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Tomáš Jahn ml. a Tomáš Jahn, STASTO
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Vnitřní enviromentální kvalita (IEQ) ve  
veřejných a administrativních budovách 
má pozitivní vliv na zdraví zaměstnanců  
a tím i na jejich produktivitu.

Poutavé zelené stěny vytvářejí zdravé,  
produktivní a příjemné prostředí. Díky 
mnoha dostupným designům a varian-
tám můžete snadno přenést venkovní 
prostředí dovnitř a obklopit se zelení! 

Zelené  
interiérové  
stěny

Zelené střechy prokazatelně zlepšují
kvalitu života ve městech a kromě estetič-
nosti nabízejí i spoustu dalších výhod. 

Chrání střešní plášť před mechanickým 
poškozením a prodlužují jeho životnost. 
Čistí vzduch, zadržují vodu, snižují teplotu  
střechy a zvyšují účinnost solárních panelů. 

Rozchodníkové kazety a koberce zvukově  
a tepelně izolují a tím vám pomáhají  
snižovat výdaje na energiích. 

Zelené  
střechy

info@smartconstruct.eu
www.smartconstruct.eu

Smart Construct Technologies 
Šrobárova 40/2002
101 00  Praha 10 – Vinohrady 
+420 703 147 953
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Vážení podnikatelé,
poslední týdny jsou sdělovací 
prostředky plné podrobností 

a zpráv o nově zvolené hlavě státu 
Petru Pavlovi i o jeho bezprostřed‑
ních krocích v  personální nebo 
mezinárodní politice. Samozřejmě 
i my na Hospodářské komoře jsme 
volby s  napětím sledovali, protože 
je to právě prezident republiky, kte‑
rý může mimo jiné podnikatelům 
výrazně pomoci – zejména během 
zahraničních cest a  při otevírání 
nových trhů pro jejich výrobky 
a  služby. Dvě pětiny členů Hospodářské komory 
se podle našeho šetření při prezidentských volbách 
řídily hlavně tím, nakolik bude budoucí prezident 
připraven být aktivní v ekonomické diplomacii.
Petr Pavel má nezpochybnitelné mezinárodní 
renomé z dob svého působení v čele Generál‑
ního štábu Armády ČR i ve vedení Vojenského 
výboru NATO. Zejména pro západní svět je proto 
nově zvolený prezident dobře známou osobnos‑
tí, s mnoha státníky se navíc osobně zná. To je 
výhoda nejen pro obecné vnímání České republiky 
v zahraničí, ale jedná se také o nespornou výhodu 

při navazování byznysových kon‑
taktů a při podpoře českých firem 
v cizině.
Hospodářská komora je při‑
pravena pořádat doprovodné 
podnikatelské mise při pracov‑
ních cestách Petra Pavla, jako 
tomu bylo nesčetněkrát během 
mandátu odcházející hlavy státu 
Miloše Zemana. Také v letošním 
roce Komora doprovodí ústavní 
činitele nebo ministry na jejich 
pracovních zahraničních cestách. 
S ministrem průmyslu a obchodu 

Jozefem Síkelou odcestují podnikatelé v březnu 
například do USA nebo do Polska. Místopřed‑
seda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček se zase 
před několika málo dny spolu se zástupci firem 
vrátil z mise vedené Hospodářskou komorou na 
Filipínách.
V době globální ekonomické nejistoty považuji 
ekonomickou diplomacii za výborný způsob, jak 
český podnikový sektor znovu plně nastartovat 
a nabídnout kvalitní tuzemské výrobky a služby 
například v zemích mimo Evropskou unii, kde 
ještě nemusí být česká produkce tak známá.

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. 
V tištěné podobě je časopis zdarma distribuován:

	■ členům HK ČR (sdružuje více než 16 000 živnostníků a firem a 123 asociací, svazů, cechů a klastrů) 
	■ jednotlivým kancelářím HK ČR v regionech a začleněným živnostenským společenstvům 
	■ VIP osobnostem českého politického, společenského a hospodářského života 
	■ ministrům, senátorům, poslancům, hejtmanům a státním organizacím

V elektronické podobě je časopis zdarma distribuován také municipalitám, podnikům a organizacím 
mimo strukturu HK ČR a na vyžádání i dalším zájemcům.

VLADIMÍR DLOUHÝ 
prezident 

Hospodářské komory ČR
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BUSINESS CLIMATE INDEX: SROVNÁNÍ S EVROPOU

Česká ekonomika se potýkala s jednou z nejvyšších inflací 

v Evropské unii a v důsledku toho také se zásadním poklesem 

reálných mezd. Jakou náladu mají malé a střední podniky?

10

NEHAŽME SI KLACKY POD NOHY

Jak vnímají proměnu českého průmyslu a kde vidí limity jeho 

dalšího rozvoje současný a budoucí ředitel společnosti STASTO, 

která dodává špičkové komponenty  

pro automatizaci a robotizaci?

14

TAKÉ V LOGISTICE HRAJE PRIM UDRŽITELNOST

Rostoucí ceny energií a tlak na udržitelnost aktuálně ještě 

více zvyšují poptávku po energeticky úsporných budovách. 

Moderní technologie umožňují efektivně kontrolovat 

využívání energií, vody, vzduchotechniky i osvětlení.

18

DDOS ÚTOKY OHROŽUJÍ VAŠI ZNAČKU VÍCE  

NEŽ KDY PŘEDTÍM

V roce 2023 očekávají experti další nárůst kybernetických 

útoků. Vzhledem k tomu, jak dostupný je software, s nímž 

jsou tyto útoky hračkou, se může stát cílem naprosto každý. 

A očekává se také zhoršení dopadů.

34

ZDRAVÍ JAKO FIREMNÍ HODNOTA

Téma přístupu k péči o zdraví zaměstnanců prochází velkými 

změnami. Stává se nedílnou součástí práce manažera. 

Prevence není něco navíc, je to naprostý základ. I pro firmy.

64
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O B J E V T E  N A Š E  
MODERNÍ PROSTORY
Naše nově zrekonstruované

konferenční prostory se
perfektně hodí pro všechny

druhy pracovních 
i společenských akcí. 

