisíc korun 
za rok. Nicméně, obec si musí dávat pozor na to, 
co se do obratu, který je jen 1 milion korun, 
počítá. Když se k těm pár desítkám tisíců přidají 
statisíce např. za pronájem obecních bytových 
a nebytových prostor, může se velmi jednoduše 
stát, že se obec stane plátcem DPH ze zákona,  
a to hned od 1. 7. 2022.  ■

PETR LINX, senior manažer daňového oddělení  

poradenské společnosti BDO ČR

 DANÁ ZMĚNA REŽIMU DPH 
NEBYLA VŮBEC NUTNÁ, FINANČNÍ 
SPRÁVA DLOUHODOBĚ AKCEPTOVALA 
SVŮJ CHYBNÝ VÝKLAD. Z POHLEDU 
LEGISLATIVY JE TO VŠAK 
ZMĚNA SPRÁVNÁ.
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Základ výkonnostního systému?
Jednoznačně PPC!

Řekněme, že společnost má již představu 
o tom, jak bude chtít dělat online marketing. 
Jaká témata, komu a jakým způsobem bude 

komunikovat. Ví, co bude měřit, ví, jaké jsou cíle 
marketingových aktivit, a má na to alokované 
zdroje nejen peněžní, ale i lidské. Ve spolupráci 
s agenturou nebo konkrétním online stratégem 
si připraví mediaplán, tedy kolik peněz, kdy a do 
jakých marketingových kanálů bude investovat.
Jedním z nich budou určitě placené PPC kampaně. 
Podívejme se na roli tohoto kanálu, jak funguje, 
jak jej chápat a jaké možnosti nabízí.

Pay Per Click systém
Úplně na začátku je třeba si říct, jak fungují PPC 
systémy. Pay Per Click očekávatelně znamená, že 
inzerent platí za každý jednotlivý click na svou re‑
klamu. Cena clicku se může výrazně lišit. V méně 
konkurenčních oborech se můžeme bavit řádově 
o korunách za click, naopak v konkurenčních obo‑
rech není výjimkou platit i stovky korun za click. 
PPC systémy fungují na základě superrychlých 
mikroaukcí, při kterých systém vybere z inzerentů, 
kteří mají o danou pozici zájem, a zobrazí výherce 
dané pozice. To vše se odehraje za několik málo 
milisekund během načtení stránky.
Hlavním kritériem je kvalita přiváděné návštěv‑
nosti. Lze samozřejmě na web nebo e ‑shop při‑

vádět levnou nekvalitní návštěvnost, budou to ale 
vyhozené peníze. Proto je zásadní vyhodnocovat, 
kolik návštěvnost stála, ale především kolik peněz 
přinesla. K tomu existují metriky jako PNO – Podíl 
nákladů na obratu, tedy kolik procent z obratu bylo 
nutné investovat do reklamy, aby bylo dosaženo 
daného obratu. Druhá metrika, inverzní k PNO, je 
ROAS – Return On Ad Spend, tedy kolik peněz mi 
přinesla každá koruna investovaná do reklamy.

Konkrétní systémy a jejich možnosti
V prostředí českého internetu je dominantní 
Google se svým systémem Google Ads, vyhledávač 

Seznam nabízí alternativu v podobě systému Sklik, 
k tomu je třeba počítat s Facebookem od Meta, kde 
lze s výkonnostními reklamami také velmi dobře 
pracovat.
Pokud zůstaneme u Google Ads a Skliku, oba 
systémy nabízejí podobné možnosti tvorby kam‑
paní. Textové reklamy ve vyhledávání představují 
ověřenou klasiku, pro e ‑shopy jsou nezbytné 
produktové reklamy v rámci Google Shopping 
i v Skliku. Oba systémy disponují obsahovou sítí 
webů, na kterých lze umístit bannery ať už v rámci 
akvizičních kampaní, tak i remarketingových kam‑
paní. Kromě toho především Google Ads nabízejí 
specifičtější kampaně jako Discovery, reklamy 
v Gmailu nebo lokální kampaně. Pořád se však 
jedná pouze o konkrétní nástroje, jak maximalizo‑
vat efekt utracených peněz.

Dezinterpretace a chyby vyhodnocování
Existuje klasický příklad nevhodného pohledu 
na kampaně. Vyhledám konkrétní klíčové slovo 
na Googlu a nevidím svoji reklamu. Vyhodnotím 
si, že kampaně nefungují, když na jedno klíčové 
slovo není moje firma vidět. Proč to není správně? 
Chybí kontext. Mám dostatečný rozpočet na pře‑
placení konkurence inzerující na stejné slovo? 
Přinášela návštěvnost z tohoto typu vyhledávání 
peníze? Byla tato kampaň vůbec efektivní? Je tře‑
ba dívat se na PPC kampaně optikou efektivity 
a výkonnosti. Další oříšek představuje vyhodno‑
cování výkonnostních kampaní v rámci celého 
marketingového mixu. Například displejová 
kampaň na obsahových webech se sama o sobě 
může jevit jako nevýkonná, nicméně při detailněj‑
ším pohledu zjistíme, že tato kampaň fungovala 
jako podpora ostatních kanálů, kterým se výrazně 
zvedl výkon.
Pokud bychom měli výkonnostní kampaně v rámci 
PPC systémů zařadit do frameworku See ‑Think‑
‑Do ‑Care, většinově spadají do Do fáze. Uživatel 
je připraven udělat akci, nakoupit. Systémy jako 
Google Ads nebo Sklik disponují výbornými ná‑
stroji, jak uživatele v této fázi oslovit a prodat mu 
produkt či službu. Je však třeba počítat s tím, že 
stále se jedná pouze o jednu fázi celého nákupního 
cyklu. A přestože PPC dokáže být v tomto ohledu 
extrémně efektivní, má své limity. Jednoduše se 
v určitý čas můžete s kampaněmi dostat do fáze, 
kdy utrácení více peněz nepřinese odpovídající 
výkon, a v tu chvíli je třeba zaměřit pozornost 
na vytěžení dalších kanálů a pokrytí dalších fází 
nákupního cyklu.  ■

RADIM KRACÍK, Effectix

Více informací na:

www.effectix.com

EFFECTIX
Tvrdý výkon i podpora brandu. PPC i SEO. 
Komplexní strategie i rychlá řešení. Čechy 
i Slovensko. Tým více než 50 profesionálů. 
To je Effectix, specialista na výkonnostní 
online marketing.
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...MYSLÍME NA TEĎ I NA POTOM!

Přejeme si, aby se společenská odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou 
součástí podnikání a fungování každé organizace. Jak funguje ta vaše?

HRADECKO se jako první turistická destinace u nás 
přihlásila ke společenské odpovědnosti. 

POMOZTE NÁM I VY ŠÍŘIT JEJÍ PRINCIPY!

Park 360 Hradec KrálovéPodorlický skanzen KrňoviceMěstské lesy Hradec Králové

Větrný mlýn Černilov
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Cestovní ruch nechce  
absolutní vítěze ani poražené
Martin Jiránek se cestovnímu ruchu věnuje dlouhodobě, dnes z pozice poradce ministra pro místní rozvoj pracuje na tom, 
aby i Česko mělo – podobně jako řada okolních zemí – svůj vlastní zákon o cestovním ruchu.

Jaká je dnes pozice cestovního ruchu? 
Před pandemií segment dodával 
veřejným rozpočtům více než 

120 miliard korun a živil na čtvrt milionu 
zaměstnanců…
V roce 2019 byly tržby přes 300 miliard, v roce 
2020 a v roce 2021 to spadlo zhruba na polovinu. 
V roce 2020 byly tržby 160 miliard, rok 2021 ještě 
analyzujeme, ale bude to podobné. I to dokazuje, 
že jde o odvětví, které patří mezi nejpostiženější, 
pokud mluvíme o pandemii.

Přes ten pokles potenciál zůstal. A je 
větší, než jaký má celý primární sektor. 
Není trochu zarážející, že ten má ale celé 
Ministerstvo zemědělství a cestovní ruch 
nemá na Ministerstvu pro místní rozvoj ani 
vlastní sekci?
S panem ministrem se bavíme o budoucí variantě, 
kterou bychom rádi ještě v tomto volebním období 

realizovali. A v té má cestovní ruch svého náměst‑
ka a vlastní sekci. Je to přece jen jeden z největ‑
ších segmentů české ekonomiky, a v některých 
regionech je dokonce dominantní. Cítíme potřebu 
řešit problematiku cestovního ruchu komplexně – 
strategicky, právně, finančně i organizačně.

Vnímám řadu aktivit, jejichž společným 
jmenovatelem má být restart cestovního 
ruchu. Můžete je nějak popsat?
Je krátký restart, pro letošek. Určitě je potřeba 
zvládnout letní kampaň a přitáhnout co nejvíce 
zahraničních turistů především tam, kde na nich 
byli v minulosti závislí a kde domácí turistický 
ruch nemůže incoming nahradit. Na tom velmi 
úzce spolupracujeme s agenturou CzechTourism. 
Pak je tu dlouhodobý plán, vize, aby podnikatelé 
i regiony věděly, co se bude s cestovním ruchem 
dít za pět, za deset let. A to je především příprava 
zákona o cestovním ruchu, který by měl nastavit 

mantinely, financování a management, a pak 
systém eTurista, který pomůže digitalizovat a zjed‑
nodušit výběr místních poplatků z ubytování od 
Prahy až po tu nejmenší obec.

Proč vlastní zákon? Například výrobci hraček 
se bez něj vcelku snadno obejdou…
Při vší úctě k výrobcům hraček, cestovní ruch je 
velmi specifické odvětví. Zkušenosti z Rakouska, 
Chorvatska, Švýcarska, Slovenska a dalších států 
ukazují, že pokud je řízen systémově dobrým 
managementem, dokáže spojit tisíce podnikatelů 
v regionech a dokáže jim pomoct, takže to zname‑
ná větší přínos pro podnikatele, obce i stát.

Současný destinační management na to 
nestačí?
Z mého pohledu je výrazně nedostatečný k tomu, 
co chceme. Ano, dobrovolně mohou vznikat des‑
tinační managementy, ale to je tak všechno. Není 
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nastaveno jejich financování, nejsou nastaveny 
ani jejich práva a povinnosti směrem ke krajům, 
není stanoveno, co naopak kraje mají dělat pro ně. 
Všechno je to ve velkém vakuu. Naše ambice je 
v tomto výrazně pokročit a začít dělat to, co dělají 
státy, které jsou z pohledu cestovního ruchu úspěš‑
nější. Rakousko to dělá sto let, my každým rokem 
zaspáváme, protože naše prostředí je víceméně na‑
hodilé. Nejmenší oblastní destinačka má rozpočet 
250 tisíc a s tím neuděláte vůbec nic.

Měl by nový zákon řešit i soužití cestovního 
ruchu s rezidenty?
S pravděpodobností hraničící s jistotou to v tomto 
zákoně přímo nebude, ale vzhledem k tomu, že 
spolurozhodovat budou lokální podnikatelé, nezis‑
kovky, samospráva, CHKO a další, bude tam větší 
vyváženost zájmů. Pokud se nesejde někde skupina 
šílenců, kteří by chtěli turismus akcelerovat i tam, 
kde je overturismus, věřím tomu, že díky pravidlům 
a větším penězům dokážeme turistický ruch lépe 
rozprostřít a řídit. A navíc, když turisté přinesou za 
lepší služby víc peněz, které zůstanou v tom regio‑
nu, může starosta udělat více aktivit, které zlepší 
život tamních obyvatel. A ti tak budou moci cítit, že 
turismus není nepřítel. On by totiž měl peníze re‑
gionům vracet, ale teď nemůže, protože všechno až 
na poplatky z ubytování jde do státního rozpočtu.

Změna rozpočtového určení daní by to 
vyřešila, ale ta asi není přes všechny pokusy 
a snahy na stole…
Diskuze v tomto volebním období o tom patrně 
bude, ale pokud vím přímo od ministra financí, 
otevírat to nechce.

V živé paměti ještě máme předchozí 
pokus o zákon, který ovšem zamrzl na své 
legislativní cestě někdy před deseti či osmi 
lety především na stanovisku Ministerstva 
financí…
Ano, ale nechci dělat z Ministerstva financí démo‑
na, ten zákon měl určité mezery, kterých jsme si 
nyní vědomi a pracujeme s tím. Odmítavé stanovis‑
ko měla i Legislativní rada vlády. My se dnes snaží‑
me komunikovat se všemi a připravit zákon tak, aby 
naše teze a argumenty byly obecně přijatelné. Svět 
také prošel nějakou změnou, Česká republika také. 
Zatím mám z té práce dobrý pocit. Pokud připraví‑
me kvalitní argumenty a předem vše vykomuniku‑
jeme, pak by mi opravdu nedávalo logiku a smysl, 
kdyby pak někdo přišel s tím, že ho nepotřebujeme 
nebo nechceme. Zvláště když vidíme, že všechny 
státy kolem si naopak své zákony vylepšují.

Rakouský model bývá často zmiňován jako 
vzor, ale Rakousko má přece jiné podmínky – 
zákonodárnou moc zemí, povinné členství 
v tamní hospodářské komoře… Co pro nás 
může být inspirací?
To, jak ladí vztahy, průtoky financí. A všichni vi‑
díme, že to funguje, že když do Rakouska jedeme, 

vnímáme tu skutečně výrazně vyšší kvalitu. Všech‑
no navazuje, všechno je propojené, turistický ruch 
tam tvoří jeden celek. To bychom chtěli u nás. Aby 
se podnikatelé a starostové bavili o dlouhodobém 
rozvoji a šli stejnou cestou, na které se dohodnou 
a která bude dávat smysl podnikatelům a regionu 
a turistům přinese zážitek, za kterým se budou 
vracet. To je nezbytný krok k tomu, aby se délka 
pobytu prodlužovala, a to je naprosto stěžejní 
faktor úspěšnosti incomingové turistiky.

Každý zákon přináší i omezení a regulaci…
Bezesporu součástí zákona budou práva i povin‑
nosti. Určitě budeme nastavovat nějaký systém 
benchmarkingu pro oblastní destinačky. Bavíme 
se o přenastavování certifikace, úpravě množství 
oblastních destinaček, motivací ke spojení tam, 
kde jich je moc a nejsou efektivní. Ale cílem není 
nikoho vyhodit z kola ven, cílem je najít efektivitu 
i tam, kde dnes není. Jistě, změny někoho mohou 
naštvat, ale věřím, že celkový přínos i v těch mís‑
tech bude výrazně pozitivní.

Řekl jste, že chcete vše předem 
prodiskutovat. Otevřeli jste už spolupráci 
s Hospodářskou komorou a s dalšími 
profesními společenstvy?
Už od ledna probíhají schůzky s podnikateli, 
obcemi, kraji. Hodně diskutujeme o detailech. 
Zatím jsem nezaznamenal od nikoho, že by byl 
proti zákonu. Takže se opíráme o to, že máme 
zákon nejen v programovém prohlášení vlády, 
ale i to, že všichni jsou pro. I Ministerstvo financí 
chce spolu s námi hledat cesty. Velmi pozitivní je 
z mého pohledu právě spolupráce s podnikateli, 
není to boj, ale hledání vyvážené cesty. Všichni 
chápou, že na konci musí být nějaký funkční 
kompromis, že nemůže mít jedna strana jen 
plusy a jiná jen minusy. To je i směr, kterým se 
to snažím mediovat. Jsem přesvědčen, že lepší 
je, když jsou všichni spokojení – řekněme – 
na  osmdesát procent, než když budou absolutní 
vítězové a absolutní poražení.

Kruciální budou jako vždy nakonec finance. 
Lze říci, kolik dnes do cestovního ruchu 
investuje stát?
Je otázkou, co všechno se má počítat, existují různé 
analýzy. Přímé investice jsou asi miliarda a půl.