W W W . M A R R I O T T P R A G U E . C Z  
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Komora nabízí ČTÚ spolupráci
Podnikání v oblastech informačních 
technologií a telekomunikací bude 
v následujících letech ovlivňovat 
nová pravidla, například pro blo‑
kování nelegálně šířeného autorsky 
chráněného obsahu na internetu 
nebo kybernetickou bezpečnost. 
O implementaci těchto agend je 
Hospodářská komora připravena 
s novým předsedou Rady Českého 
telekomunikačního úřadu Markem 
Ebertem jednat. „Nový předseda 
ČTÚ zdůraznil, že pro něj bude 
otevřená a pravidelná komunikace 

Krátce z Komory

Malé a střední podniky vyhlíží 
zlepšení situace
Mezi malými a středními podniky 
zavládl mírný optimismus. Podni‑
katelská nálada, která se v druhé po‑
lovině loňského roku vůbec poprvé 
za řadu let propadla i pod celounijní 
průměr, se opět mírně zlepšila. 
Zachycuje to Index podnikatelské 
nálady malých a středních podniků, 
který pro mezinárodní srovnání 
zpracovává Hospodářská komora. 
„Recese, kterou Česká republika pro‑
cházela od druhé poloviny roku 2022, 
byla patrně mírná. V letošním roce by 
mělo dojít k hospodářskému oživení, 
naznačuje index,“ uvedl prezident 
Hospodářské komory Vladimír 
Dlouhý.

Komora pomáhá OSVČ 
s datovými schránkami
Živnostníci od ledna dostávají do 
svých poštovních schránek přihla‑
šovací údaje do automaticky zřízené 
datové schránky. Hospodářská 
komora proto spustila kampaň ve 
vyhledávači Seznam.cz, která osoby 
samostatně výdělečně činné s použí‑
váním datové schránky seznamuje. 
Vytvořila informační web, vydala 
bezplatnou příručku na datovou 
schránku a organizuje webináře. 
Další seminář přes internet se 
uskuteční 28. března. Podnikatelům 
přiblíží, jak datovku používat při ko‑
munikaci s úřady i podnikateli, jak si 
nastavit upozornění na e ‑mail nebo 

s odborným sektorem důležitá, což 
kvitujeme, jsme připraveni s ČTÚ 
spolupracovat na transparentním 
rozvoji a rozumné regulaci infor‑
mačních technologií a telekomuni‑
kací,“ uvedla předsedkyně Sekce 
IT a telekomunikací HK ČR Tereza 
Rychtaříková.

Hospodářská komora posiluje 
obchod s Filipínami
Hospodářská komora oznámila, že 
chce oživit obchodní výměnu mezi 
Českou a Filipínskou republikou 
a posílit postavení českých firem 
na tamějším trhu. Proto v hlav‑
ním městě Filipínské republiky 
Manile a v dalších městech tohoto 
ostrovního státu jihovýchodní Asie 
uspořádala dvě podnikatelská fóra 
s filipínskými podniky, dvoustran‑
ná jednání firem a rozhovory se 
zástupci místních samospráv. Pod‑
nikatelskou delegaci vedl viceprezi‑
dent Hospodářské komory Michal 
Štefl. Hospodářská komora chystá 
i další podnikatelské mise. Ve 
dnech 12. až 19. března podnikatelé 
budou jednat o nových zakázkách 
v USA. Další cesta na Filipíny by se 
mohla uskutečnit již letos v dubnu 
s předsedou vlády Petrem Fialou. 
Premiér vedle Filipínské republiky 
patrně navštíví také Vietnam, Indo‑
nésii a Kazachstán. ■

MIROSLAV DIRO

formou sms či jak poštu archivovat. 
Více na www.komora.cz/events.

Nezaměstnanost by mohla 
zůstat nízká
Počet firem, které nově oznámily, 
že budou v následujícím půlroce 
propouštět zaměstnance, mírně 
vzrostl. Přesto drtivá většina pod‑
niků se nechystá navzdory drahým 
energiím a rostoucím nákladům stav 
zaměstnanců snižovat. Vyplývá to 
z nových dat od členů Hospodářské 
komory. Komorový barometr s půl‑
roční periodicitou mapuje aktuální 
situaci podniků. Tentokrát se do něj 
zapojilo 419 firem, malí i největší 
zaměstnavatelé ze všech regionů 
a odvětví.

Podnikatelé od nového 
prezidenta očekávají aktivitu 
v ekonomické diplomacii
Nový prezident Petr Pavel by měl 
podporovat zájmy podnikatelů a po‑
máhat tuzemskému byznysu v posilo‑
vání jejich přítomnosti na stávajících 
trzích a při pronikání na ty nové. 
Podnikatelé od nové hlavy státu také 
očekávají, že povede podnikatelské 
mise do zahraničí. Vyplývá to ze 
šetření, ve kterém se Hospodářská 
komora dotazovala svých členů, jaká 
úloha prezidenta má pro ně význam. 
Největší podpoře živnostníků a firem 
se v předvolebním klání těšil právě 
Petr Pavel, následovali Danuše Neru‑
dová a Pavel Fischer.

WORKSHOP PRO VELKÉ PODNIKY

Mechanismus zastropování cen elektřiny a plynu, 
termíny, pravidla pro vykazování a vracení přeplatků 
se staly tématem workshopu, který pro velké podniky 
uspořádaly Ministerstvo průmyslu a obchodu ve 
spolupráci s HK ČR, Svazem průmyslu a dopravy 
a poradenskou společností Ernst & Young (EY). 
Na snímku zleva Blahoslav Němeček z EY, zástupce 
vrchního ředitele sekce energetiky a jaderných 
zdrojů MPO René Neděla, Bohuslav Čížek ze SP ČR, 
předsedkyně Energetické sekce HK ČR Zuzana 
Krejčiříková a viceprezident HK ČR Zdeněk Zajíček.

ČÍSLO MĚSÍCE

71,2
HODNOTA INDEXU SMEUNITED 
BUSINESS CLIMATE INDEX, 
KTERÁ ZACHYCUJE SITUACI 
A OČEKÁVÁNÍ MALÝCH 
A STŘEDNÍCH PODNIKŮ S 0 AŽ 
250 ZAMĚSTNANCI, SE ZVÝŠILA 
O 4,2 BODŮ NA HODNOTU 71,2. 
KLESAJÍCÍ TREND SE TAK 
PO DVOU PO SOBĚ JDOUCÍCH 
OBDOBÍCH OBRÁTIL. 
PŘEDPOVĚDI NĚKTERÝCH 
ANALYTIKŮ, ŽE PŘÍPADNÁ 
RECESE BY MOHLA BÝT MĚLKÁ, 
SE TAK PATRNĚ NAPLNÍ.
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Představte svá ICT řešení
novým klientům ve světě!

Využijte naplno síť českých ambasád po celém světě
a otevřete si dveře na zahraniční trhy.