A teď vzkaz ministru Stanjurovi – s jakou 
částkou budete spokojen?
Ta miliarda a půl je ze všech rozpočtů, není to 
pouze ze státního rozpočtu, tedy od Ministerstva 
financí. Já budu spokojen, pokud najdeme dohodu 
na modelu, kdy od státu dostane cestovní ruch 
procento z toho, co mu ročně turismus přináší. 
To se bavíme o plus minus miliardě. To zhruba 
odpovídá těm vyspělým státům. Když k tomu 
přidáme miliardu od podnikatelů a miliardu od 
obcí z ubytovacích poplatků, máme slušný budget, 
který můžeme rozprostřít do regionů. Cestovní 
ruch je ziskový, jedna investovaná koruna zna‑
mená tři koruny zisku, s multiplikací se mluví až 
o devíti korunách. Participace státu, podnikatelů 
a obcí dává smysl. Pokud se část toho výnosu zase 
do turistického ruchu vrátí. To je shoda, kterou 
hledám, a zatím vnímám chuť najít řešení.

Té výnosnosti prý ale státní úředníci příliš 
nevěří…
Ono to nelze úplně generalizovat, koruna do 
reklamy není koruna do cyklostezky, ty výnosy 
jsou různé. Ale v makropohledu jsou ta čísla 
pravdivá, což se ukázalo třeba i na příjmech státu 
v pandemii.

Řídícím orgánem by se měl stát 
CzechTourism?
Bavíme se o variantě, že by se ze státní agentury 
mohl stát akciovkou a mohl by některé věci dělat 
jednodušeji. Rozhodnuto ale není. Jeho primárním 
úkolem určitě zůstane incoming, prezentace Česka 
v zahraničí. A mohl by být supportem pro desti‑
načky. Ale rozhodně nechci jít směrem, že by něco 
řídil. Je to i jeden z úkolů pro nový zákon, nastavit 
vztahy a to, co kdo od koho může očekávat a vyža‑
dovat, protože dnes je to kraj od kraje jiné.

Máte jasno o mechanismu, který bude peníze 
rozdělovat? Je ve hře třeba nějaký státní fond 
cestovního ruchu?
Zatím se bavíme o možnostech. V zásadě jsou 
dvě – peníze vybrat a přerozdělit, nebo je vůbec 
nevybrat. Konkrétních nástrojů je celá řada, 
s vysokou pravděpodobností to bude předmětem 
nějakých politických dohod. Pro mě je hlavní zá‑
sada, že finanční toky do cestovního ruchu budou 
trvalé a průběžné.
(Problematice cestovního ruchu je věnován podcast 
na portálu KomoraPlus a s Martinem Jiránkem 
budeme pokračovat i v příštím čísle – v květnu 
proběhl důležitý kulatý stůl právě k přípravě zákona 
o cestovním ruchu.)  ■

PETR KARBAN

 VELMI POZITIVNÍ JE Z MÉHO 
POHLEDU PRÁVĚ SPOLUPRÁCE 
S PODNIKATELI, NENÍ TO BOJ, ALE 
HLEDÁNÍ VYVÁŽENÉ CESTY. VŠICHNI 
CHÁPOU, ŽE NA KONCI MUSÍ BÝT 
NĚJAKÝ FUNKČNÍ KOMPROMIS, ŽE 
NEMŮŽE MÍT JEDNA STRANA JEN 
PLUSY A JINÁ JEN MINUSY. JE LEPŠÍ, 
KDYŽ JSOU VŠICHNI SPOKOJENÍ – 
ŘEKNĚME – NA OSMDESÁT PROCENT, 
NEŽ KDYŽ BUDOU ABSOLUTNÍ 
VÍTĚZOVÉ A ABSOLUTNÍ PORAŽENÍ.
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Kongresům v Praze  
vládne udržitelnost
KCP jako unikátní konferenční prostor, ale také úspěšný 
technologický projekt energetických úspor
V minulém roce oslavilo Kongresové centrum Praha (KCP) 40 let své existence. V době před covidem se zde konalo přes 
200 akcí ročně včetně velkých mezinárodních kongresů, díky nimž do Prahy přijížděli experti a odborníci z celého světa. 
Dnes se do KCP opět vrací lékařské a obchodní kongresy i ruch velkých kulturních akcí. Lidé se chtějí a potřebují setkávat, 
ať se jedná o vědce, byznysmeny, vývojáře, nebo příznivce hudby. Přestože zvenku vypadá budova stále stejně, uvnitř se 
během pandemie leccos změnilo, a to především ve znamení technologií a udržitelnosti.

STRATEGICKÁ BUDOVA PRO PRAHU 
I ČESKOU REPUBLIKU
V uplynulých měsících byla média plná zpráv 
o Kongresovém centru Praha v souvislosti 
s hlavním metropolitním očkovacím centrem 
nebo největším asistenčním uprchlickým 
centrem v zemi. Velkou roli hraje nejen 
prostorová kapacita a centrální umístění 
budovy, ale také výborná dostupnost, 
a především flexibilita a odbornost celého 
týmu KCP, který dokáže prakticky přes noc 
přizpůsobit prostory pro jakýkoliv účel. 
To vše potvrzuje strategický význam KCP 
pro zajištění kritické infrastruktury hlavního 
města Prahy i celé země. Další výzvou 
bude české předsednictví v Radě Evropské 
unie, které začíná letos v červenci a jehož 
významná část akcí se bude konat právě 
v Kongresovém centru Praha.

Kdo nemůže přijet do Prahy,  
zúčastní se virtuálně
Pandemie koronaviru výrazně zvedla zájem o on‑
line řešení odborných a firemních akcí, zároveň se 
však jasně ukázalo, že osobní setkání je v mnoha 
případech nenahraditelné. Technologický tým 
KCP proto vytvořil tzv. virtuální studio s obří LED 
stěnou, které umožňuje živé propojení mluvčích 
přímo v sále s hosty připojenými online. Velké 
lékařské a vědecké kongresy ale rozhodně nezmizí, 
organizátoři i účastníci nově požadují tzv. hybridní 
řešení, tedy možnost využít technologií v případě, 
že se akce nemohou účastnit. Hybridní akce se 
tedy napevno usadily v konferenční nabídce KCP.

Pokud cestujeme na kongres,  
tak udržitelně
„Když jsme se před mnoha lety poprvé setkali 
s požadavkem udržitelnosti od klienta z USA, 
neměli jsme žádný ucelený koncept. Ekologie u nás 
začínala a končila s tříděním odpadu,“ vzpomíná 
Lenka Žlebková, generální ředitelka KCP. „Dnes je 
situace úplně obrácená, v organizaci udržitelných 
akcí vidíme nejen velký smysl, ale také obchodní 
příležitost.“ Z hlediska udržitelnosti je KCP pro 
akce ideální volba. Základní podmínkou je, aby 
budova byla dobře dostupná veřejnou dopravou, 
ideálně metrem. Samotná organizace akce pak za‑

hrnuje využití recyklovaných materiálů, nahrazení 
papírových navigačních systémů a brandingu di‑
gitálním řešením, přísné třídění odpadů a propo‑
jení cateringových služeb například se systémem 
komunitních lednic. To jsou jen některé příklady 
řešení, která v KCP fungují. Základem moderního 
kongresového byznysu je ale maximální udrži‑
telnost samotné budovy, což v KCP řeší unikátní 
energetický projekt.

Kuchyň vytápí sál,  
čidla hlídají čerstvý vzduch
Velký EPC projekt, který v KCP realizuje společ‑
nost ENESA, a. s., zahrnuje přehodnocení celého 
hospodaření s energiemi v budově a úsporná 
opatření ve vytápění, chlazení, vzduchotechnice, 
kogenerace a osvětlení. Celá řada „smart“ opatře‑
ní ve znamení maximálně udržitelného provozu 
budovy teď pomáhá snížit spotřebu elektřiny, 
plynu a vody v KCP o celých 50 procent ročně 
oproti roku před zavedením těchto opatření. 
Desítky čidel umístěných po budově například 
neustále kontrolují úroveň CO2 ve vzduchu 
a podle potřeby regulují ventilaci v každém místě 
zvlášť. Teplý vzduch z gastroprovozů zase v zimě 
ohřívá čerstvý vzduch nasávaný zvenku a ohřátý 
jej pak vhání do vnitřních prostor. Elektronika 
vyhodnocuje okamžitou teplotu v sálech, takže 

plně obsazený sál se vytápí mnohem méně než 
poloprázdný apod.

Největší fotovoltaika v Praze
V roce 2020 získal projekt energetických úspor 
v KCP ocenění Český energetický a ekologický 
projekt roku. Dalším krokem v jeho naplnění 
je připravovaný projekt umístění fotovoltaické 
elektrárny na rozhlehlé střešní prostory celého 
komplexu. Plánovaná elektrárna bude největší 
solární elektrárnou v Praze a svým výkonem 
dokáže pokrýt 10 % spotřeby energie celé budovy 
KCP. Maximální využití solární energie dává stále 
větší smysl ekonomicky i z hlediska ekologie. Tím, 
že veškerá produkce půjde primárně do vlastní 
spotřeby, KCP dokáže ročně ušetřit 444 tun CO2.  ■

VALERIE SAARA
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www.frantiskovy-lazne.info
Zamilujte se. V létě #doFrantovek!

najděte klid a harmonii pro tělo i duši
 lázně I wellness I relaxace
 památka na seznamu UNESCO
 kola I golf I nordic walking
 aquapark
 sopka Komorní hůrka
 přírodní rezervace Soos
 parky I procházky
 kulturní vyžití
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Prevence a léčba spánkových poruch

Nekvalitní spánek limituje 
takřka polovinu lidstva
Mezi základní biologické potřeby člověka patří vedle dýchání a příjmu potravy také spánek a odpočinek. Spánek se řadí 
mezi tři základní podmínky zdraví spolu s kvalitní životosprávou a zvládáním stresu. Již po celá staletí spánek fascinoval 
filozofy, spisovatele, umělce i vědce kvůli své záhadné podstatě a i významu. Ve starém Egyptě, tedy již 3 000 let před naším 
letopočtem, existoval pohanský bůh spánku a ještě Shakespeare pokládá smrt za sestru spánku. Historicky byl považován 
za pasivní děj a teprve až v 19. a 20. století objevem elektrických výbojů neuronů a jednotlivých fází spánku se ukázalo, že se 
jedná o velmi specializovaný a složitý aktivní děj spojený s řadou fyziologických změn.

Při spánku se základní metabolismus snižuje 
o 5 až 25 %, klesá spotřeba kyslíku, srdeční 
aktivita, tělesná teplota i hladina  glykemie. 

Generátorem spánku je centrální nervový sys‑
tém, a to hlavně struktury mozkového kmene, 
hypotalamu a mezimozku. V průběhu spánku se 
postupně střídají spánková stadia, která vytvářejí 
architekturu spánku. K největšímu metabolickému 
útlumu dochází ve fázi hlubokého spánku (Non‑
‑REM fáze), který obecně pomáhá regenerovat 
organismus v době nemoci, hladovění nebo růstu. 
Spánek je aktivně řízen dvěma procesy, cirka‑
diánním rytmem a homeostatickým procesem. 

U průměrného Čecha, který vstává cca mezi šestou 
a osmou hodinou, se tyto dva procesy setkávají 
mezi desátou a jedenáctou hodinou večer a v tu 
dobu bychom měli být schopni přirozeně usnout. 
U jižních národů, zvyklých na polední siestu, se 
homeostatický proces přeruší, dojde k doplnění 
části energie během dne a následně se pak posouvá 
i doba nočního spánku.

Nekvalitní spánek snižuje  
mentální výkon
Potřeba spánku je silně individuální a geneticky 
podmíněná. S rostoucím věkem se obvykle snižuje, 

ale může být také indikací onemocnění, například 
dysfunkce štítné žlázy. Během stárnutí navíc klesá 
prahová hodnota po probuzení. Existují časová 
doporučení spánku s ohledem na věk, která vedou 
ke správné integraci procesů a podnětů v mozku. 
Spánek spouští řadu endokrinních drah, které 
vedou ke změnám koncentrace hormonů, typicky 
melatoninu, růstového hormonu, kortizolu, sero‑
toninu… Jejich koncentrační změny dávají tělu 
signál, že je noc, a tedy vhodná doba na spánek. 
S přibývajícím věkem se tvorba melatoninu zpo‑
maluje, proto výskyt insomnie, spánkových obtíží, 
narůstá s věkem.
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Spánek má velký význam i pro psychickou kondici 
organismu. Při dlouhodobě nekvalitním spánku 
se snižuje mentální výkon a dochází ke špatnému 
fixování paměťových stop, objevují se problémy 
se soustředěním a celkovou slabostí. S nástupem 
rychlejšího životního tempa a stresu, v kombinaci 
například se sedavým zaměstnáním, se poruchy 
spánku stávají jednou z dalších civilizačních zátěží, 
která může přerůst až do vážných stavů, které si 
vyžadují odbornou lékařskou pomoc.  

Problémy se spánkem ohrožují zdraví i kvalitu ži‑
vota až 45 % světové populace. Spánek je nekvalit‑
ní, nepřináší osvěžení. Se spánkovými poruchami 
úzce souvisí i problematika takzvaného světelného 
smogu, kterému je dnešní člověk neustále vysta‑
vován. Existuje názor, že zejména expozice modré 
složky světelného spektra v nočním čase narušuje 
fyziologické cirkadiánní uvolňování melatoninu, 
proto se doporučuje v nočním čase tlumit modré 
světlo z elektrických spotřebičů.

Nespavost je i zárodkem  
psychických poruch
Patofyziologické projevy nedostatečného spánku 
jsou velmi široké, od únavy, poklesu svalového 
tonu, bolesti hlavy až po poruchy nálad, žalu‑
deční neurózy, podrážděnosti, poruchy sociál‑
ních profesních aktivit a celkové snížení kvality 
života. V dětství jsou pak typické poruchy školní 
výkonnosti, pozornosti a behaviorální poruchy. 
Probíhající pandemie je ideálním prostředím pro 
vznik nespavosti, která je v řadě odborných studií 
uváděna na prvních místech mezi nežádoucími 
důsledky po prodělaném onemocnění covid‑19. 
Nespavost působí nejen osobní diskomfort, ale 
současně má vliv také na rozvoj psychických 
poruch a celé řady dalších onemocnění. Spánkové 
poruchy a zkracování doby spánku jsou rizikovým 
faktorem pro vznik kardiovaskulárních one‑
mocnění, diabetu, obezity, nádorů, předčasného 
stárnutí, schizofrenie a dalších. Léčba insomnie 
není jednoduchá a vyžaduje komplexní přístup 
k jednotlivým pacientům. Narůstající výskyt 
nespavosti vede k nadměrnému a neracionálnímu 
užívání hypnotik namísto nefarmakologických 
postupů, které jsou léčbou první volby. Kromě far‑
makoterapie jsou velmi důležitá režimová opatření 
spočívající v dodržování zásad spánkové hygieny 
a psychoterapie.

Jednou z možností, jak preventivně interveno‑
vat nebo řešit již vzniklé spánkové problémy, je 
lázeňský léčebně ‑rehabilitační program. Lázeňská 
léčba je komplexní lékařsky vedený léčebný postup, 
prováděný v lázeňském místě, využívající přírodní 
léčivé zdroje – minerální vody, peloidy, CO2 a kli‑
ma – a doplněný léčebnou rehabilitací, fyzikální 
i pohybovou terapií, dietoterapií, hydroterapií, 
ergoterapií, helioterapií, aeroterapií, léčebnou 
tělesnou výchovou a vhodnou nabídkou pro využití 
volného času. Je prokázáno, že po třítýdenní kom‑
plexní léčbě s využitím klimatoterapie a balneotera‑
pie v klimatických lázních výrazně poklesla hladina 
kortizolu a normalizovala se hladina homocysteinu, 
látek, které sehrávají významnou roli v procesu 
spánku. Vhodná kombinace lázeňských procedur 
se spánkovou léčbou vede k úpravě synchronicity 
cirkadiánního rytmu a výrazně přispívá k úlevě 
obtíží u pacientů trpících těmito poruchami.

Spánkové problémy odhalí laboratoře
Fyziologický spánek obnovuje fyzické i psychické 
síly a je prevencí celé řady onemocnění. Snižuje 

riziko vysokého krevního tlaku, deprese a obezity. 
Podporuje paměť, obranyschopnost, hormo‑
nální a metabolické pochody. Jeho nedostatek, 
nastřádaný v průběhu desítek let života, může být 
jednou z příčin. Odborníci zdůrazňují pravidla 
spánkové hygieny. Pokud ani jejich dodržování 
problémy s nespavostí nevyřeší, je třeba vyhledat 
odbornou pomoc. Tou může být v první linii 
praktický lékař, poté somnolog, eventuálně jiný 
specialista. Součástí větších lůžkových zdravot‑
nických zařízení jsou spánkové laboratoře, kde 
se provádí jak diagnostika, tak i nastavuje léčba 
poruch spánku. Při diagnostice je u pacienta 
v první řadě potřeba vyšetřit četnost spánkových 
apnoe, což jsou zástavy dýchání v průběhu spánku, 
projevující se většinou chrápáním. Jejich příčinou 
jsou většinou uvolněné svaly v zadní části krku, 
které mají za úkol podporovat měkké tkáně v ústní 
oblasti. Uvolnění svalů způsobí, že se měkké tkáně 
zúží nebo uzavřou, čímž se zamezí na určitou dobu 
dýchání a sníží se sycení krve kyslíkem. V západní 
Evropě jsou spánkové laboratoře téměř v každém 
městě, u nás je jich významně méně. V Karlových 
Varech se provádí vyšetření i léčení spánkové 
apnoe v průběhu lázeňské léčby.
Výbor světového dne spánku, který spadá pod 
Světovou asociaci spánkové medicíny, pořádá 
na poslední pátek před jarní rovnodenností „Me‑
zinárodní den zdravého spánku“, jehož cílem je 
poukázat na problematiku poruch spánku a snížit 
dopad zdravotních rizik na společnost pro‑
střednictvím lepší prevence a kontroly. Můžeme 
predikovat, že zájem a potřeba léčby insomnie do 
budoucna určitě poroste, protože jedním z postco‑
vidových syndromů jsou nervové poruchy včetně 
poruch spánku.  ■

PATRICIE HLOUŠKOVÁ a LADISLAV ŠPIŠÁK,  
Institut lázeňství a balneologie, v. v. i., www.spadata.cz

 PROBÍHAJÍCÍ PANDEMIE 
JE IDEÁLNÍM PROSTŘEDÍM PRO 
VZNIK NESPAVOSTI, KTERÁ JE V ŘADĚ 
ODBORNÝCH STUDIÍ UVÁDĚNA 
NA PRVNÍCH MÍSTECH MEZI 
NEŽÁDOUCÍMI DŮSLEDKY 
PO PRODĚLANÉM ONEMOCNĚNÍ 
COVID-19.





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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Mariánské Lázně:  
Abyste se opět zhluboka nadechli
Lázně jsou výtečným receptem na řadu nemocí 

včetně post ‑covidového syndromu. Skvělé 
podmínky, a hlavně jedinečné klima na jeho 

léčbu mají Mariánské Lázně, kde vznikla i jedna 
z prvních studií o vlivu balneologie na obtíže spo‑
jené s proděláním onemocnění covid‑19.
Kdyby nebyl covid, možná bychom nad dlouho‑
dobější únavou mávli rukou a dál si mysleli, že 
dušnost a snížená pohyblivost jsou projevem stár‑
nutí nebo aktuálního pracovního nasazení. Lidí, 
kteří trpí takzvaným postcovidovým syndromem 
a dlouhodobě se potýkají také se svalovou slabostí 
a ztuhlostí kloubů, ale přibývá. Obvykle je trápí 
i potíže s polykáním a komunikací nebo poruchy 
koordinace. Jde až o 50 % pacientů, kteří se s chro‑
nickými komplikacemi po prodělání koronaviro‑
vého onemocnění setkávají.

Lázně: Cesta k rovnováze
„Není výjimkou, že ti, kdo prodělali onemocnění 
covid19, cítí ještě týdny po uzdravení obtíže. Právě 

na takové případy se dnes zaměřují Mariánské 
Lázně, kde máme dlouholeté zkušenosti s úspěš
ným léčením respiračních onemocnění a následnou 
rekonvalescencí,“ říká Patricie Irlveková, ředitelka 
marketingu a obchodu nadnárodní lázeňské skupi‑
ny ENSANA s českým sídlem v Mariánských Láz‑
ních. Na zdejší půdě vznikla obsáhlá studie, která 
poskytla hlubší odpovědi na to, nakolik účinné jsou 
lázeňské rehabilitační postupy vůči zmíněným po‑
tížím. Testovala se řada biologických zdravotních 
hodnot na začátku a na konci lázeňského pobytu, 
jinými slovy, jak rychle a za jakých podmínek nás 
dostanou lázně do rovnováhy. Málokdo by totiž 
pochyboval, že přírodní zdroje a česká balneologie, 
jež podporují přirozené a zdravé fungování organi‑
smu, by si s následky nové nemoci neporadily.

Lázeňská studie
„Ve studii jsme se zaměřili na několik sledovaných 
faktorů, konkrétně na fyzickou zdatnost, dušnost, 
hodnoty oxymetrie a spirometrie neboli kyslíkové 

saturace a objemu plic,“ upřesňuje Irlveková. „Do 
studie jsme zahrnuli sto pacientů, kteří prošli naším 
post covidovým léčebným programem obdobně, jak 
ho můžeme ordinovat našim zákazníkům během ce
lého roku. Všichni podstoupili jednotnou intenzivní 
rehabilitaci zaměřenou na zlepšení dechových funkcí 
a tělesné výkonnosti. Výsledky známe a můžeme 
na ně navázat i klinickou studií,“ vysvětluje mana‑
žerka s doplněním, že pozorování a měření probí‑
halo v lázeňských léčebnách společnosti ENSANA. 
Nejmladšímu účastníkovi bylo 24 let, nejstaršímu 
78 a polovině sledovaných bylo více než 61 let. Jed‑
nalo se o pacienty, kteří prodělali covid‑19 s těžším 
průběhem a měli nárok na komplexní lázeňskou 
léčbu zaměřenou na příslušnou lázeňskou indikaci 
(V/3 – stavy po komplikovaném zánětu plic), 
případně o samoplátce, jejichž lázeňský pobyt 
odpovídal v plném rozsahu komplexní péči.
Sledovaní, stejně jako každý klient lázní na lé‑
čebném pobytu, prošli vstupní prohlídkou. Lékař 
jim předepsal 21 léčebných procedur týdně, takže 
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absolvovali vždy tři léčebné procedury denně. 4x 
týdně chodili na skupinovou fyzioterapii, 1x týdně 
na individuální léčebnou tělesnou výchovu, dále 
na klasické a reflexní masáže, na koupele v mine‑
rální vodě, elektroléčebné a teploléčebné procedu‑
ry. Velkým přínosem pro jejich zdravotní kondici 
byly inhalace mariánskolázeňskými minerálními 
prameny 5x týdně.

Lázeňská rehabilitační léčba  
skutečně funguje
Patricie Irlveková vysvětluje, že soubor procedur 
byl nastavený tak, aby se léčba zaměřila především 
na ventilační funkce dýchacích cest a obnovení 
správné mechaniky dýchání: „To znamená, že 
jsme lázeňskou rehabilitací působili mimo jiné 
na hybnost žeber a dýchacího svalstva a docílili 
tak obnovení průchodnosti dýchacích cest, zlepšení 
celkové kondice a odolnosti organismu.“ Jak je 
u mariánskolázeňské léčby zvykem, pozitivní 
změny se objeví i u jiných neduhů, kterými člověk 
přijíždějící do lázní trpí. Lidem se ve zdravém 
prostředí zlepšují stavy srdečně cévních onemoc‑
nění, cukrovka, míra obezity i další nedostatky 
jejich kondice.
Díky úvodní studii nyní s jistotou víme, že kom‑
plexní lázeňská rehabilitační léčba v Mariánských 
Lázních je efektivním léčebným postupem, který 
zajistí zlepšení fyzických, psychických, sociálních 
a pracovních schopností pacientů při post‑
‑covidovém syndromu. Pomůže lidem zejména 
s obnovou plicních funkcí a s nácvikem správného 
denního režimu včetně dýchání. Ukázalo se také, 
že odesílání do lázeňského léčení do 4 měsíců 
od počátku onemocnění znamená velice krátkou 
dobu, neboť komplikace po prodělaném onemoc‑
nění covid‑19 přetrvávají i jeden rok. Důležité 
zjištění může ovlivnit celý proces vysílání pacientů 
na lázeňskou léčbu s plnou či částečnou úhradou 
ze zdravotního pojištění.

Vedle několikatýdenních pobytů pro pacienty po 
těžkém covidovém zánětu plic, které jsou zcela 
hrazené z veřejného pojištění, mají lázně ENSANA 
atraktivní samoplátecké balíčky. I na ně však lze 
u některých pojišťoven čerpat příspěvek – konkrét‑
ně například OZP přispívá až 2 000 Kč.  ■

HANA ČERMÁKOVÁ

STUDIE: POST ‑COVID‑19 SYNDROM 
A JEHO LÉČBA
V posledním roce medicínské obory 
zaznamenaly novou nosologickou jednotku 
Post ‑covid‑19 Syndrom. Každý druhý pacient 
po prodělaném onemocnění covid‑19 udává 
přetrvávající zdravotní potíže. O zmíněném 
syndromu hovoříme tehdy, trvají ‑li potíže 
po pátém týdnu od počátku onemocnění. 
Jeden z termínů, který uvádí práce Mayo 
Clinic v USA, je Long Haul Syndrom. Tato 
klinika v jedné studii, kterou prováděla 
na 100 pacientech v období od 1. 6. 2020 
do 31. 12. 2020, uvádí, že 59 % pacientů 
si stěžuje na respirační potíže, především 
snížení aerobní tolerance, 59 % má 
neurologické potíže a poruchu kognitivních 
funkcí, případně poruchy spánku, 34 % má 
deprese, úzkosti a narušení duševního zdraví. 
Většina, až 80 %, si stěžovala na zvýšenou 
únavu. Vzhledem k multidisciplinárnímu 
postižení je jistě správné i označení Post‑
‑covid disorders syndrome (PCDS), kam 
lze zahrnout celý komplex perzistujících 
symptomů. Pouze 1 ze 3 pacientů se vrátil 
v průběhu 7 měsíců sledování ke své původní 
práci. Symptomy včetně poruch nálady, 
únavy a vnímaných kognitivních postižení 
vedly k vážným negativním dopadům 
na obnovení funkčních a pracovních činností.

Možnosti léčby syndromu jsou tři:
	■ Léčba ambulantní na rehabilitačních 

klinikách, odděleních a ambulancích – 
nevýhodou je nutnost pravidelného 
docházení na léčení a většinou nezajištění 
každodenní léčby.

	■ Léčba v průběhu hospitalizace většinou 
na plicní klinice či oddělení – léčba je 
prováděna na lůžku, není většinou zajištěna 
možnost dostatečného pohybu a zajištění 
podmínek pro rychlý návrat k běžné denní 
činnosti.

	■ Lázeňská rehabilitační léčba – nejefektivnější 
přístup zajištění dosažení tělesné kondice 
před onemocněním covid‑19, současná léčba 
doprovázejících onemocnění, zajištění dietní 
léčby a edukace, využití možností terénní 
léčby a klimatické léčby, kladné působení 
na psychiku.

Právě na třetí možnost se zaměřila studie 
společnosti Ensana a Institutu lázeňství 
a balneologie.

Na léčbu postcovidového syndromu se zaměřuje i luxusní mariánskolázeňský hotel Nové lázně, kde je hostům k dispozici  
i Královská kabina, původně vystavěná podle návrhu Josefa Schaffera pro anglického krále Edwarda VII. – ten v lázních  
na přelomu 19. a 20. století několikrát pobýval.

 LÁZEŇSKOU REHABILITACÍ JSME 
PŮSOBILI MIMO JINÉ NA HYBNOST 
ŽEBER A DÝCHACÍHO SVALSTVA 
A DOCÍLILI TAK OBNOVENÍ 
PRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST, 
ZLEPŠENÍ CELKOVÉ KONDICE 
A ODOLNOSTI ORGANISMU.
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Tým Kliniky Program Health Plus sledoval své pacienty, kteří se zotavili po infekci covidu‑19 potvrzené PCR testem. Měli 
lehký průběh onemocnění a jejich léčba byla symptomatická, nevyžadující hospitalizaci. Z celkového počtu jsme vybrali 
43 referenčních pacientů, z toho 26 žen a 17 mužů v průměrném věku 48 let. V odstupu dvou a čtyř měsíců od potvrzené 
infekce lékaři prostřednictvím ELISA testu laboratoře Synlab zkoumali a hodnotili vzestup protilátek anticovid‑19 třídy IgA, 
IgM a IgG. Výsledky bude třeba srovnat s hodnotami dosaženými kompletní vakcinací, kdy může být tvorba protilátek 
výrazně vyšší.

V naší studii jsme stanovovali hladiny 
protilátek proti covidu‑19 u pacientů, kteří 
prodělali lehkou formu onemocnění. Snažili 

jsme se posoudit dynamiku změn všech tří tříd 
imunoglobulinů v různém časovém odstupu po 
onemocnění.
Projevy onemocnění u našich pacientů zahrnovaly 
ve většině teploty kolem 38 °C, kašel, pocity velké 
únavy a bolesti hlavy, kloubů a svalů. U některých 
pacientů byly tyto symptomy jen málo vyjádřeny. 
V odstupu 8–9 týdnů a 17–18 týdnů od pozitivity 
PCR testu jsme prováděli odběry krve a ELISA tes‑
tem stanovovali hodnoty IgA, IgM a IgG protilátek.

Výsledky studie
U jednoho z probandů (1/43) nebyl prokázány 
protilátky v žádné z tříd, u většiny (28/43) ve všech 
třídách (IgA, IgM, IgG) alespoň v jednom z měření.
Hodnoty IgA (referenční rámec pro negativní vý‑
sledek testu je < 0,80 IP) po dvou měsících dosáhly 

u našich probandů průměrné hodnoty 6,4 ± 5,9 IP. 
V průměru tedy došlo ke vzestupu na 8,1náso‑
bek horního referenčního limitu pro negativní 
výsledek. Část probandů (10/43) po dvou měsících 
neměla zvýšenou hladinu IgA protilátek.

Po čtyřech měsících byly pro IgA průměrné hod‑
noty 2,03 ± 1,58 IP, v průměru tedy došlo k pokle‑
su na 2,5násobek horního referenčního limitu pro 
negativní výsledek (viz obr. 1 A). U pěti probandů 
byla hodnota po čtyřech měsících vyšší než ve 
druhém měsíci. Z nich čtyři měli v prvním měření 
negativní výsledek. U pěti probandů byl negativní 
výsledek IgA ve druhém i čtvrtém měsíci.
Hodnoty IgM (referenční rámec pro negativní vý‑
sledek testu je < 1,10 IP) po dvou měsících dosáhly 
u našich probandů průměrné hodnoty 6,8 ± 5,8 IP, 
v průměru tedy došlo ke vzestupu na 6,2násobek 
horního referenčního limitu pro negativní výsle‑
dek. Třináct (13/43) z probandů po dvou měsících 
nemělo zvýšenou hladinu IgM protilátek.
Po čtyřech měsících byly pro IgM průměrné 
hodnoty 1,5 ± 1,3 IP, došlo tedy v průměru k po‑
klesu na 1,4násobek horního referenčního limitu 
pro negativní výsledek (viz obr. 1 B). U dvou 
probandů byla hodnota po čtyřech měsících vyšší 

Studie prestižní pražské kliniky naznačuje  
směr pro úspěšné překonání pandemie

Očkování,  
nebo nemoc?