 
Přidejte se k již více než stovce organizací, které jsou

součástí platformy a registrujte se zdarma ještě dnes!

Czech Digital Solutions
Katalog kvalitních a zajímavých českých ICT řešení.

www.czechdigitalsolutions.cz
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Olomoucký kraj
Kam kráčí digitální sítě? 
Olomouc 2023

Rychlý vývoj telekomunikačních 
technologií, digitalizace a ICT oborů 
budou hlavními tématy konferen‑
ce Kam kráčí digitální sítě, jejímž 
odborným garantem je Výbor nezá‑
vislého ICT průmyslu. Konference 
za účasti více než 50 firem bude ote‑
vřena návštěvníkům 4. května 2023 
v NH Hotelu Olomouc. Registrace 
na akci je spuštěna na stránkách  
www.isp ‑konference.cz.

Moravskoslezský 
kraj
Podnikatelé se sejdou 
na plese Komory

KHK Moravskoslezského kraje 
pořádá u příležitosti 30. výročí 
svého založení Podnikatelský ples, 
který proběhne 18. března v hotelu 
Imperial v centru Ostravy. Na spo‑
lečenské akci se sejdou zástupci více 
než stovky firem Moravskoslezského 
kraje. Součástí programu výroční‑
ho plesu je vystoupení iluzionisty, 
předání ocenění Zlatá firma roku 
2022, tombola nebo koncert kapely 
Proxima.

Regiony a společenstva

Pardubický kraj
Dotační poradenství 
v Pardubicích

KHK Pardubického kraje ve spolu‑
práci s Komorou dotačních poradců 
uspořádala seminář na téma dotací 
z Operačního programu Technologie 
a aplikace pro konkurenceschopnost. 
Akce se uskutečnila v historickém sále 
pardubické radnice za účasti náměst‑
ka Ministerstva průmyslu a obchodu 
Mariana Piechy, který účastníkům 
představil aktuální problematiku 
dotací z pohledu svého rezortu.

generální ředitel korejské společnosti 
KHNP Joohoo Whang. S předsedou 
OHK Třebíč Petrem Šmejkalem 
uzavřel smlouvu o zahraničním 
partnerství na rok 2023 k podpoře 
investic a dalších ekonomických 
aktivit. Korejsko ‑českého setkání se 
zúčastnil předseda Energetického 
Třebíčska Vítězslav Jonáš. Právě toto 
sdružení stálo na počátku v roce 
2017 u vzájemného propojení regio‑
nu s korejskou firmou.

Jihomoravský 
kraj
Setkání se zástupci 
litevských aerospace firem 
na RHK Brno

RHK Brno připravila ve spolupráci 
s Litevským inovačním centrem 
obchodní misi litevských firem do 
ČR, která se uskuteční 2.–4. břez‑
na. Pokud vás zajímají konkrétní 
podnikatelské příležitosti z oblasti 
leteckého a vesmírného průmyslu 
či nové kontakty v Pobaltí, nabízíme 
vám možnost společného jedná‑
ní. K dispozici budou mimo jiné 
zástupci těchto subjektů: Lithuanian 
AgroSpace DIH, Lithuanian Airports 
VĮ, Sportinė aviacija and KO UAB, 
Termikas UAB.

Dotační poradenství v Pardubicích – Seminář na téma dotací z Operačního programu Technologie 
a aplikace pro konkurenceschopnost představil aktuální problematiku dotací.
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Praha
Rating udržitelnosti

Hospodářská komora hlavního 
města Prahy vyvinula a představila 
nástroj pro rating udržitelnosti – CSI 
(Corporate Sustainability Index). 
České firmy s ním získají snadnější 
přístup k bankovnímu financování, 
kvalifikaci pro získání veřejných 
zakázek či dotací a také konkuren‑
ční výhodu. Pražská komora tento 
nástroj vytvořila s využitím expertízy 
advokátní kanceláře Císař, Češka, 
Smutný a ve spolupráci se společnos‑
tí CRIF.

Karlovarský kraj
Nedostatek řidičů může 
ohrožovat obslužnost 
regionu
Aktuálně chybí v Karlovarském kraji 
stovky profesionálních řidičů. KHK 
Karlovarského kraje nyní iniciovala 
jednání s představiteli kraje a zástup‑
ci středních škol a regionálních do‑
pravců. Řešením je podle zapojených 
stran motivace studentů k dřívějšímu 
získání průkazů profesní způsobi‑
losti, propagace profese, ale i možné 
snížení věkové hranice pro řízení 
vozů hromadné dopravy.

Středočeský kraj
OHK Příbram slaví třicátiny
OHK v Příbrami si letos připomíná 
30. výročí od svého vzniku. K tomuto 
výročí uspořádala 19. podnikatelský 
ples v příbramské sokolovně, který se 
nesl ve znamení oslav třicátých naro‑
zenin. Účastníky plesu čekal bohatý 
program i ceny od partnerů.

Kraj Vysočina
Korejsko ‑české pracovní 
setkání v Třebíči
Na návštěvu Třebíče a jaderné 
elektrárny Dukovany zavítal nový 

Korejsko ‑české pracovní setkání v Třebíči – OHK Třebíč uzavřela smlouvu o podpoře investic  
a dalších ekonomických aktivit s korejskou firmou KHNP.
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Liberecký kraj
Pracovní uplatnění pro 
Ukrajince

Pracovní příležitosti pro ukrajinské 
občany, kteří z vlasti uprchli před 
válečným konfliktem, představila 
Burza práce pořádaná OHK Česká 
Lípa. Akce vznikla ve spolupráci 
s městem Česká Lípa, Úřadem 
práce – kontaktní pracoviště Česká 
Lípa a Centrem pro integraci cizinců 
v Libereckém kraji. Jedná se již 
o druhou akci svého druhu. První 
Burzu práce pro Ukrajince česko‑
lipská komora pořádala už v květnu 
loňského roku.

Společenstva
Česká bezpečnost opět 
na INTERSEC 2023
Během národní expozice prezentova‑
lo své produkty a služby na letošním 
mezinárodním veletrhu INTERSEC 
v Dubaji celkem 7 členských firem 
Asociace Grémium Alarm a Čes‑
kého klubu bezpečnostních služeb. 
Především díky podpoře exportu 
Ministerstva průmyslu a obchodu 
ČR se opět mohl český security byz‑
nys prezentovat na této prestižní akci 
a již popáté ukázat, že obstojí i vedle 
silné zahraniční konkurence.