Více informací na:

www.programhplus.cz

KLINIKA PROGRAM HEALTH PLUS
Moderní soukromé zdravotnické zařízení 
poskytující komplexní ambulantní péči 
v ojedinělém prostředí se zázemím nejlepších 
lůžkových pracovišť. Zaměřuje se jak 
na individuální, tak na firemní péči.
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než ve druhém měsíci. V obou těchto případech 
byl v prvním měření negativní výsledek. U osmi 
probandů byl negativní výsledek IgM ve druhém 
i čtvrtém měsíci.
Hodnoty IgG (referenční rámec pro negativní 
výsledek testu je < 12 AU/ml) po dvou měsících 
dosáhly u našich probandů průměrné hodnoty 
65,5 ± 53,7 AU/ml. V průměru tedy došlo ke vze‑
stupu na 5,4násobek horního referenčního limitu 
pro negativní výsledek. Deset z probandů (10/43) 
nemělo po dvou měsících zvýšenou hladinu IgG 
protilátek.
Po čtyřech měsících byly pro IgG průměrné 
hodnoty 78,1 ± 72,1 AU/ml, došlo tedy ke vze‑
stupu na 6,5násobek horního referenčního limitu 
pro negativní výsledek (viz obr. 1C). U čtrnácti 
z probandů byla hodnota po čtyřech měsících nižší 
než ve druhém měsíci. V jednom z těchto případů 
původně hraničně pozitivní výsledek ve druhém 
měsíci (17,3 AU/ml) poklesl na negativní hodnotu 
ve čtvrtém měsíci (11,0 AU/ml). U dvou probandů 
byl negativní výsledek IgG ve druhém i čtvrtém 
měsíci.

Argumenty do diskuze
Pandemie covidu‑19 je někdy srovnávána se 
španělskou chřipkou, která lidstvo decimovala 
v letech 1918–1920. Kromě jiného původce infekce 
jsou zde však i další odlišnosti. Na španělskou 
chřipku umírali novorozenci, mladí dospělí a starší 
lidé, svou roli hrála jistě také podvýživa a vyčer‑
pání válečným utrpením světové války. Rizikovou 
skupinou pro covid‑19 jsou naopak lidé obézní 
a nemocní, s vysokým krevním tlakem a cukrov‑
kou, typicky starší lidé s několika komorbiditami. 
O původu infekce covidu‑19 jsou různé teorie. 
Někdy konspirační, že virus unikl z virologického 
ústavu ve Wuchanu. Je pravda, že u SARS ‑CoV‑2 
nebyl prokázán mezičlánek přenosu. Infekci 
 SARS ‑CoV‑1 přenášela cibetka, MERS byl na člo‑
věka přenosný z velblouda. V obou případech 
byl zdrojem infekce netopýr. Málo pochyb však 
je o tom, že hlavním viníkem je lidskou činností 
narušená přirozenost našeho ekosystému.
Bez ohledu na původ znamená pandemie covi‑
du‑19 obrovskou zátěž pro zdravotní systém. Virus 
SARS ‑CoV‑2 je dobře adaptován na lidskou popu‑
laci. Během nákazy a přenosu dochází ke změně 

jeho struktury a vzniku nových variant. Jeho 
RNA obsahuje až 30 000 nukleotidů. Má velkou 
schopnost replikace, ale relativně pomalou mu‑
tagenezi, ve srovnání asi poloviční s virem chřipky 
a pětinový ve srovnání s virem HIV. Potvrdilo se, 
že nové varianty viru vznikají. Z epidemiologické‑
ho hlediska jsou významné ty varianty, které jsou 
nakažlivější a rychleji se mezi lidmi šíří.
U nových variant je pak reálná obava, že prodělané 
onemocnění nevyvolá dostatečnou imunitu. Pří‑

kladem je epidemie v brazilském městě Manau‑
su – v tomto dvoumilionovém městě na jaře 2020 
onemocněla covidem většina obyvatel a epide‑
mie, zřejmě s jinou variantou viru, se opakovala 
na podzim téhož roku.
U většiny našich sledovaných pacientů hodno‑
ty IgA a IgM mezi druhým a čtvrtým měsícem 
klesaly. Naopak IgG protilátky se u většiny námi 
sledovaných pacientů postupně zvyšovaly a po čty‑
řech měsících od nemoci byly hodnoty ve srovnání 
s nálezem po dvou měsících lehce vyšší. Avšak 
u ne nevýznamné skupiny našich pacientů (14/43) 
hodnoty IgG mezi druhým a čtvrtým měsícem 
klesaly, ve dvou případech (2/43) se IgG protilátky 
nevytvořily vůbec. Můžeme předpokládat, že tyto 
dvě skupiny, tvořící v našem souboru více než 
třetinu pacientů (16/43), budou poměrně velmi 
brzy po prodělaném onemocnění nechráněny proti 
možné reinfekci.

Doporučení závěrem
Výše protilátek je pravděpodobně rozhodujícím 
faktorem obranyschopnosti proti reinfekci. Jejich 
stanovení se zatím nestalo rutinní metodou urču‑
jící i načasování vakcinace po nemoci, eventuálně 
načasování revakcinace další dávkou. Aktivace 
buněčné imunity s paměťovými T lymfocyty je 
předmětem výzkumu, zatím není k dispozici rutin‑
ní laboratorní metoda, jak ji kvantifikovat.
Současná postinfekční i postvakcinační imu‑
nita je v populaci zatím nedostatečná. Světová 
zdravotnická organizace (WHO) varuje před 
rozsáhlým předčasným rušením protiepide‑
mických opatření. Bude třeba jasně definovat, 
zda ochrana po prodělané infekci covidu‑19 je 
srovnatelná s imunitou po očkování. Hrozba 
infekce možná utichla, ale rozhodně nezmizela 
a zatím stále představuje riziko jak pro zdravotní 
systém, tak – ve svém důsledku – pro ekonomi‑
ku. Ochota k očkování v populaci viditelně klesá. 
Naše nálezy však spíše podporují doporučení, že 
lidé se mají očkovat i po prodělané infekci. Po 
kompletní vakcinaci předpokládáme vyšší tvorbu 
protilátek, a tedy lepší ochranu i před novými 
variantami viru.  ■

JAN KÁBRT, PAVEL ŠNAJDR, HANA SÝKOROVÁ, KATEŘINA 
BIČÍKOVÁ, ROMAN KOŠEK, GABRIELE KOVAČÍK, OLDŘICH 
ŠUBRT – všichni Klinika Program Health Plus

COVID‑19 A PROTILÁTKY
Covid‑19 si celosvětově vyžádal několik 
milionů obětí. Česko je mezi pěti zeměmi, 
které mají v přepočtu na populaci nejvíce 
zemřelých. Epidemiologie, patofyziologie, 
diagnostika a klinické projevy infekce byly 
podrobně popsány – klíčový pro vstup 
viru do buňky je jeho povrchový spike 
glykoprotein. Imunitní systém proti němu 
(a proti dalším složkám viru) tvoří specifické 
protilátky, imunoglobuliny IgA, IgM a IgG.

IgA protilátky se tvoří časně, s maximem tři 
týdny po vzniku infekce, IgM mají ještě kratší 
akceleraci s maximem 10–12 dnů od infekce. 
Tvorba IgG je pomalejší, ale déle přetrvává, 
nicméně v některých studiích byl u pacientů 
s mírným průběhem popsán rychlý pokles 
těchto protilátek. Velmi citovaná je dánská 
studie Hansen et al., kde autoři dospěli 
k závěru, že prodělání infekce poskytuje jen 
80,5% ochranu před reinfekcí. Lidé starší 
65 let jsou chráněni jen ze  47,1 %.

Trvání, kvalita a kvantita protektivní 
imunity po prodělané infekci covidu‑19 je 
individuální, závislá na věku, pohlaví a také 
na délce a závažnosti průběhu onemocnění. 
Z epidemiologického hlediska je stále 
nejasné, zda k lidem s přirozenou imunitou 
po prodělané infekci je možné z hlediska 
rizik reinfekce a přenosu nákazy přistupovat 
stejně jako k těm, kteří již byli očkováni. 
Přibývá nicméně studií prokazujících, že 
vakcinace navozuje vyšší tvorbu protilátek 
ve srovnání s postinfekční imunitou.
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ČEZ testuje unikátní plovoucí 
fotovoltaickou elektrárnu
Sluneční energie patří k nejšetrnějším a nejčistším způsobům výroby elektřiny, do budoucna se počítá s nárůstem 
potenciálu fotovoltaických elektráren. Pilotní projekt plovoucí solární elektrárny nyní testuje energetická společnost ČEZ 
na horní nádrži přečerpávací vodní elektrárny Štěchovice. Energetici zde v reálném prostředí zjišťují vlastnosti nosných 
plováků a solárních panelů v kombinaci s každodenním provozem přečerpávací elektrárny.

Štěchovická přečerpávací elektrárna, cenný 
pohotovostní zdroj, získává nyní na dal‑
ším významu. Skládačka v podobě čtyř řad 

monokrystalických fotovoltaických panelů vznikla 
díky spolupráci firem ČEZ Obnovitelné zdroje, 
 PRODECO a vodních elektráren ČEZ. Takzvané 
stříšky s orientací východ –západ drží nad hladinou 
horní nádrže více než třicet vzduchem plněných 
plováků o nosnosti přes 6 tun. Proti rozmarům 
počasí a neustálému pohybu hladiny nádrže, 
kterou určuje provoz přečerpávací elektrárny, je 
celá konstrukce fixována pojezdovými ližinami 
připevněnými na stěny nádrže.

Čísla na vodě ne, elektrárna ano
Na pilotní plovoucí fotovoltaice o výkonu 22 kWp 
umístěné na horní nádrži přečerpávací elektrárny 
ve středočeských Štěchovicích zkouší ČEZ reálné 
vlastnosti konstrukce plovoucích solárních pa‑
nelů pro případné nasazení v budoucích velkých 

parcích. Po nočním načerpání vody z Vltavy 
plave tato zkušební elektrárna na nejvyšší kótě 
hladiny. Naopak když energetická soustava 
vyčerpá kapacitu štěchovické „baterky“, ocitá se 

téměř o devět metrů níže. ČEZ vnímá potenciál 
vodních ploch pro rozvoj fotovoltaiky, ale nechce 
stavět na číslech, která by byla „na vodě“. Proto 
nyní testuje, co je možné v tuzemských podmín‑
kách realizovat. Do roku 2030 chce ČEZ přispět 
k transformaci české energetiky do bezemisní 
podoby vybudováním obnovitelných zdrojů 
o výkonu až 6 GW.

Proč právě plovoucí  
fotovoltaické elektrárny?
Zařízení snižuje odpařování vody z vodních ploch 
a z krajiny, jsou alternativou k záboru pozemků 
a jejich demontáž je rychlejší než u pozemních 
a střešních FVE.
„Fotovoltaika má díky neustále se zvyšující efektivitě 
solárních panelů obrovský potenciál a my nechce
me podcenit žádnou z oblastí jejího využití. Velká 
očekávání jsou od umístění fotovoltaik na vhodných 
vodních plochách, ale teprve realita ukáže, co si 
můžeme dovolit v českých podmínkách. Pokud 
nás pilotní instalace ve Štěchovicích přesvědčí, 
v létě bychom chtěli zpětinásobit její výkon a začít 
ho standardně dodávat do sítě. Pro případ, že by 
s plovoucími solárními zdroji počítaly další výzvy 
Modernizačního fondu, chceme být připraveni nejen 
teoreticky, ale především prakticky,“ říká Jan Kalina, 
člen představenstva a ředitel divize obnovitelná 
a klasická energetika ČEZ.  ■

DARINA POVROVÁ

ČEZ VYRÁBÍ ELEKTŘINU ZE SLUNCE 
NEPŘETRŽITĚ UŽ 25 LET
První elektrárnu využívající energii 
slunečního záření postavil roku 1998 
na hřebenech Jeseníků poblíž horní nádrže 
přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. 
Aktuálně provozuje v České republice 
fotovoltaické elektrárny o celkovém 
výkonu 126 MW, které ročně v závislosti 
na přírodních podmínkách vyrobí elektřinu 
pro zhruba 40 tisíc českých domácností.

ŠTĚCHOVICKÁ PŘEČERPÁVACÍ 
ELEKTRÁRNA
Spuštěna byla už v roce 1947, komplexně 
zmodernizována pak v roce 1996. Umí najet 
na stoprocentní výkon za pouhé tři minuty 
od povelu dispečera. Od prvního pohybu 
hřídele do okamžiku maximálního výkonu 
uplyne jen 100 sekund. Díky vodě puštěné 
na údolní turbínu z rezervoáru na kopci 
Homole dokáže během 4 hodin dodat 
celkově 200 MWh elektřiny a pomoci tak 
stabilizovat českou energetickou soustavu.

Fo
to

: a
rc

hi
v 

ČE
Z



www.komora.cz   53

  trendy & inovace

ALFA 3 ukazuje sílu robotizace v praxi

Nábytek postavený na datech
Robotická linka, práce s big daty a chytré hospodaření s energiemi. Přesně to charakterizuje výrobu kovového nábytku 
v lužské firmě ALFA 3. I když se tu stoly, skříně a další vybavení vyrábí už přes 30 let, inovativní postupy sem přinesl 
až současný ředitel Martin Pritula se svými společníky v roce 2007. Jak se mu podařilo vytvořit společnost, jejíž výrobky  
jsou dnes úspěšné nejen v Česku, ale i v západní Evropě a Skandinávii?

Se společností ALFA 3 spolupracujeme již 
5 let. Za tu dobu prošla velkou transformací 
z převážně ruční výroby do technologické 
produkce kovového nábytku a skříní na vysoké 
úrovni. Zaměřuje se na detail a noví majitelé 
v čele s ředitelem Martinem Pritulou pozvedli 
skomírající značku firmy v regionu a stali se 
vyhledávaným zaměstnavatelem, který nabízí 
práci v moderním a příjemném prostředí. 
Společnost ALFA 3 se ale nezastavuje před 
dalším vývojem a sama přichází na trhy 
s novinkami pro uživatele a investory. Jsem 
rád, že jsme získali spokojeného klienta, který 
oceňuje naše služby, a můžeme být při jeho 
dalších rozvojových plánech.

MILOŠ ROŽEK, regionální korporátní centrum  
České spořitelny v Pardubicích

POHLEDEM BANKÉŘE

Více informací na:

www.csas.cz/firmy
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Na první pohled klasická výrobní hala s lisov‑
nou, svařovnou, lakovnou a montážní linkou. 
Jenže uvnitř čeká překvapení: prostory jsou 

plné robotů a strojírenských vymožeností. Hlavní 
hvězda? Automatizovaná výrobní linka. „Konstruk
tér navrhne výrobek a programátor pak dle jeho di
gitálních podkladů vytvoří pro linku CNC programy. 
Robotizovaný sklad vyskladní potřebný materiál, 
do kterého stroj vyseká a vystříhá jednotlivé dílce. 
Následně materiál formuje do požadovaných tvarů. 
Pak už zbývá jednotlivé části svařit a dodat jim bar
vu a lesk,“ začíná vyprávět Martin Pritula, ředitel 
společnosti.
„Když jsem začal firmu řídit, museli jsme se zbavit 
zastaralých zařízení. Nechali jsme tu jen základ 
lakovny a začali investovat do CNC technologií – 
strojů řízených počítačem. Naši konkurenti sice 
CNC stroje už také měli, nevyužívali je ovšem 
v plném rozsahu – kombinovali je totiž s konven
čními technologiemi, zatímco my jsme používali 
CNC technologie pro výrobu všech součástí.“ 
Ač může sortiment kovového nábytku vypa‑
dat jednoduše, skrývají se za ním léta hledání 
nejefektivnějších postupů. „Než najdete správné 
know how, zabere to nějaký čas. Výrobky vlastně 
vyvíjíme jako stavebnicové systémy. Kombinujeme 
prvky a postupy, které už máme osvědčené. Tyto 
parametry stačí zadat do našeho 3D konstrukční
ho systému a ten pak automaticky vytvoří model 
nového výrobku.“

Efektivní práce s big daty
Roboti usnadní řadu opakujících se manuálních 
činností, ale díky propojení s firemním ERP systé‑
mem umí také sbírat velké množství dat. S těmito 
informacemi narůstá efektivita výroby. „V okamži
ku, kdy zadáme novou zakázku do našeho informač
ního systému, dokážeme naprosto přesně stanovit, 
jak velkou kapacitu jí budeme muset věnovat,“ ob‑
jasňuje Pritula. Avšak operace, které provádí lidé, 
roboti přesně nezaznamenají. Proto na každém 
pracovišti stojí terminál, kde se zobrazuje aktuální 
plán výroby. Informace o zahájení a ukončení ope‑
race zadávají do terminálů sami operátoři.
„Veškeré naše technologie osazujeme také senzory, 
které sledují, kdy přesně byl daný stroj v provozu. 
Což je vlastně další nástroj, který má náš mana
gement k dispozici, abychom pracovali efektivně. 
Jedeme zkrátka na principu štíhlé výroby neboli 
takzvaného lean managementu.“

Rostou ceny materiálů i energií. Co s tím?
Efektivitu sice ovlivnit lze, s cenami energií a mate‑
riálů je to však složitější. Po dlouhé době stability 
zažívají obrovský růst, což nepříznivě ovlivňuje 
řadu firem. „Nakonec jsme byli nuceni akceptovat 
situaci na trhu a objednávat materiál, aniž bychom 
věděli, jaká bude jeho cena,“ říká Pritula. Poradit si 
s neustále se měnící cenou materiálů je poměrně 
složité, na rostoucí ceny energií lze ale reagovat 
proaktivně. „Přecházíme třeba na technologie, které 

mají servoelektrické pohony a energie se spotřebo
vává pouze tehdy, když například stroj v lisovně 
provádí ohyb.“
Energií se dá šetřit, nebo si ji rovnou vyrábět – 
třeba pomocí solárních panelů. Právě do tohoto 
obnovitelného zdroje by firma ALFA 3 chtěla 
investovat. Není to ale jediná novinka, kterou 
tento lužský podnik chystá – v plánu je například 
výstavba nové haly. Velké ambice a růst zakázek 
tak nezbrzdila ani pandemie, ani ceny materiálů 
a energií. Brzy se tedy v městečku nedaleko Chru‑
dimi bude vyrábět ještě víc nábytku, který stojí 
nejen na precizně vyrobených kovových dílech, 
ale hlavně na datech.  ■

VALERIE SAARA
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Výměna kotlů, technologií,  
rekonstrukce výrobních areálů

NRB pomůže podnikům 
s úsporami energií
Růst cen energií nutí většinu podnikatelů přemýšlet o investicích do jejich úspor, protože ty jsou často jedinou možností, 
jak zkrotit zvyšující se výdaje za ně. Národní rozvojová banka (NRB) uskutečnila průzkum mezi svými klienty a zjistila, 
že přibližně dvě třetiny z nich plánují v horizontu jednoho roku až pěti let investovat právě do projektu, který jim přinese 
úsporu na energiích.

Podnikatelům, kteří se rozhodnou se do 
takového projektu pustit, nabízí NRB nejprve 
poradenství z programu ELENA, které jim 

pomůže projekt připravit a zařídit energetický 
posudek, a to pouze za desetinu celkových nákla‑

dů, a následně bezúročný úvěr buď z programu 
Úspory energie (pro projekty realizované na území 
České republiky mimo hlavní město Prahu), nebo 
z programu Energ (pro projekty realizované v Pra‑
ze) k zafinancování úsporného projektu.

Někteří podnikatelé se do takových projektů pus‑
tili již dříve a s využitím bezúročného financování 
od NRB. Jde o firmy z různých oborů, napří‑
klad rodinný podnik KAMA, který se zaměřuje 
na výrobu pleteného sportovního zboží, přední 

Exteriér výrobního areálu společnosti KAMA po rekonstrukci
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společnost v oboru profesionální kosmetiky a ka‑
deřnictví Primavera Andorrana, výrobce schodů 
SWN Moravia a firmu FMP, což je mj. výrobce 
prvků pro automobilový průmysl.

Rekonstrukce prostor přinesla  
úsporu na energiích
Rodinná firma KAMA je tradičním českým 
výrobcem pleteného sportovního oblečení. V roce 
2019 se pustila do rekonstrukce svého výrobního 
areálu v Praze – Suchdole, která spočívala v rozší‑
ření prostor, zateplení budovy, výměně osvětlení 
na LED a využití odpadního tepla vznikajícího při 
výrobě, které je odváděné odvětrávacím systé‑
mem do prvního nadzemního podlaží, a jeho 
využití pro vytápění těchto prostor. Rekonstrukce 
výrobního areálu společnosti přinesla 17% úsporu 
energie a dále oproti původnímu stavu došlo 
k poklesu emisí.
Společnost měla tento projekt připravený několik 
let. „Jenže jsme jej odsouvali kvůli jiným prioritám. 
Když jste malá firma, dvakrát si rozmyslíte, do čeho 
budete investovat,“ vysvětluje Mahulena Pertlová, 
zakladatelka firmy. A protože jde o firmu, která 
sídlí v hlavním městě, nepřicházelo ani v úvahu, 
že by její rozvoj usnadnila některá ze státních 
podpor. Úsměvné na tom ale je, že kdyby sídlila 
o tři kilometry dál v Horoměřicích, bylo by to 
jiné. Naštěstí se jim ale dostal do ruky newsletter 
s informací o programu ENERG od NRB a volba 
financování byla jasná.
Další firmou, které rekonstrukce prostor přinesla 
úsporu na energiích, je třeba Primavera An‑
dorrana, přední společnost v oboru profesionální 
kosmetiky a kadeřnictví nejen v ČR, ale také 
na Slovensku a v Maďarsku. Během 25 let svého 
působení na trhu zařadila do nabídky nové značky 
a přípravky těšící se mezinárodní prestiži.
Ve svém nynějším pražském sídle v Praze – Ko‑
šířích funguje od roku 2004 a bylo zřejmé, že 
prostory si již zasluhují důkladnou rekonstrukci. 
Záměrem mimo jiné bylo dosáhnout podstatné 
energetické úspory, konkrétně například výměnou 
tepelněizolačních materiálů, instalací jiného typu 
osvětlení s automatickým systémem rozsvěcení 
a zhasínání a vhodněji regulovatelné klimatizace 
pro letní období. To se díky programu ENERG 
od NRB podařilo a nyní jsou již úspory viditelné 
i ekonomicky.
Nutno dodat, že nově zrekonstruované firemní 
prostory v pražských Košířích jsou tak příjemné, 
že tu dostanete okamžitě chuť se rozmazlovat a víc 
o sebe pečovat. Mimo jiné tu cítíte ducha rodinné‑
ho podnikání, autentické teplo domova.

Přední výrobce schodišť šetří energii  
díky novým kotlům
Společnost SWN Moravia sídlí v Mladoňovicích 
na Třebíčsku a patří mezi přední výrobce scho‑
dišť v České republice. Zaměřuje se na výrobu 
schodišť především pro rodinné domy. Kromě 
celodřevěných schodů vyrábí také kovové a kom‑

binované za využití dřeva, kovu, nerezu nebo 
skla. Už od samého začátku podnikání v roce 
1996 využívá pro vytápění všech svých prostor 
vlastní dřevěný odpad. Vzhledem ke zrychlování 
výroby byla firma nucena dokupovat ještě mokrý 
materiál, na který ale původně pořizované kotle 
nebyly určeny. Navíc v roce 2020 vstoupila v plat‑
nost novela o emisích a bylo zapotřebí zapracovat 
i na jejich snížení.

Proto se společnost rozhodla pořídit nové kotle 
na biomasu. Teplo, které díky nim vyrobí, využívá 
na vytápění všech svých prostor, tedy areálu 
o výrobní ploše cca 5 000 m2. Výměna kotlů snížila 
společnosti spotřebu energie o 16 % a zároveň do‑
šlo ke zjednodušení procesu logistiky souvisejícího 
se sháněním dřevěného odpadu, tedy nejen toho, 
který vznikne při vlastní výrobě.
Dodavatel nových kotlů doporučil společnosti 
SWN Moravia i výhodný způsob financování, 
a to úvěrový program Úspory energie od NRB. 
„S touto bankou máme bohaté zkušenosti z jiných 
firem, které vlastníme. Měli jsme ale jen povědomí 
o programu Expanze. Ihned jsem se tedy spojil 
s ředitelem brněnské pobočky Alešem Trnkou, abych 
se o programu Úspory energie informoval, a ty pod
mínky byly velmi solidní. Desetiletý úvěr, bez úroku. 
V dnešní době je to jedna z rozumných podpor státu 
podnikatelům,“ chválí tento úvěrový program je‑
den z majitelů firmy SWN Moravia Tomáš Nekula 
a dodává: „Přibližně za jeden měsíc od toho, kdy 
jsem se o programu dozvěděl, došlo k podání žádos
ti – čekali jsme totiž ještě na energetický posudek – 
a za dalších 14 dní jsme měli přislíbený úvěr. Musím 
říct, že to bylo nezvykle rychlé vzhledem k mým 
zkušenostem s vyřizováním úvěrů.“

Výměna kotlů a technologií  
s návratností do šesti let
Společnost FMP působí na trhu od roku 1991 a je 
významným výhradně českým výrobcem kovo‑
vých uzavíracích a spojovacích prvků pro PP ‑R 
potrubní systémy a zároveň je výrobcem prvků pro 
automobilový průmysl. Před několika lety se pus‑
tila do energeticky úsporného projektu s přesahem 
k robotizaci za využití zvýhodněného financování 
od NRB z programů Úspory energie a Expanze.
Společnost rekonstruovala ve své provozovně 
v Ládví zdroje tepla a úpravy napojené otopné sou‑
stavy. Kotelna obsahovala celkem čtyři zastaralé 
kotle na biomasu, které byly na konci životnosti 
a měly nízkou účinnost. Byly tedy nahrazeny dvě‑
ma vysoce účinnými nízkoemisními kotly značky 
Fröling. Vedle toho byly vyměněny části výrobního 
zařízení na lisování plastů – dva zastaralé lisy typu 
CS byly nahrazeny dvoukomponentním lisem 
Arburg ALLRounder 470 S. A zároveň došlo k op‑
timalizaci spotřeby energií formou modernizace 
centrálního systému chlazení výrobních strojů, 
včetně systému Freecooling.
Tento komplexní projekt přinesl společnosti úspo‑
ru spotřeby energie až 28 % ročně. S tím souvisí 
i relativně velké snížení finančních nákladů, takže 
dobu návratnosti investice společnost předpokládá 
cca 5,4 roku. Zároveň došlo ke snížení emisí, ná‑
kladů na obsluhu a údržbu kotelny, navíc výstupy 
z nových kotlů jsou nízkoodpadové. Nový lis pak 
společnosti kromě energetické úspory přinesl 
i možnost vyrábět nové specializované výrobky, 
a tedy i nové obchodní příležitosti.  ■

MARIE LAFANTOVÁ

FINANCOVÁNÍ NRB V OBLASTI 
ÚSPOR ENERGIE
Podnikatelé bez rozdílu velikosti mohou od 
NRB čerpat bezúročný úvěr na financování 
svých projektů zaměřených na úspory 
energie. Může se jednat o menší projekty, 
jako např. výměna osvětlení, oken, kotlů, 
nové rozvody elektřiny, vody, plynu, 
pořízení úspornějších technologií, nebo 
rozsáhlejší a investičně náročnější projekty 
typu komplexní renovace budov určených 
k podnikání ve smyslu zateplení, využití 
tepla produkovaného ve výrobě, akumulace 
elektrické energie, využití obnovitelných 
zdrojů energie a další. Vedle bezúročného 
financování NRB firmám nabízí ještě další 
zvýhodnění, a to ve formě různých finančních 
příspěvků. Banka rovněž pomáhá s přípravou 
projektu a se zařízením energetického 
posudku, a to za desetinu celkových nákladů, 
prostřednictvím poradenství ELENA.

Nový kotel na biomasu ve společnosti SWN Moravia
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Česko slaví čtvrtstoletí
systematického třídění a recyklace odpadů
Česká republika letos oslaví již 25 let systematického rozvoje třídění a recyklace odpadů z obalů. Tento systém  
funguje od počátku na dlouhodobé spolupráci průmyslu, měst a obcí zapojených v systému EKO ‑KOM. Díky nim  
má Česká republika efektivně fungující systém třídění a recyklace obalových odpadů. Pojďme si ale připomenout 
nejdůležitější momenty uplynulého čtvrtstoletí.

Prvním historickým milníkem byl rok 1994, 
kdy byla EU přijata Směrnice o obalech a oba‑
lových odpadech. Jde o nejstarší evropský 

předpis, který je založen na principu odpovědnosti 
výrobce za celý životní cyklus výrobku. A v reakci 
na tehdejší přijetí směrnice tady vzniklo České 
průmyslové sdružení pro obaly a životní prostředí 
(CICPEN). Sdružení mělo vymyslet řešení, jak spl‑
nit recyklační cíle plynoucí z evropské směrnice. 
A mělo vytvořit a podepsat dobrovolnou dohodu 
o kolektivním řešení odpovědnosti s představiteli 
české vlády. V roce 1996 pak CICPEN rozhodl 
o vytvoření systému sdruženého plnění povinností 
zpětného odběru a využití obalů po vzoru zemí 
v Evropské unii. A začal jednat s Ministerstvem 
životního prostředí.

Zahraniční inspirace
V roce 1997 byla deseti firmami založena 
společnost EKO ‑KOM jako nástroj umožňující 
výrobcům splnit povinnost zákona o obalech. Za‑
kladateli byly převážně potravinářské společnosti 
s mezinárodním zastoupením a se zkušenostmi 
z jiných evropských zemí. Od roku 1997 do roku 
1999 probíhaly pilotní projekty, které měly dát 

českému systému separovaného sběru odpadů 
finální podobu. Inspirací byly především Němec‑
ko a Rakousko, jejich modely měly ale drobný 
háček – v obou zemích totiž fungoval takzvaný 
duální sběr, což znamená, že se zvlášť sbíraly obaly 
a zvlášť pak neobalová složka. V České republice 
ale již fungoval sběr skla do nádob a sběr papíru 
ve sběrnách surovin, sbírala se dohromady obalo‑
vá i neobalová složka (takzvaný integrovaný sběr). 
Tuto sjednocenost chtěla ČR zachovat, proto 
hledala inspiraci také ve Francii, kde fungoval 
integrovaný sběr odpadů. Český systém je tedy 
nakonec kombinací systémů z Francie, Německa 
a Rakouska.