COOP otevřel v Berouně další 
automatický obchod
Berounský obchod v Drašarově ulici 
je v pořadí již pátou prodejnou s au‑
tomatickým provozem sítě COOP 
a prvním v rámci Středočeského 
kraje. Obchod bude oproti svým 
předchůdcům vybaven řadou tech‑
nologických novinek. Kromě umělé 
inteligence pro odhalování krádeží 
v něm bude využita také technologie 
zajišťující sledování bezpečnosti 
uchovávání potravin v chladicích 
boxech. Svaz českých a moravských 
spotřebních družstev (Skupina 
COOP) sdružuje 46 spotřebních 
družstev, která provozují dohromady 
cca 2 500 prodejen po celé ČR.

Odborné vzdělávání malířů
Cech malířů, lakýrníků a tapetářů 
ČR se podílí na mezinárodním 
projektu Painting Skills Acade‑
my evropské malířské organizace 
UNIEP. Ten se zaměřuje na odborné 
vzdělávání a zvyšování kvalifikace 
členů malířského oboru. Jednotlivé 
zdokonalovací kurzy jsou pořádány 
v různých zemích. Projekt PSA se 
zabývá také porovnáváním úrovně 
a obsahu odborného vzdělávání 
v jednotlivých zemích EU.

Nové trendy v segmentu 
tlakových zařízení
Asociace pracovníků tlakových 
zařízení ve spolupráci se vzdělávací 
agenturou KAPKA PLUS připravuje 
na 25.–27. dubna v královéhra‑
deckém hotelu Černigov tradiční 
výroční seminář PRESSURE ’23. 
Během odborného programu budou 
prezentovány příklady aplikace nové 
legislativy do každodenní praxe 
a představeny novinky v oboru tla‑
kových zařízení. Součástí programu 
se stanou i setkání u kulatého stolu 
zaměřená na nové kvalifikační stan‑
dardy nebo odborná školení.

Novinky v oboru požární 
ochrany
Profesní komora požární ochrany 
připravuje 9. ročník konference No‑

získává ČR výrazné benefity jak do 
svého zdravotnického systému, tak 
pro hospodářský růst. Z posledních 
dat vyplývá, že jen díky klinickému 
hodnocení výrobců originálních lé‑
čiv v českém zdravotnictví stát ročně 
ušetří až 3,5 mld. Kč.

Asociace poskytovatelů 
personálních služeb funguje 
již 20 let
Asociace poskytovatelů personálních 
služeb slaví v tomto roce 20 let od 
svého založení. Za tu dobu vznikl 
jeden velký segment, který zaměstná 
ročně kolem 100 tisíc lidí, což před‑
stavuje 55 % obratu celkového trhu 
agenturního zaměstnávání. Na trvalý 
pracovní poměr je to 8 až 10 tisíc 
umístěných kandidátů ročně. Pokud 
budete chtít i vy rozšířit řady asocia‑
ce, kontaktujte nás na info@apps.cz.

Pozvánka na březnový 
seminář SOVAK ČR
Sdružení SOVAK ČR připravilo pro 
velký zájem opakování únorového 
semináře na aktuální téma cenového 
výměru. 16. března proběhne seminář 
Pohled Ministerstva financí na aplika‑
ci nového cenového výměru. V roce 
2023 se bude poprvé odevzdávat 
formulář Vyrovnávací kalkulace, dle 
cenového výměru Ministerstva financí 
o regulaci cen v oboru vodovodů a ka‑
nalizací. Jeho přínos, výhody, problé‑
my a sporné otázky budou s účastníky 
této akce řešit zástupci Ministerstva 
financí. Více informací zjistíte v Ka‑
lendáři akcí na www.sovak.cz.

Roadshow Asociace hotelů 
a restaurací ČR
Asociace hotelů a restaurací ČR zve 
na tradiční Roadshow AHR ČR. Její 
součástí budou odborné přednášky 
ze segmentu hotelnictví, gastronomie 
a navazujících služeb. Podnikatelé 
budou mít možnost získat nové ob‑
chodní kontakty. Jednotlivé Roadshow 
proběhnou postupně v Plzni, Špindle‑
rově Mlýně, Ostravě, Praze a v Brně. 
Další informace na www.akceahr.cz.  ■

MIROSLAV BENEŠ, HK ČR

vinky a budoucnost požární ochrany 
v praxi. Akce proběhne ve dnech 
1. a 2. června v hotelu Botanika v Hor‑
ním Bezděkově. Konference je určená 
osobám odborně způsobilým v oblasti 
požární ochrany a všem, kdo provádě‑
jí kontroly provozuschopnosti a revize 
požárně bezpečnostních zařízení nebo 
se zabývají jejich instalací do staveb.

Mezinárodní konference 
Defence Innovation
20. dubna proběhne v pražském 
hotelu Don Giovanni mezinárodní 
konference Defence Innovation: 
Getting the Edge on the Market and 
in the Battlefield pořádaná společně 
Asociací obranného a bezpečnost‑
ního průmyslu a Evropskou komisí. 
Konference je zaměřena na sdíle‑
ní zkušeností se spoluprací mezi 
obranným průmyslem a ministerstvy 
obrany EU s cílem přinést špičkové 
technologie do obranného segmentu. 
Informace včetně možnosti registra‑
ce naleznete na www.aobp.cz.

AIFP již 30 let pomáhá 
na cestě k moderním léčivům
Asociace inovativního farmaceu‑
tického průmyslu již 30 let pomáhá 
českým pacientům, odborníkům a lé‑
kařům najít cestu k moderní léčbě. 
Díky tomu, že sdružuje 34 výrobců 
originálních inovativních léčiv, 

Odborné vzdělávání malířů – Painting Skills Academy probíhá i s českou účastí.
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BCI pro Českou republiku ve sledovaném období od roku 2016 dosahoval vyšších hodnot než BCI pro Evropskou unii jako 
celek. Tento stav přetrval i v roce 2020 zasaženém covidovou pandemií. Zlomovou se však stala druhá polovina roku 2022, 
kdy index pro Českou republiku dosáhl hodnoty 67,0 bodu, zatímco pro Evropskou unii 72,4 bodu. Česká ekonomika se 
potýkala s jednou z nejvyšších inflací v Evropské unii a v důsledku toho také se zásadním poklesem reálných mezd (za 
3. čtvrtletí roku 2022 reálné mzdy dle dat ČSÚ poklesly o 9,8 %). To se negativně podepsalo na poklesu spotřeby domácností 
a následně na nižších tržbách firem.