Půl Orlíku recyklátu
Do pilotních projektů bylo v letech 1997 až 1999 
zapojeno 7 obcí a zhruba 150 tisíc obyvatel ČR. 
A za tyto dva roky evidoval systém přibližně 46 ti‑
síc tun nevratných obalů. Od té doby urazila Česká 
republika se svým systémem třídění odpadů velký 
kus cesty. Mnohonásobně se zvýšil podíl obyvatel, 
kteří třídí pravidelně odpad (z 1,5 % na 73 %), 
z původních 10 je v systému zapojeno 21 292 
firem, počet zapojených obcí se zvýšil z pilotních 7 

na současných 6 169 obcí a také se mnohonásobně 
zvýšila produkce obalů. Oproti začátkům uvádějí 
firmy na tuzemský trh zhruba 1,3 milionu tun 
nevratných obalů. Z tohoto celku se daří aktuálně 
předat na dotřiďovací linky k dotřídění pro mate‑
riálovou recyklaci nebo jiné využití přes 1 milion 
tun použitých jednorázových obalů. Za uplynulých 
25 let se již podařilo předat k dalšímu využití přes 
13 milionů tun obalových odpadů. Takové množ‑
ství by svým objemem zaplnilo zhruba polovinu 
Orlické přehrady.  ■

LUCIE MÜLLEROVÁ

Více informací na:

www.ekokom.cz

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA  
TŘÍDĚNÍ ODPADU V ČR:
	■ PAPÍR – modrý kontejner nebo kontejner jiné 

barvy opatřený modrou samolepkou
	■ PLASTY – žlutý kontejner nebo kontejner jiné 

barvy opatřený žlutou samolepkou
	■ SKLO – zelený (a bílý) kontejner nebo 

kontejner jiné barvy opatřený zelenou 
samolepkou

	■ NÁPOJOVÉ KARTONY – oranžový kontejner 
nebo kontejner jiné barvy opatřený 
oranžovou samolepkou

	■ KOVY – šedý kontejner nebo kontejner jiné 
barvy opatřený šedou samolepkou

Před tříděním je potřeba také dbát na co 
největší zmenšení objemu odpadu. Nejlépe 
jeho sešlápnutím, zmačknutím nebo 
rozložením. Do sběrných nádob se tak vejde 
více odpadu, a to může ovlivnit například 
frekvenci svozu odpadu. Lze tak uspořit 
náklady obcí na likvidaci odpadu, ale také 
snížit zátěž životního prostředí. Třídit odpad 
má zkrátka smysl!
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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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Přinášíme další výběr aktuálních objevů a výzkumů z českých vědeckých laboratoří, v nich se ukrývají doslova poklady.  
Jsou nejenže zajímavé, ale zároveň mohou být skvělou příležitostí, jak trh obohatit o užitečné produkty a technologie.

A především stojí za pozornost proto, že 
mohou být impulzem ke globálnímu úspěchu 
pro ty z českých firem, které si troufnou obje‑

vit jejich zatím ještě poněkud skrytý potenciál.

I brzda může být pohonem
Auto zabrzdí, čímž nabije baterii. Ta pak předá 
energii motoru. Není to sci ‑fi, ale už docela blízká 
budoucnost. Bržděním se ztrácí mechanická 
energie. Stačí ji tedy zachytit a znovu efektivně 
využít. Akorát je k tomu potřeba vynalézt takovou 
baterii, která se dokáže velmi rychle a účinně na‑
bít. Abychom byli přesní, nemluvme o baterii, ale 
o superkondenzátoru. Jeho prototyp teď připravují 
vědci v Olomouci.
Vysokokapacitní, bezpečný a k přírodě šetrný 
superkondenzátor, tedy zařízení pro uchovávání 
elektrické energie, vyvíjejí vědci z Českého institu‑
tu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) 
Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci 
s kolegy z Bar ‑Ilanovy univerzity v Izraeli a ital‑
skou firmou Itelcond. Využijí k tomu v Olomouci 

vyvinutý materiál odvozený od grafenu, který už 
chrání evropský patent. Výzkum, který má posu‑
nout objev do praxe, je možný díky prestižnímu 
a v tuzemsku ojedinělému grantu Evropské rady 
pro inovace (EIC) Transition Challenges s dotací 
bezmála 2,5 milionu eur (cca 62,5 milionů korun).
„Dusíkem obohacený grafen, který jsme vyvinuli 
z fluorografenu, se ukazuje pro využití v super
kondenzátorech jako velmi perspektivní. V porov
nání s grafitem má materiál větší hustotu, která 
v kombinaci s velkou schopností adsorbovat ionty 
z elektrolytu vede k velmi vysoké objemové hustotě 
energie, výrazně vyšší než u všech dosud popsaných 
superkondenzátorových materiálů na bázi uhlíku 
nebo grafenu. To může přinést přelomové zlepšení 
výkonu superkondenzátorů,“ říká vedoucí výzkum‑
ného týmu profesor Michal Otyepka.
Látka, kterou olomoučtí vědci pro vývoj superkon‑
denzátorů používají, patří mezi tzv. 2D materiály. 
Tedy látky, které se skládají z jednotlivých vrstev 
atomů – a vědci tyto jednotlivé vrstvy dokážou od 
sebe oddělit. Na studium těchto materiálů se sou‑

středí fyzici po celém světě. Předpokládají totiž, že 
právě přes 2D materiály vede cesta k dokonalejším 
technologiím.
Superkondenzátor ukládá elektrickou energii. 
„Uvnitř dochází k přeskupování iontů elektrolytu. 
Tento fyzikální proces je velmi rychlý, což je obrovská 
výhoda oproti bateriím. V baterii totiž musí dojít 
k chemické reakci, zatímco v superkondenzátoru pou
ze k přeskupení chemických iontů. Díky tomu se na
bíjejí velmi rychle a dokážou to v podstatě v neome
zeném počtu cyklů,“ poukazuje Otyepka na známou 
vlastnost baterií, že po určitém počtu nabití jejich 
kapacita klesá a životnost končí. Superkondenzátory 
jsou v tomto ohledu mnohem trvanlivější.
Superkondenzátory se nejen rychle nabíjí, ale i vy‑
bíjí. Toho využívají například defibrilátory. Právě 
u těchto život zachraňujících zařízení je nutné, aby 
se dokázaly rychle nabít a zároveň rychle předat 
velké množství energie. Michal Otyepka zároveň 
předpokládá, že vyvíjené superkondenzátory 
pomůžou vyřešit zásadní problém současných 
elektromobilů – dlouhou dobu nabíjení baterie. 

Efektivnější elektromobily, 
pomůcka pro těhotné, výroba 
vodíku skoro bez energie



www.komora.cz   59

  trendy & inovace

Superkondenzátor se prý dokáže nabít za pár mi‑
nut. Budoucnost elektromobility tak Otyepka vidí 
v kombinaci superkondenzátorů a baterií. Díky 
propojení obou technologií se urychlí nabíjení 
a zvýší životnost baterie.
Vyvíjené superkondenzátory navíc umožní i šetřit 
energií. „Když auto brzdí, velké množství energie uni
ká. Ale existuje systém rekuperace energie – mecha
nická energie vozu se dá zpětně uložit do elektrické 
energie. Na to jsou dobré právě superkondenzátory. 
Bržděním na křižovatce si nabiji superkondenzátor 
a uloženou energii pak využiji při rozjezdu,“ nadšeně 
líčí profesor. Ušetří se tím nejen energie v baterii, ale 
i baterie samotná. Už jsme zmínili, že chemické ba‑
terie se nabíjením a vybíjením opotřebovávají. Díky 
superkondenzátorům se tento cyklus prodlouží, 
čímž se prodlouží i životnost baterie.

Slibný komerční potenciál
Hledání materiálů pro účinné ukládání elektrické 
energie patří mezi velmi žhavé výzvy současné 

vědy. V souvislosti se snahou omezit spotřebu 
fosilních paliv a vlivem rostoucí mobility a zvyšují‑
cího se počtu elektronických zařízení roste celosvě‑
tově poptávka nejen po cenově dostupné, spoleh‑
livé a udržitelné energii, ale i po jejím efektivním 
skladování. Současně s tím vědci přemýšlí i o tom, 
jak při ukládání energie omezit závislost na lithiu, 
jehož těžba mnohdy není zrovna ekologická.
Nový materiál z CATRIN lze připravit z grafit 
fluoridu, průmyslového lubrikantu dostupného 
na trhu v tunách, což zvyšuje jeho případnou 
komerční dostupnost. „Zároveň jsme velmi dbali 
na to, aby byla výsledná součástka co nejvíce šetrná 
k životnímu prostředí. Toho jsme, kromě použití 
samotného uhlíkového materiálu, dosáhli také 
volbou elektrolytu v superkondenzátoru,“ přidává se 
další členka řešitelského týmu Veronika Šedajová, 
která je také spoluautorkou nedávno uděleného 
evropského patentu.

Díky získanému grantu EIC vědci můžou ve 
spolupráci s italským partnerem přistoupit k vývoji 
prototypu superkondenzátoru. Zkoumají, které 
složení elektrolytu nabídne nejlepší vlastnosti, a zá‑
roveň se zajímají o to, jak dosud malou produkci 
v laboratoři přenést do průmyslových měřítek. Asi 
za dva nebo tři roky by měl světlo světa spatřit cer‑
tifikovaný prototyp, o který můžou projevit zájem 
výrobci elektromobilů i medicínské techniky.

Je očekávané miminko v pořádku?
To, jak se vlci chovají při lovu kořisti, posloužilo 
ostravským vědcům při konstrukci domácího 
monitoru EKG dosud nenarozeného plodu. 
Unikátní přístroj, který si už razí cestu na světový 
trh, změří srdeční činnost maminky i miminka. 
Protože jsou signály spojené, kybernetici z Fakulty 
elektrotechniky a informatiky VŠB ‑TUO vyvinuli 
software, který dokáže oba signály od sebe oddělit. 

Těhotné ženy se tak už brzy budou moct v klidu 
domova snadno přesvědčit, že s jejich miminkem 
je vše v pořádku. Poslouží jim k tomu jednoduchý 
pás a mobilní telefon.
„Princip je takový, že zcela neinvazivně snímáme 
elektrickou aktivitu srdíčka nenarozeného miminka, 
to pomocí našeho hardwaru a softwaru zpracuje
me a výsledek přenášíme do mobilního zařízení,“ 
popisuje jeden z vynálezců nového přístroje 
profesor Radek Martinek, který na FEI VŠB ‑TUO 
působí na Katedře kybernetiky a biomedicínského 
inženýrství. V ruce drží látkový pás se srdíčky, pod 
kterým lze tušit skrytou elektroniku. Jde o proto‑
typ domácího monitoru EKG zatím nenarozeného 
miminka. „Pás je schválně ušitý v takovéto podobě, 
protože cílovou skupinou jsou těhotné maminky,“ 
usmívá se vědec.
Spodní stranu pásu pokrývají drobné kovové plíš‑
ky. To jsou elektrody, které EKG měří. Miminko 
může být v bříšku v podstatě kdekoliv, a proto těch 
elektrod je povícero. Srdeční činnost zachytí ty 
plíšky, které jsou plodu nejblíže. Pás si maminka 
na břicho připevní jednoduše pomocí suchého 
zipu – a může se věnovat běžným činnostem, na‑
příklad vaření, žehlení, úklidu nebo i odpočinku. 

 KDYŽ AUTO BRZDÍ, VELKÉ 
MNOŽSTVÍ ENERGIE UNIKÁ. ALE 
EXISTUJE SYSTÉM REKUPERACE 
ENERGIE – MECHANICKÁ ENERGIE 
VOZU SE DÁ ZPĚTNĚ ULOŽIT DO 
ELEKTRICKÉ ENERGIE. NA TO JSOU 
DOBRÉ PRÁVĚ SUPERKONDENZÁTORY. 
BRŽDĚNÍM NA KŘIŽOVATCE SI NABIJI 
SUPERKONDENZÁTOR A ULOŽENOU 
ENERGII PAK VYUŽIJI PŘI ROZJEZDU

Veronika Šedajová a Michal Otyepka v laboratoři

Připojení superkondenzátoru k bateriovému testeru
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Pás maminku v pohybu nijak neomezuje a zároveň 
žádný pohyb nesnižuje kvalitu signálu.
V současné době se zdravotní stav očekávaného 
miminka sleduje u lékaře pomocí kardiotokografu 
(KTG), v těhotenské „hantýrce“ jde o „pásy“ nebo 
„ozvy“. „Kardiotokografie pracuje na principu 
tzv. dopplerovského ultrazvuku. Máme dva senzory, 
které vysílají signál a přijímají signál odražený, kte
rý postihne pohyb srdíčka plodu. Naproti tomu naše 
zařízení snímá elektrickou aktivitu, tím pádem je 
zcela neinvazivní,“ přibližuje Martinek. Dá se tedy 
říct, že vynález ostravských vědců je pro miminko 
šetrnější, byť jak Martinek zdůrazňuje, i dosavadní 
ultrazvuk není nikterak zdravotně závadný.

Z pásu rovnou na Facebook
Výsledek měření uvidí maminka ve speciální 
mobilní aplikaci. Ta bude zároveň jakýmsi „prů‑
vodcem těhotenstvím“, takže se maminka dozví, 
jaké změny se v aktuální fázi dějí v jejím těle a jak 
se má vyvíjet plod. „V pokročilém stadiu těhoten
ství mívají maminky bolesti, mohou být neklidné, 
a pokud si nasadí náš pás a zjistí, že miminko je 
v pořádku, může je to uklidnit,“ zmiňuje Martinek 
i psychologický rozměr domácího monitoru EKG 
plodu. A pokud bude maminka spokojená, může 
se s výsledkem měření pochlubit na sociálních sí‑
tích, případně ho poslat například partnerovi nebo 
kamarádkám v soukromé zprávě. I to mobilní 
aplikace umožní.
Ačkoliv má pás primárně měřit srdeční činnost 
miminka, mnohem silnějším signálem, který pří‑
stroj zachytí, je EKG maminky. Tyto signály se pře‑
krývají a je velmi těžké je od sebe oddělit. A právě 
v tom spočívá přínos ostravských vědců. Objevili 
algoritmy, které oba signály bezpečně rozliší. Mimo 
jiné se nechali inspirovat lovícími vlky. „Používáme 
hybridní algoritmy, které kombinují hned několik 
metod. Je tam třeba metoda nezávislých komponent 
nebo adaptivní filtrace. Každá z těch metod se musí 

optimálně nastavit. A právě k té optimalizaci pou
žíváme metodu lovení vlků. Vlci jsou totiž efektivní. 
Oni se snaží k lovu vynaložit co nejméně energie, 
snaží se ke kořisti najít optimální cestu,“ vysvětluje 
Martinek s tím, že i oni hledají optimální cestu 
k rozlišení zprvu smíšených signálů.
S vývojem domácího monitoru EKG nenarozené‑
ho miminka Radek Martinek začal asi před deseti 
lety v rámci své dizertační práce a asi před třemi 
lety výzkum zaujal soukromého investora. Díky 
němu mohl vzniknout předvýrobní prototyp, který 
už v praxi ověřil, že vše funguje, jak má. „V sou
časné době pod hlavičkou Technologické agentury 
ČR v rámci projektu a konsorcia tří firem vyvíjíme 
zařízení do finální podoby, kterou bude možné 
komercionalizovat,“ pokračuje Martinek.
Vědec věří, že jeho vynález na trhu uspěje: „Když 
nabídneme maminkám zařízení v cenové hladi
ně kolem sto nebo dvou set eur, které jim dodá 
pocit bezpečí během těhotenství, tak si myslím, 
že ten potenciál tam je velký. Bývá pravidlem, že 
na těhotenství se moc nešetří. Skoro každý si koupí 
dobrou domácí chůvičku, vybaví si pokojíček – a my 
nabízíme zařízení, které rodiče využijí už během 
těhotenství.“ Nejdříve by ostravský vynález měl 
zamířit na pulty prodejen v USA, pak bude násle‑
dovat Evropa. „Česká republika je poměrně malý 

trh, takže zpočátku míříme tam, kde těch maminek 
je víc,“ doplňuje Martinek a s úsměvem dodává, 
že podstatnou výhodou na trhu s těhotenským 
vybavením je to, že rodit se bude pořád.
Finální prototyp, podle kterého už by se mohlo 
začít vyrábět ve velkém, by mohl být hotový asi za 
půl roku. Martinek si pochvaluje, že zatím nemají 
žádnou vážnou konkurenci. Existují sice těhoten‑
ské monitory vyráběné v Asii, které jsou dokonce 
mnohem levnější, než bude ten ostravský monitor, 
ale k jejich spolehlivosti mají vědci vážné výhrady. 
Jsou prý spíš placebem než skutečným zařízením, 
které může reálně něco změřit.
Vynález ostravských vědců je zatím určený jen pro 
orientační, laické domácí použití. Jimi vynalezená 
metoda ale míří i do nemocnic. „Naše technologie 
pravidelně konzultujeme s lékaři a teď aktuálně 
nám byla schválena etická komise ve Fakultní 
nemocnici v Ostravě, kde budeme testovat možnosti 
využití naší technologie v klinické praxi. Konkrétně 
spolupracujeme s dětskou kardiologií, kde naše 
zařízení má velký potenciál,“ optimisticky vyhlíží 
budoucnost Martinek.