Recese, kterou Česká republika procházela 
právě v druhé polovině roku 2022, by dle 
analytiků měla být pouze mírná a v roce 2023 

by již mělo dojít k hospodářskému oživení. To na‑
značují také výsledky BCI pro první polovinu roku 
2023. Oproti předchozím hodnotám indexu došlo 
k nárůstu o 4,2 bodů na hodnotu 71,2. K přeru‑
šení klesajícího trendu došlo již po dvou po sobě 
jdoucích obdobích, což naznačuje, že se předpově‑
di analytiků o hloubce recese mohou naplnit. Data 
za celou Evropskou unii pro první pololetí roku 
2023 nejsou v době psaní článku dostupná, a není 
proto možné zhodnotit, jak si Česká republika stojí 
ve srovnání se zbytkem Evropy. Statistická data 
pro eurozónu (jejíž členy je 20 členských států EU) 
však naznačují, že se toto uskupení zemí jako celek 
pravděpodobně vyhne recesi. Je proto pravděpo‑
dobné, že pro první polovinu roku 2023 zůstane 
BCI pro Českou republiku mírně pod hodnotami 
BCI pro Evropskou unii.

Vývoj a očekávání mikro, malých, 
středních a velkých firem
Po zahrnutí velkých firem vyplývá ze sumárních 
dat, že svůj vývoj v druhém pololetí roku 2022 
oproti předchozímu pololetí hodnotilo jako 
příznivější nebo stejný celkem 74 % respondentů. 
Zhruba čtvrtina firem pak svůj vývoj označila za 
nepříznivý. To v souladu s celkovým vyzněním 
BCI naznačuje, že situace v ekonomice se navzdo‑
ry mělké recesi začíná stabilizovat a v následujících 
čtvrtletích lze očekávat pozvolné oživení.
Ze sledovaných velikostních kategorií svůj vývoj 
nejlépe hodnotily střední firmy, ze kterých svou 
situaci označilo jako příznivější 40 % z nich. 
Naopak nejvíce firem, které zaznamenaly zhoršení 
své situace, bylo zastoupeno mezi velkými firmami 
nad 250 zaměstnanců (třetina z nich). Zároveň ale 
v této kategorii bezmála polovina firem svůj vývoj 
oproti předchozímu pololetí hodnotila jako stejný. 
Ze sledovaných odvětví (osobní služby, služby 

převážně pro podniky, stavebnictví, výroba ve 
zpracovatelském průmyslu) svůj vývoj hodnotily 
jako příznivější nejčastěji firmy ve zpracovatel‑
ském průmyslu (37 % z nich). Zároveň zde však ve 
srovnání s ostatními odvětvími bylo zastoupeno 
nejvíce těch firem, které svůj vývoj považovaly za 
nepříznivější (30 %). V každém z ostatních odvětví 
shodně zhruba 45 % firem (± 2 p. b) označilo svůj 
vývoj za stejný.

Zatím stále panuje skepse
Ohledně vývoje v prvním pololetí roku 2023 
oproti pololetí předchozímu stále panuje mezi 
firmami znatelná skepse. Největší část firem nic‑
méně očekává, že jejich vývoj oproti předchozímu 
pololetí bude stejný. Tuto odpověď volila polovina 
respondentů. Výslovné zhoršení vývoje předpoklá‑
dá zhruba třetina firem. Příznivější vývoj očekává 
nejmenší 16% část. Tato odpověď byla nejméně 
zastoupenou napříč všemi sledovanými velikost‑

Business Climate Index: 
Srovnání s Evropou
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ními kategoriemi. Stejný vývoj v tomto pololetí 
očekávají především mikro a malé firmy, kde tuto 
odpověď v obou kategoriích volila nadpoloviční 
většina z nich. Mezi velkými firmami je zastoupe‑
no nejvíce těch, které očekávají příznivější vývoj 
(21 % z nich). Zároveň zde ale oproti firmám 

z ostatních velikostních kategorií je více těch, které 
předpokládají, že další vývoj bude méně příznivý 
(42 % velkých firem). Nejvíce optimistické jsou 
firmy působící v osobních službách, kde příznivý 
vývoj očekává 19% část. Firmy ze služeb převážně 
pro podniky jsou ve svých odhadech nejopatrněj‑

ší – 61 % odhaduje, že celkový vývoj firmy zůstane 
stejný. Nejpesimističtější očekávání mají firmy 
z odvětví stavebnictví. Negativní vývoj předpovídá 
43 % firem působících v tomto odvětví.  ■

ROMAN RENDA

KOMOROVÝ BAROMETR A BUSINESS 
CLIMATE INDEX
Index podnikatelské nálady malých 
a středních podniků (SMEunited Business 
Climate Index, dále jen BCI) zachycuje situaci 
a očekávání malých a středních podniků 
s 0 až 250 zaměstnanci. Index je počítán jako 
stonásobek průměru procentuálního počtu 
malých a středních podniků (MSP), které 
v druhém pololetí roku 2022 v porovnání 
s předchozím pololetím svou situaci označily 
za příznivější nebo stejnou, a procentuálního 
počtu MSP, které pro první pololetí roku 2023 
ve srovnání s pololetím předchozím očekávají 
příznivější nebo stejný celkový vývoj. Index 
se může pohybovat od 100 (vše je pozitivní 
nebo neutrální) do 0 (vše negativní). Index 
lze využít jako předstihový indikátor pro 
odhady vývoje ekonomiky.

SOUČASNÝ VÝVOJ FIREM

Velké firmy

Střední firmy

Malé firmy

Mikro firmy

 40 %
 37 %
 23 %

 36 %
 39 %
 25 %

Příznivější Stejný Nepříznivý

 19 %
 49 %
 32 %

 27 %
 47 %
 26 %

OČEKÁVANÝ VÝVOJ FIREM

Velké firmy

Střední firmy

Malé firmy

Mikro firmy

 20 %
 43 %
 37 %

 11 %
 54 %
 35 %

Příznivější Stejný Nepříznivý

 21 %
 37 %
 42 %

 16 %
 56 %
 28 %

BUSINESS CLIMATE INDEX PODLE METODIKY SMEUNITED
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VUPI HK je partnerem EDIH ČVUT, 
povede oblast vzdělávání
Výzkumný ústav pro podnikání a inovace při Hospodářské komoře ČR je partnerem projektu EDIH ČVUT. Pod zkratkou 
se skrývá Evropské centrum pro digitální inovace (EDIH) specializované na oblast umělé inteligence a strojového učení.