Jak vyrobit vodík (téměř) bez energie
Jedním z dosavadních limitů rozvoje vodíkových 
technologií je energetická náročnost výroby 
vodíku. V případě ekologické výroby se často 
mluví o elektrolýze vody. Aby se tímto způso‑
bem vyrobilo dostatečné množství plynu pro 
vodíková auta, nebo dokonce i letadla, bude se 
muset postavit velké množství elektráren. Protože 
smyslem rozvoje vodíkových technologií je ome‑
zení spotřeby fosilních paliv, samozřejmě se musí 
jednat o elektrárny z obnovitelných zdrojů energie. 
Plzeňští vědci ale vymýšlejí ještě jeden způsob. Na 
vodu se jednoduše nechá svítit sluníčko. S patřič‑
ným vybavením se v ní vodík vyrobí, aniž bychom 
dodávali jakoukoli energii.
Do uzavřené nádoby s vodou se vloží lehce za‑
tmavené sklo a postaví se na slunce. V tu chvíli se 
začnou vytvářet bublinky vodíku, které se odvedou 
do zásobníku. Žádná jiná energie není potřeba. 
Tak nějak by v ideálním případě měla fungovat 
technologie, kterou vyvíjejí vědci z výzkumného 
centra Nové technologie pro informační společ‑
nost (NTIS) Fakulty aplikovaných věd Západočes‑
ké univerzity v Plzni. „Náš materiál je polovodič. 
Tím, že na něj svítíme světlem, vzniknou v něm 
nosiče elektron díra. Díry vytvoří kyslík a elektrony 
vyrobí vodík,“ vysvětluje princip docent Jiří Čapek 
a představuje si, že za deset nebo dvacet let bude‑
me mít vedle fotovoltaických panelů na střechách 
i polovodičové desky s vodou vyrábějící vodík.
Domácí ekologickou výrobu vodíku by zvládly 
už současné technologie. Solární panely vyrobí 
elektřinu, kterou použijeme pro elektrolýzu vody. 
Další výzkumník Stanislav Haviar ale upozorňuje 
na jistá úskalí: „Mimo vlastní výrobnu elektřiny 
potřebujete i elektrolyzér. Klasická elektrolýza, 
kterou známe ze školy, má velmi nízkou efektivitu, 
takže pro tento účel není vhodná. To, co se dá už 

Radek Martinek se svým vynálezem
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v dnešní době používat, je opak vodíkového článku, 
který je ve vodíkových autech. Když se zapojí 
obráceně a pustí se do něj elektřina, vyrobí se vodík. 
Nevýhoda je, že se jedná o stejnou technologii 
a stejné materiály jako pro vodíkové články do aut. 
Pokud bychom je tedy chtěli všichni – domů nebo 
do aut – tak nemáme na Zemi dostatek materiálu 
pro jejich výrobu. Současná vodíková auta jsou 
založena na platině, které ale není na Zemi dost.“ 
Existuje tak několik cest, jak tento problém vyřešit. 
Jednou z nich je, že se podaří vyvinout elektrolýze‑
ry bez platiny. Anebo elektrolýzu přeskočit – a vo‑
dík z vody vyrábět rovnou, jak se o to Jiří Čapek 
a Stanislav Haviar snaží. A nejen oni, podobné 
výzkumy se provádějí téměř po celém světě.
Ačkoli myšlenka zní snadno a světové labora‑
toře se ji snaží zhmotnit už několik desítek let, 
výsledky stále nejsou takové, aby se tento způsob 
výroby vodíku vyplatil. „Nároky na polovodičový 
materiál jsou extrémní. Vcelku hezky funguje oxid 
titanu, na což se přišlo někdy v sedmdesátých letech. 

Nevýhodou je, že tento materiál reaguje jen na UV 
záření, kterého ale není ve slunečním spektru mno
ho. Postupně se tedy přechází na složitější materiály, 
hodně se teď studují tzv. ternární oxidy, které se 
skládají ze tří prvků. My se zaměřujeme dokonce 
i na kvaternární oxidy se čtyřmi prvky. Trend je 
přecházet ke složitějším materiálům a snažit se 
vybalancovat všechny požadavky, které jsou pro 
hledaný materiál nutné,“ popisuje Čapek.
Vědci se zkrátka nevzdávají naděje, myšlenka 
snadné a energeticky nenáročné výroby vodíku je 
příliš lákavá. „Teď je účinnost pořád nedostatečná pro 
komerční využití, ale to se může rychle změnit. Záleží 
i na finanční podpoře výzkumu,“ věří Čapek. A jeho 
kolega Haviar je zároveň přesvědčený, že až se ten 
správný materiál podaří najít, nebude problém ho 
rychle uvést do praxe: „Produkce vodíku bude jak 
velkokapacitní s obrovskými plynojemy, tak i nízko
objemová, kdy si budeme vodík vyrábět do malé 
bomby u domu. Pak ho přečerpáme do auta nebo ho 

využijeme na výrobu elektřiny v noci. Tenkovrstvé 
technologie obecně mají výhodu, že jsou snadno 
škálovatelné. Jde takto vyrobit drobná zařízení pro ro
dinné domky, ale i obrovská zařízení pro velkovýrobu. 
Dokážu si představit, že na Sahaře budou parky, kde 
se bude vyrábět vodík a ten se pak bude transportovat 
mnohem snadněji než elektřina vyžadující dráty.“

Vzniknou i velmi citlivé senzory
Cestu ke správnému materiálu vědci z NTIS hledají 
pomocí plazmového magnetronového naprašování. 
Zjednodušeně řečeno jde o technologii, která ve 
vakuu pomocí plazmatu rozloží vstupní materiál 
na atomy, které se pak naprašují na podložku, 
v našem případě na sklo. Výsledkem je nanovrstva 
s jedinečnými vlastnostmi. „Plazmovým technolo
giím rozumíme opravdu hodně. To nám umožňuje 
připravovat unikátní materiály. Můžeme třeba znát 
prvkové složení, ale my dokážeme využít výhody 
plazmatu, který nám nabízí nerovnovážné podmínky, 

díky čemuž můžeme kombinovat prvky způsobem, 
který není v přírodě běžný. Jsme schopni je dostat i do 
speciálních struktur. To vše nám umožňuje připravit 
materiály v unikátním stavu, který pak může vést 
k daleko lepším vlastnostem,“ líčí Čapek. V současné 
době k vývoji své technologie využívají oxynitrid 
tantalu, který v sobě obsahuje tantal, kyslík a dusík. 
Už brzy ale vyzkouší materiály jiné, složitější.
Nanovrstva nanesená pomocí plazmového mag‑
netronového naprašování ale nemusí sloužit jen 
k výrobě vodíku. Stanislav Haviar se ve svém dalším 
projektu věnuje tomu, jak vytvořit velmi citlivé 
senzory, které dokážou vodík detekovat: „Měříme, 
jak se elektrický odpor materiálu změní při kontaktu 
s vodíkem. Tento princip je známý už dlouho, různé 
plyny se takto detekují dnes běžně. Ale protože připra
víme materiál hodně tenký nebo hodně nanostruktu
rovaný, zvýšíme jeho citlivost,“ říká Haviar. Rozvoj 
vodíkových technologií se podle Haviara bez velmi 
citlivých senzorů neobejde. Přece jen jde o výbušný 
plyn, a tak budeme chtít mít vždycky jistotu, že 
nikde neuniká, a nehrozí tedy žádné nebezpečí.

(Vědeckým objevům se každou sobotu věnujeme 
na portálu KomoraPlus a jednou za měsíc v podcas
tu Elektron.)  ■

DANIEL MRÁZEK

Stanislav Haviar a Jiří Čapek v laboratoři

Vodík z vody vyrobí zatmavené sklíčko
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 PRODUKCE VODÍKU BUDE JAK 
VELKOKAPACITNÍ S OBROVSKÝMI 
PLYNOJEMY, TAK I NÍZKO OBJEMOVÁ, 
KDY SI BUDEME VODÍK VYRÁBĚT 
DO MALÉ BOMBY U DOMU. PAK HO 
PŘEČERPÁME DO AUTA NEBO HO 
VYUŽIJEME NA VÝROBU ELEKTŘINY 
V NOCI.
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Jak kosmický průmysl  
může změnit i vaši střechu
Ano, je to trochu nadsázka, on vlastně nezmění střechu a určitě ne tak, abyste si toho vy nebo sousedé všimli  
na první pohled. Ale změní to, co je pod střechou, a změní to tak, že ušetříte místo i peníze.

Střecha není jen koruna domu, má i velký 
podíl na jeho vnitřním komfortu. Právě ona 
je totiž místem častých tepelných ztrát i zisků. 

Jinými slovy, významně ovlivňuje vnitřní tepelně‑
‑vlhkostní parametry budovy. A má tak značný 
podíl na tom, jak se ve svém domě budete cítit.
Výše řečené je důvodem, proč Wienerberger a jeho 
značka Tondach věnují střeše velkou pozornost. 
Položit tašky umí kdekdo, ale to samo o sobě kva‑
litní střechu neudělá. Rozhoduje to, co je pod stře‑
chou, tedy doplňková hydroizolační vrstva. A že se 
nevyplatí ji podceňovat, to potvrzuje Rudolf Prus, 
technický poradce značky Tondach, který pozná 
kvalitní, respektive nekvalitní střechu na první po‑
hled. „Kvalitní střecha ze skládané krytiny musí být 
především větraná a správně izolovaná. A největší 

chyby se dnes dělají právě v tom, co je pod krytinou. 
Vzhledem k našim nárokům a k legislativě je střecha 
trochu věda, roli nehraje jen sklon, ale i místo 
stavby, výška budovy, členitost, konstrukce… Špatná 
střecha přitom může mít životnost klidně desetino
vou oproti té kvalitní.“

Srdce na střeše
Pravda je, že pokud jde o tepelně ‑izolační schop‑
nosti, chce se dnes po stavbách to, co si dříve 
neuměl nikdo ani představit. A jestliže se před 
lety mělo za to, že vše vyřeší konvenční izolace, 
dnes se to ukazuje jako nemožné. V zásadě platí, 
že schopnost izolovat odpovídá tloušťce izolační 
vrstvy. A nelze nad tím mávnout rukou, protože 
u běžných izolací může rozdíl – mezi tím, co 

stačilo včera a co bude potřeba zítra – činit až půl 
metru. To je cena, kterou platit nechcete.
Naštěstí věda dokáže zázraky. Kosmický prů‑
mysl pro izolace vesmírných sond vyvinul před 
lety tvrdou polyuretanovou pěnu, známou dnes 
v upravené podobě jako polyisokyanurát, zkráceně 
PIR. Má skvělý poměr tepelné izolace vzhledem 
k tloušťce, hmotnosti i pevnosti, je to materiál plně 
recyklovatelný a zdravotně absolutně nezávadný. 
To vše využila později medicína, která v polyiso‑
kyanurátu objevila vynikající materiál pro umělé 
srdeční chlopně. A zmíněné výhody nepřehlédlo 
ani stavebnictví. Izolační schopnost této pěny je 
totiž oproti běžným izolačním materiálům takřka 
dvojnásobná a životnost v podstatě neomezená.
To vše jsou důvody, proč se i u nás staly za necelé 

Tondach iRoof: 
V Česku se prosazuje 
nejmodernější  
střešní izolace
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tři roky nadkrokevní izolace jednoznačným tren‑
dem. „Když jsme v roce 2019 se systémem iRoof 
přišli, byla to novinka, zákazníci se ptali na to, co to 
vůbec je. Dnes se stává standardem a zákazníci spíše 
chtějí doporučení, jakou tloušťku, jakou parobrzdu,“ 
potvrzuje Pavel Kaderka, technik systému Tondach 
iRoof. Výhody jsou zřejmé. „Nenabízíme pouze 
desky, ale celý systém, se všemi doplňky, parobrzdu, 
tmely, kotevní vruty, fólii… iRoof zcela eliminuje 
problém tepelných mostů, montáž je jednoduchá 
a výsledkem je díky ideálním teplotně vlhkostním 
podmínkám zdravé a komfortní vnitřní klima,“ 
doplňuje Pavel Kaderka.