Centrum se zaměřuje na transfer důvěryhod‑
ných řešení a služeb do průmyslu, zdravot‑
nictví, dopravy a energetiky. Cílem EDIH 

je propojovat výzkumnou a soukromou sféru, 
poskytujeme a zprostředkováváme inovativní 
digitalizační služby zejména pro malé a střední 
podniky a veřejnou správu, aby se Česká republika 
stala lídrem v oblasti inovací.
Aktivity budou zaměřené na posílení ekosystému 
AI (Artificial Intelligence – umělá inteligence)
v klíčových sektorech české ekonomiky a také na 
podporu evropské konkurenceschopnosti zapoje‑
ním českých firem i veřejné správy do celoevrop‑
ského AI ekosystému, který je založen na excelenci 
a důvěře. České firmy, zejména ty malé a střední, 
a veřejná správa budou moci požádat o podporu 
na realizaci služeb již během roku 2023. EDIH 
ČVUT nabídne služby a vzdělávání zejména v ob‑
lasti umělé inteligence a strojového učení.
V lednu 2023 zahájilo svou činnost Evropské 
centrum pro digitální inovace – EDIH ČVUT 
podpořené Evropskou komisí a Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR. Konsorcium zahrnující 
silné inovační partnery je zaměřeno zejména 
na podporu firem (SME, startupy) a veřejné správy 
v oblasti umělé inteligence a strojového učení. 
EDIH ČVUT nabídne komplexní balíček služeb – 
nové technologie, transfer znalostí, infastrukturu, 
řešení na míru i školení. Zájemci budou moci 
využívat služby EDIH ČVUT.

Společně jsme silnější
Součástí EDIH ČVUT jsou silní partneři, kromě 
Českého vysokého učení SP ČR – Svaz průmy‑
slu a dopravy ČR, Asociace malých a středních 
podniků, Výzkumný ústav podnikání a inovací 
Hospodářské komory, spolek prg.ai, Pražský 

inovační institut, Inovační centrum Ústeckého 
kraje a Českomoravské centrum průlomových 
technologií.
EDIH ČVUT bude stavět na již existující in‑
frastruktuře a ekosystému ČVUT, a to RICAIP 
(Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou 
průmyslovou výrobu zahrnující české a němec‑
ké výzkumné laboratoře) a Národního centra 
Průmyslu 4.0 (akademicko ‑průmyslová platforma 
spojující více než 50 českých partnerů).
Díky EDIH ČVUT si budou moci firmy například 

otestovat technologie před jejich vlastním poří‑
zením, a to například v Testbedu pro Průmysl 4.0 
ČVUT fungujícím v rámci RICAIP. Testbed umož‑
ňuje optimalizaci energetické účinnosti výrobních 
systémů, diagnostiku a prediktivní údržbu nebo 
data mining v rámci životního cyklu produktu.
EDIH ČVUT nabídne i konzultace, prototypování, 
vzdělávací a odborná školení a kurzy. EDIH ČVUT 
navazuje také na činnost Digitálního inovačního 
hubu CIIRC ČVUT, který má několikaletou zku‑
šenost s poskytováním podobných služeb firmám 
a je také napojen na zahraniční sítě a iniciativy, 
například CLAIRE, ELLIS, EIT Manu facturing, 
DIH4AI nebo DIH World.
Projekt potrvá do roku 2026 a VUPI bude mít 
na starosti oblast Školení lidských/měkkých 
dovedností a rozvoje podnikavosti v návaznosti 
na téma AI.  ■

VÍT ŠUMPELA

VUPI – VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO 
PODNIKÁNÍ A INOVACE PŘI 
HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČR, z. ú.
Hospodářská komora ČR v roce 2017 založila 
Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, 
z. ú. (VUPI). Stěžejní myšlenkou pro založení 
ústavu bylo vybudování vlastního hráče 
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který 
by přinášel výzkumné a vzdělávací aktivity 
pro zřizovatele v oblastech digitalizace, 
Průmyslu 4.0, robotizace či automatizace. 
VUPI realizuje takové aktivity, které směřují 
k podpoře rozvoje podnikatelského prostředí 
v uvedených oblastech. Spolupracujeme 
se subjekty veřejné správy, významnými 
institucemi, firmami a českými univerzitami 
či středními školami. „Ve VUPI věříme, že 
inovace jsou  motorem podnikání. Zvláště to 
platí v digitálním věku 21. století. Investice do 
inovací ve výrobě i službách a špičková úroveň 
vzdělání jsou správnou cestou pro Českou 
republiku,“ říká ředitel Martin Frélich. 

Více informací na:

https://vupi.cz/edih ‑ctu/

https://www.edihctu.eu/
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Nová povinnost  
pro všechny podnikatele
Ministerstvo vnitra od začátku roku rozesílá dopisy obsahující přístupová hesla 
k nově vytvořeným datovým schránkám. Rezort počítá s tím, že denně obešle 
na 50 tisíc nových držitelů datových schránek, celkem od ledna do března vypraví 
na 2 miliony dopisů s přístupovými údaji.

Povinnost nově komunikovat se státem pro‑
střednictvím datové schránky mají fyzické 
podnikající osoby – živnostníci a další osoby 

samostatně výdělečně činné, které doposud dato‑
vou schránku neměly zřízenou.
Datová schránka, která byla zřízena automaticky, 
začne fungovat i bez vašeho přihlášení, a to po 
15 dnech od doručení dopisu s přístupovými údaji, 
nebo od vrácení dopisu odesílateli, když si dopis 
nepřevezmete a v úložní době na poště nevyzved‑
nete. Po jejím zřízení vám budou úřady posílat 
dokumenty již jen do datové schránky, a to včetně 
například pokut za špatné parkování.
Nezapomeňte také, že prvotní heslo je třeba při 
prvním přihlášení změnit. Heslo je doporuče‑
né měnit každých 90 dnů. Pokud si nepřejete 
měnit heslo každých 90 dnů, je třeba si nastavit 
neomezenou platnost hesla v Nastavení datové 
schránky.  ■

MIROSLAV BENEŠ, HK ČR

CO DĚLAT S DOPORUČENÝM DOPISEM
Když přijde domů, nebo na poštu 
doporučený dopis se žlutým pruhem, najdou 
v něm podnikatelé hesla do nové datové 
schránky. Postup pro přihlášení je následující:
	■ do prohlížeče na internetu zadejte adresu: 

www.mojedatovaschranka.cz;
	■ vyberte způsob přihlášení jménem a heslem 

v panelu na pravé straně;
	■ do kolonek na další stránce zadejte údaje, 

které jste dostali v dopise, a klikněte 
na Přihlásit se;

	■ při prvním přihlášení si musíte změnit heslo, 
následně se dostanete do datové schránky, 
kde najdete první zprávu – základní 
informace k vaší datové schránce;

	■ následně je vhodné si v Nastavení vyplnit 
notifikační e ‑mail, na který vám budou 
bezplatně chodit oznámení o každé nové 
datové zprávě, pro aktivaci je nutné zadat 
kód, který mezitím obdržíte na zadaný e ‑mail.

CO LZE „DATOVKOU“  
ONLINE VYŘÍDIT ČI ZJISTIT
	■ žádost o vydání občanského nebo řidičského 

průkazu;
	■ podání daňového přiznání;
	■ vyúčtování záloh zdravotního pojištění za 

OSVČ, přehled plateb a penále nebo zaslání 
přehledu o příjmech a výdajích zdravotní 
pojišťovně;

	■ agendu spojenou s nemocenským pojištěním;
	■ zaslání přehledu důchodového pojištění;
	■ vklady do katastru nemovitostí;
	■ výpisy z veřejných rejstříků;
	■ informace o blížícím se konci platnosti 

pravidelné technické prohlídky vozidla;
	■ žádost o rodičovský příspěvek;
	■ informaci o dopravním přestupku a mnoho 

dalších záležitostí.

PODROBNÁ PŘÍRUČKA 
HOSPODÁŘSKÉ KOMORY 

K DATOVÝM SCHRÁNKÁCH ZDE:

Datové schránky 
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Nehažme si klacky  
pod nohy

STASTO je po všech stránkách úspěšná firma, budovaná v Česku na rakouských základech takřka již třicet let. Firma, která 
dodává špičkové komponenty pro automatizaci a robotizaci. Jak vnímá proměnu českého průmyslu? Kde vidí limity dalšího 
rozvoje? O tom s Tomášem Jahnem a Tomášem Jahnem mladším, kteří se v dohledné době vystřídají na pozici ředitele.

Jak snášíte jako firma současnou dobu?
TJ: Abych řekl pravdu, zatím relativně dobře, 
leden vypadá lépe, než jsme čekali. Na druhou 

stranu nezbývá než doufat, že vláda bude průmysl 
celkově podporovat, protože pokud jde o evropský 
žebříček automatizace, jsme v něm na chvostu.

Známe příčiny toho stavu?
TJ: Když máte levnou a dostupnou pracovní sílu, 
nekoupíte robota za miliony. Stupeň automatizace 
je tu historicky nižší, a ještě jsme ho nedohnali.
TJ ml.: On je to trochu paradox. Ve srovnání 
s ostatními zeměmi východního bloku jsme 
na tom byli na prahu devadesátých let docela 
dobře, protože tady byla ohromná tradice pod‑
nikání a průmyslu z meziválečného období. Byla 
tu i kvalita. To nás ukolébalo, měli jsme pocit, 
že jsme dobří a nemusíme nic řešit. Například 
Slováci měli mnohem nižší tu základnu a o to 
víc do toho museli šlápnout. A ještě je tu jeden 
moment, něco jako společenský důraz. Před 
deseti lety jsme v Německu řešili něco, čemu 
oni říkají Sicherheit. Bezpečnost práce a kvalita 
pracovního prostředí. To tady tehdy neřešil skoro 
nikdo. Jenže v Německu i jinde je v tomto ohledu 
legislativa na takové úrovni, že vytvořit odpoví‑
dající pracovní prostředí pro lidi je prostě drahé. 
Automatizace to řeší.

Jste na trhu déle než čtvrtstoletí. Vidíte 
nějaký vývoj, pokud jde o automatizaci?
TJ: V posledních třech letech je automatizace a Prů‑
mysl 4.0 velmi preferované téma. Před pětadvaceti 
lety to tak nebylo. My jsme ale od začátku dodávali 
automatizační komponenty, především polohovací 
stoly německé firmy Weiss. V posledních deseti 
letech je to trend, který významně posiluje, a jsme 
rádi, že jsme s našimi komponenty u toho.
TJ ml.: Asi tak třicet procent našeho byznysu 

jsou armatury, tu druhou část tvoří automatizace 
a robotizace. S tím, že podíl robotizace roste, a my 
věříme, že poroste i dál. Proto taky budujeme nové 
předváděcí a školicí centrum, kde chceme našim 
zákazníkům představit produkty pro automatizaci 
a robotizaci v celé jejich kráse. V květnu by mělo 
být hotovo.

Dá se automatizace v Česku hodnotit podle 
segmentů?
TJ: Začalo to v automotive a je to stále segment, 
který bude ještě dlouho dominantní, dokonce bych 
řekl, že kdyby nebylo automotive, je to s českou 
ekonomikou dost zlé. A asi bychom to výrazně 
cítili i my. 
TJ ml.: S tím lze souhlasit – podstatná řada našich 
zákazníků samozřejmě do segmentu automotive 
patří, ale stále více těch úspěšných firem je i z od‑
lišných oborů. 
TJ: Je pravda, že když jezdím po našich zákazní‑
cích, vidím automatizaci a robotizaci i tam, kde 
bych to možná nečekal. Mnoho míst, kde včera 
byli zaměstnáni lidé, dnes obsluhují roboti. 

A je to tím, že lidé nejsou?
TJ: Neřídím výrobní firmy, takže nejsem úplně 
fundovaný, ale jeden důvod to bude, roboti dělají 
24/7, nepotřebují dovolenou, nejsou nemocní. 
A s pandemií ubylo zahraničních zaměstnanců.

Je příklon k automatizaci a robotizaci vyšší ve 
firmách, kde už došlo ke generační obměně?
TJ: Určitě, mladší generace už se narodila s počíta‑
čem v peřince.
TJ ml.: Ale není to tak, že by šly firmy s mladším 
vedením úplně jinudy. Ony spíš jen rychleji a snáze 
využívají ty možnosti, které technologie přinášejí.

Mimochodem, generační obměna je téma 
i vaší firmy…
TJ: V dohledné době to přijde. Není to tak, že letos 
v říjnu, kdy mi vznikne nárok na penzi, odejdu 
do bačkor, ale moje role se změní, a to jsme už 
i oznámili. Tomáš na to ale nebude sám. Velmi si 
vážím i dalších kolegů a s Tomem v týmu by měli 
tvořit osu nového vedení. U nás ve firmě nejde jen 
o vedení, ale vůbec o generační obměnu, je nás 
dvacet a v průběhu dvou tří let se nás asi pět dosta‑
ne do důchodového věku. A my se na to vědomě 
připravujeme, protože řešit to, až to nastane, by 
bylo pozdě.