Šetřete na správných místech
Nabízí se otázka, zda je systém natolik jednoduchý, 
že je určen i pro svépomocníky, kterých je v Česku 
stále vysoké procento. Pavel Kaderka ovšem 
nabádá k úvaze: „Bývá to častý dotaz, na stavbách 
chybějí ruce. Umím si představit, že na jednoduchou 
sedlovou střechu si opravdu zručný člověk může 
troufnout. Ale je to vlastně šetření na nepravém 
místě. Největší výhoda zateplení nad krokvemi je 
v tom, že ho provede stejná firma, která dělá krovy 
a krytinu. iRoof je vlastně mezikrok – krovy, palub
ky, izolace, krytina. Určitě pro dokonalý výsledek 
vyžaduje zkušenost a preciznost položení, například 
parobrzda musí být na svislou konstrukci napojena 
vzduchotěsně. Existuje také celá řada detailů, zvláš
tě u složitějších, členitějších střech s nejrůznějšími 

prostupy, které musí řešit odborník. A samozřejmě 
platí, že vždycky by návrh střechy včetně izolace měl 
navrhovat projektant. My sice doporučujeme určité 
skladby, ale ty nejsou použitelné všude, dokonce ani 
iRoof nemusí být použitelný všude. Takže svépo
moc úplně nevylučuji, ale nechat to na tesařské či 
pokrývačské firmě, která vám zhotoví kompletní 
střechu a následně nese záruky, je určitě lepší volba 
a v konečném součtu i levnější.“

Několik rad závěrem
Rozhodnete ‑li se pro iRoof, určitě neuškodí 
poradit se s odborníky. Zní to jako samozřejmost, 
ale praxe ukazuje, že to zdaleka neplatí. „Projek
ty jsou často typizované, řada projektantů příliš 
neřeší ve svých projektech technologický vývoj, 
mají určitou setrvačnost. Poměrně často se tedy 
stává, že se projekt v průběhu stavby mění. Je proto 
dobré znát limity jednotlivých řešení,“ upozorňuje 
Pavel Kaderka. Mohlo by se zdát, že nejvhodnější 

budou desky Classic Alu. Pravda, mají o něco lepší 
parametry, ale pozor – je to řešení pro difuzně uza‑
vřené systémy. Desky Comfort se samolepicí fólií 
zase nejsou vhodné pro členitější střechy, protože 
na nich práci spíše přidělávají, než by ji šetřily.
„Na začátku se nejvíce prodávaly desky s hliníkovou 
vrstvou, ale dnes stavebníci čím dál více projevují 
zájem i o jiné typy pro různé skladby. Stejně tak 
Comfort, desky s fólií. Na rovné a jednoduché stře
chy bez prostupů jsou vynikající, ve většině případů 
ale dostávám na výpočet a řeším domy, které mají 
přesahy u okapů, úžlabí, nároží a jsou poměrně 
členité. V takovém případě tento typ desky pozbývá 
své výhody, protože stejně musíte na všechna 
napojení a řešení detailů určité množství střešní fólie 
použít. Stejně tak na členitých střechách desku bez 
fólie můžete otočit a použít oboustranně, což zmenší 
prořez. Zároveň je možné si zvolit odpovídající typ 
střešní fólie a nebýt limitován pouze jedním typem 
již integrované fólie. Proto ve většině případů je vol
bou deska ve variantě Classic,“ vysvětluje odborník 
detaily.
Tyto zkušenosti na školeních předává také 
tesařským a pokrývačským firmám, které chtějí 
položení nadkrokevní izolace nabízet. Jejich počet 
roste stejně rychle, jako roste zájem o izolaci, která 
je vlastně výsledkem výzkumu a vývoje materiá‑
lů pro kosmický průmysl. Výsledkem poměrně 
revolučním, takže pro blízkou budoucnost experti 
žádné dramatické novinky neočekávají. „Nějaké 

výrazné vylepšení vlastního produktu asi není 
v dohledu, spíše je důležité, aby byla nadkrokevní 
izolace správně navrhována, pro odpovídající typ 
stavby. Těžiště naší práce se proto dnes posunuje 
více k projektantům, s cílem pomoci jim, aby ve 
svých návrzích mohli novou technologii správně 
použít. Protože na trhu vidíme, že lidé si na novinku 
skutečně velmi rychle zvykli, víme, že funguje, ale 
také víme, že nevhodné použití by jí prokazovalo 
medvědí službu,“ uzavírá Pavel Kaderka.
Tondach iRoof je zkrátka moderní a vysoce 
funk ční izolace s dlouhou životností a vysokou 
přidanou hodnotou: šetří místo, dodává tepelnou 
pohodu, vytváří zdravé klima, v interiéru dovoluje 
přiznat originální dřevěné prvky krovu. Podmín‑
kou je ovšem její správné použití a odpovídající 
položení. Pak v součtu skutečně znamená vyšší 
kvalitu za méně peněz.  ■

PETR KARBAN

NADKROKEVNÍ STŘEŠNÍ 
IZOLACE TONDACH IROOF
Systém má oproti tradičnímu skládání 
izolace mezi krokve celou řadu 
benefitů. Při realizaci zateplení pomocí 
PIR desek nad krokve nedochází 
k tepelným ani akustickým mostům 
přes nosnou dřevěnou konstrukci 
krovu a díky propracovanému systému 
zámků pero–drážka je pokládka 
výrazně rychlejší, a přináší tak úsporu 
časovou i finanční. Vytvořená souvislá 
plocha z tepelněizolačních desek je 
také dostatečně pevným podkladem 
pro pokládku difúzní fólie bez 
nutnosti aplikace bedněni. Tondach 
iRoof vyhovuje požadavkům normy 
ČSN 730540‑2 Tepelná ochrana budov.

Komplexní a variabilní řešení bylo 
oceněno na několika stavebních 
a odborných akcích, mimo jiné i Zlatou 
medailí Stavebního veletrhu Brno 
v roce 2020.

V nabídce Wienerberger jsou tři 
typy desek, které lze použít ve třech 
skladbách. Desky Thermo Classic mají 
hodnotu lambda 0,025, ekvivalentní 
difúzní tloušťku Sd cca 10 m a jsou 
oboustranně kašírované minerálním 
rounem, desky Thermo Comfort 
jsou navíc ještě vybaveny střešní 
fólií s integrovanou lepicí páskou 
pro přelepení přesahů. A je tu také 
deska Thermo Classic Alu, kterou 
její parametry – lambda 0,022, 
ekvivalentní difúzní tloušťka Sd 
1 500 m a oboustranné kašírování 
hliníkem – předurčují pro speciální 
a náročné aplikace, ovšem za cenu 
difúzní uzavřenosti skladby.

Skladba TOP představuje použití 
PIR desek čistě nad krokvemi, 
UNI kombinuje zateplení mezi 
krokvemi (například minerální vlnou) 
s nadkrokevní izolací a RENOVA, která 
využívá PIR desky pod krokvemi, je 
určena všude tam, kde z nejrůznějších 
důvodů nelze zvednout výšku střechy. 
(Skladby znázorňují obrázky vlevo.)

Více informací na:

www.wienerberger.cz

iRoof RENOVAiRoof UNIiRoof TOP
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  firmy s tradicí 

Začátky byly možná až úsměvné – jedna kan‑
celář, tři experti, jedna makléřka ‑asistentka. 
„Tenkrát jsme na vlastní kůži zjišťovali, jak 

funguje trh a jaká jsou jeho specifika. Zprvu jsme 
všechno řešili sami, stačilo jedno auto a jeden počí
tač. A když v roce 1997 postihly Moravu zničující 
záplavy, objížděli jsme škody na loďkách a přímo 
na místě pomáhali klientům. Bylo to nesmírně 
obtížné, ale na druhou stranu nám tito lidé věří do
dnes,“ vzpomíná se na prehistorii firmy v interním 
časopisu.
Období přicházela těžší i lehčí, ale tým, který rostl 
až na dnešní číslo 120, se vyrovnával se všemi 
problémy i výzvami a rostl. „Největší radost mi dělá 
vědomí, že vedle spokojených a loajálních klientů 
máme i kvalitní, pracovité zaměstnance. Dva pilíře, 
na kterých jsme vždy stavěli – bez dobrých klientů 
a zaměstnanců by to zkrátka nešlo, proto pro nás 
byli vždy na prvním místě. To se nezmění ani v příš
tích letech, protože ze všeho nejvíc si chceme udržet 
nadstandardní osobní vztahy,“ hledá v uplynulém 
čtvrtstoletí faktory jistoty Roman Horváth, jeden 
z onoho trojlístku zakladatelů a spolumajitelů.

Chráníme lidem jejich hodnoty
Život někdy přináší situace, které ničí to, na čem 
nám nejvíce záleží. Satum je tu proto, abychom 
měli jistotu, že zvládneme i ty nevítané situace. 

Díky dlouholeté zkušenosti a odbornosti umí spo‑
lečnost předpokládat a zhodnotit rizika a ztráty, 
které si my často ani nechceme připustit, a dokáže 
pro ně najít vždy taková řešení, která dávají jistotu, 
že následky nenadálých situací se nás dotknou 
co nejméně. „Díky té jistotě můžete svou energii 
zaměřit na to, co děláte rádi, co vám přináší radost 
nebo vás někam posouvá. Starosti a rizika přenechte 
nám. Naším posláním je pomoci chránit hodnoty, 
na kterých vám záleží,“ komentuje Roman Horváth 
poslání, které pomáhal vtisknout do DNA firmy. 
A nezastírá, že vizí společnosti je být moderním 
pojišťovacím makléřem a první volbou v korporát‑
ním pojištění.

Budoucnost vyrostla z ničeho
Současná disruptivní doba je pro pojišťovnictví 
velkou výzvou. Jak vidí tři spolumajitelé budouc‑
nost firmy? „Samozřejmě chceme udržet firmu 
v růstu a kvalitě, neusnout na vavřínech. Proto také 
chceme nové kolegy více zapojit do řízení a rozho
dování. Firma stárne, a přestože nás tři pořád baví, 
snažíme se vychovat si nástupce a implementovat 

jim naše DNA,“ říká Jitka Hradilová, která v pro‑
sinci na sněmu ČPMA obhájila pozici místopřed‑
sedkyně. Její slova potvrzuje i Peter Diľ: „Je pro nás 
důležité i do budoucna zachovat všechny hodnoty, 
na kterých firma vznikla a které nás dovedly 
k úspěchu, abychom měli pořád na paměti, že jsme 
ji dokázali vybudovat z ničeho. Opravdu jsme tehdy 
neměli vůbec nic, jen dluhy.“
Pokud jde o budoucnost oboru, krátký výhled 
nabídne Roman Horváth: „Trh se mění, dnes třeba 
začíná být žádané pojištění fotovoltaických systémů. 
A stále více našich klientů má přesah do zahraničí 
a chce, abychom dokázali služby poskytovat i v rám
ci Evropy a třeba i ještě dál. Proto jsme spustili 
spolupráci s některými zahraničními makléři, zatím 
v Rakousku, Německu a Polsku. Také jsme majet
kově vstoupili do společnosti jednoho zahraničního 
zajišťovacího makléře, protože to nám dovoluje krýt 
i rizika, která se u nás nedají pojistit nebo jen velmi 
obtížně, takže to bývá extrémně drahé. Jde třeba 
o pojištění lodí nebo letadel.“ ■

PETR SIMON

SATUM CZECH, s. r. o.
Jsme jedna z největších pojišťovacích 
makléřských společností působících v České 
republice. Již od roku 1997 poskytujeme 
služby v oblasti korporátního pojištění 
a risk managementu. Zaměřujeme se 
na komplexní pojistné programy v průmyslu, 
ve zdravotnictví, službách, veřejné správě 
a v dalších oborech. V oblasti pojištění 
vozidel a dopravních rizik patříme mezi 
nejvýznamnější brokery v republice.

SATUM nabízí pojistná řešení v těchto oborech:
	■ Zdravotnictví a farmacie
	■ Doprava, spedice a logistika
	■ Průmysl a stavebnictví
	■ Služby a profesní činnosti
	■ Veřejný sektor
	■ Zemědělství, lesnictví a potravinářství
	■ Osobní pojištění a finance

SATUM: Dva pilíře úspěchu
Devadesátá léta byla inkubátorem novodobého českého podnikání. Staré trhy a vazby přestávaly existovat.  
V pojišťovnictví to nebylo jinak, trh se transformoval, přicházely zahraniční pojišťovny, přinášely nové produkty.  
Řada zdejších odborníků začínala proto zakládat makléřské firmy. Je to i případ společnosti Satum, která vznikla  
z nadšení tří společníků, kteří i po pětadvaceti letech stojí svorně v jejím čele.
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VODÍKOVÉ TECHNOLOGIE
PRO DOPRAVU A ENERGETIKU

Pokud uvažujete o zapojení vodíkových technologií do vašich nových projektů 
nebo do modernizace vaší infrastruktury, obraťte se na nás.

ÚJV Řež je lídrem v oblasti aplikovaného výzkumu vodíkových technologií. 

Naše zkušenosti a know-how nyní nabízíme českým fi rmám i obcím.

 Návrhy implementace vodíkových technologií do stávajících provozů
 Poradenství při začleňování vodíkových vozidel do vozového parku
 Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových čerpacích stanic v ČR
 Návrhy na spolufi nancování projektů z dotačních titulů 
 Projektování a realizace investičních akcí 
 Případové studie

www.ujv.cz/vodik
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  pohled

Zaměstnanecké akcie: Populární a účinný benefit

Brněnský Smartlook ze členů  
svého týmu udělá milionáře
S pomocí programu ESOP (Employee Stock Option Plans) mezi ně rozdělí zaměstnanecké akcie. V současnosti  
je to v západních zemích populární benefit a motivace pro všechny, kteří se chtějí podílet na úspěchu firmy.  
Do Česka tento trend naopak teprve přichází a Smartlook má ambice být jedním z jeho popularizátorů.

O tom, že to v případě brněnského startupu 
nejsou jen sliby, svědčí také fakt, že jeho 
loňský obrat z pravidelných výnosů (ARR) 

přesáhl 100 milionů korun. Kvůli chybějící tuzem‑
ské legislativě je ovšem zavedení ESOPu v českých 
startupech složité, nákladné a nemůže fungovat 
stejně jako například v USA. Ani k systémové 
změně však nejsou zakladatelé globálního hráče 
na trhu webové a mobilní analytiky lhostejní.
„Do celého týmu rozdělujeme desítky milionů v po
době zaměstnaneckých akcií a už dnes jsou vlastně 
z některých potenciální milionáři. Stále si však mys
lím, že je škoda, že počet českých firem s ESOPem pro 
celý tým je tak nízký a z benefitu těží nejčastěji pouze 
klíčoví zaměstnanci. Ovšem na jednu stranu se nelze 
divit, česká legislativa totiž není na podobné programy 
vůbec připravená a je velmi složité a nákladné je rea
lizovat. Nicméně je nutné se zamyslet hlavně nad tím, 
že v současnosti už nelze motivovat zaměstnance Mul
tisportkou nebo telefonem. Moderním benefitem může 
být například podíl týmu na úspěchu celé společnosti 
v podobě zaměstnaneckých akcií, což se v Česku moc 
neděje. Chceme však ukázat, že to jde, a věříme, že za 
pár let to bude běžný trend, bez kterého se české firmy 
neobejdou,“ říká CEO Smartlooku Petr Janošík.

ESOP představuje akciové opční plány, jež za 
definovaných podmínek dávají zaměstnancům 
právo na podíl na firmě. Oblíbené jsou především 
u startupů, které mají potenciál vysokého zhod‑
nocení, ale v daný moment nemusí mít dostatečný 
kapitál, aby mohly zaplatit ty nejlepší zaměstnance. 
Jsou tak schopny konkurovat velkým nadnárod‑
ním firmám a jejich robustním systémům odmě‑
ňování. Vedle toho ESOP výrazně přispívá k vyšší 
motivovanosti a retenci zaměstnanců.
Takév České republice existují společnosti, které 
zaměstnancům umožňují participovat na úspěchu 
firmy. Většinou se ale opční plán dělí jen mezi 
část týmu, nikoli mezi všechny. Přitom z hlediska 
motivace je výhodnější, když se startup rozdělí 
opravdu se všemi. „Jednotlivcům tak umožňujete 
získat podíl odvíjející se od platu, pozice a času, 
po který ve firmě působí. V USA je tento postup 
známý pod názvem vesting. Často se jedná o čtyř
leté období, po které zaměstnanec vestuje, tedy 
postupně nabývá svůj podíl. Logicky čím déle je 
člověk členem týmu, tím větší podíl získá,“ dodává 
Janošík.  ■

TEREZA VYHNANOVSKÁ

ZAMĚSTNANECKÉ AKCIE 
A JEJICH VARIANTY

Akciové opční plány
Opce na zakoupení akcií nabízejí 
zaměstnanci právo v budoucnosti 
odkoupit daný počet akcií firmy za 
předem danou cenu. Zpravidla se 
využívá opcí dlouhodobých, které 
tak fungují i jako nástroj pro udržení 
klíčových zaměstnanců.

Přímý nákup akcií
Představuje možnost pro zaměstnance 
zakoupit akcie zaměstnavatele 
za výhodnější cenu.

Akcie zdarma
Nejatraktivnější forma – 
zaměstnavatel rozdává zaměstnancům 
akcie zdarma, zpravidla jako jistou 
formu prémií.

Tradiční zaměstnanecké akcie
Základní způsob, jak ze zaměstnanců 
učinit spoluvlastníky firmy a ponechat 
jim podíl na zisku.

Stínové akcie
Hypotetické akcie, jejichž kurz není 
závislý na burze, ale určují ho zvláštní 
interní pravidla. Držitel akcií pak 
pobírá bonus závislý na růstu hodnoty 
akcií těchto akcií.



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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