Nejste klasická rodinná firma, nejste 
vlastníky. Byl ten proces nástupnictví třeba 
v něčem složitější?
TJ: Nejsme vlastníci, ale s ohledem na dlouhodo‑
bé výsledky máme od vlastníků naprosto volné 
ruce…
TJ ml.: … a kontinuita v nástupnictví byla jednou 
z nedílných součástí dohody před sedmnácti lety. 
A jsme rodinná firma, protože my bereme rodinu 
majitele jako vlastní, a dovolím si říct, že oni nás 
stejně. Máme velmi silné osobní vztahy.

V POSLEDNÍCH MĚSÍCÍCH 
NASTALO NĚCO, S ČÍM NIKDO Z NÁS 
NEPOČÍTAL. ŽE LIMITUJÍCÍM 
FAKTOREM NEBUDE KVALITA, CENA 
NEBO PŮVOD ZBOŽÍ, ALE DODACÍ 
TERMÍNY A MOŽNOSTI DODÁNÍ 
CELKOVĚ, TO BYCH SI JEŠTĚ NEDÁVNO 
NEDOVEDL PŘEDSTAVIT. ŽIJEME 
NĚCO, CO ZATÍM NIKDO NEZAŽIL.

TOMÁŠ JAHN ML.
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TJ: Ono to vychází i z jejich hodnot – současný 
šéf a majitel firmy je synem zakladatele. Já jsem se 
u nich řemeslo naučil, ale nejsme tvrdou kopií ra‑
kouské firmy. A minimálně dvacet let si to děláme 
podle sebe, samozřejmě s respektem k tomu, že 
jsme součástí nějaké skupiny.

Nejste kopií, ale základní principy jste 
převzali…
TJ: Protože jsem viděl, jak fungují. Oni jedou 
model, kdy zaměstnanci jsou spoluvlastníky firmy. 
A i díky tomu už ve firmě je druhá generace nejen 
ve vedení, na výkonných pozicích pracují potomci 
prvních zaměstnanců. A jsou tam rádi. Je to hodně 
výjimečný systém postavený pro lidi, a i v tak 
typicky sociálním státě, jako je Rakousko, je spíše 
ojedinělý.

A vám se také osvědčil?
TJ: Jednoznačně. A i k nám už nastupuje druhá 
generace prvních zaměstnanců. Podmínky máme 
určitě nadstandardní.

Takže problémy se zaměstnanci, respektive 
s jejich nedostatkem, nemáte…
TJ ml.: To bych zase až tak jednoznačně neřekl, 
protože například sehnat na Benešovsku člověka, 
který bude mít kompetenci v armaturách a auto‑
matizaci, nebude chtít jezdit pracovat do Prahy 
a bude sedět v kanceláři na telefonu jako support, 
to není úplně snadný úkol. Ale pokud jde o ten 

model, za mě je to nejlepší model odměňování, 
jaký znám. Relativně malý fix a významný podíl 
na výsledku firmy napříč všemi pozicemi. Na 
výplatní pásce prostě vidíte, jak se firmě daří. 
Průměrný plat u nás ve firmě násobně překonává 
ten celostátní. To asi o něčem vypovídá.
TJ: A je to významný prvek právě v dnešní době, 
kdy čelíme inflaci a velkým tématem je, kolik kdo 
komu přidá. Přičemž přidat šestnáct, sedmnáct 
procent, jak by si představovaly odbory, to asi není 
možné. A samozřejmě z naší mzdové úrovně lze 
určitý propad reálné kupní síly absorbovat snáze, 
než když berete plat pod průměrem. A já jim vlast‑
ně rozumím, protože s platem kolem pětadvaceti 
tisíc je ta inflace opravdu velký problém, k nepře‑
žití. Problém je, že peníze jsou jen jedny, a když 

je firma nevydělá, nemůže je rozdat. Nepadají 
z nebe. Tady se občas někde tváříme, že ano. A ty 
požadavky je třeba ubrzdit, což je snazší u nás, kde 
je významná právě provizní složka.
TJ ml.: Kdyby to bylo jinak, tak se ta inflace bude 
jen roztáčet.
TJ: A ona to samozřejmě je spirála, jen ne tak 
příkrá. I já čekám, že inflační čísla spadnou na ro‑
zumnou úroveň.

Problémy neřeší pouze zaměstnanci, řeší je 
i firmy. Co vás limituje nejvíc?
TJ ml.: Dodací lhůty…
TJ: … a ceny vstupů. Zrovna včera jsme připravo‑
vali nový ceník a je vidět, jak se do něj propsaly 
ceny komodit.
TJ ml.: Takže poprvé máme v tištěném ceníku 
větu, že ceny jsou platné ke dni vydání.
TJ: Dřív se ceny hnuly minimálně, měnili jsme je, 
když často, tak jednou za rok, ale spíše ani to ne 
a u mnoha zákazníků jsme byli schopni případné 
výkyvy vybalancovat marží i dva tři roky.

Nejste na koncovém trhu, jste většinou 
součástí větších celků a komplexních řešení. 
Máte prostor přenést zvýšené náklady 
do cen?
TJ ml.: Musíme si ho vytvořit. Jsme obchodní 
firma, závislá na cenách dodavatelů. Ale s tím 
počítáme. Znovu se vrátím k dodacím lhůtám, 
protože v posledních měsících nastalo něco,  

HESLO HLAVNĚ EFEKTIVNĚ! PLATÍ 
PRO BYZNYS I PRO POLITICKOU 
REPREZENTACI. PRO TU MOŽNÁ JEŠTĚ 
VÍC. TI KLUCI NA PÍSKU BY SPOLU 
MĚLI ZAČÍT MLUVIT, PROTOŽE 
POTŘEBUJEME ŘEŠIT JAKO 
SPOLEČNOST STRAŠNĚ MOC VĚCÍ 
A NEMŮŽEME SI DOVOLIT MARNIT 
ČAS PLANÝMI ŘEČMI…

TOMÁŠ JAHN
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s čím nikdo nepočítal. Že bude výroba v roce 2021, 
2022 stát, protože bude čekat na komponenty, 
tomu by v roce 2018 nikdo nevěřil. Žijeme něco, 
co zatím nikdo nezažil.

Nálada v byznysu se mění, ale například 
podle Mojmíra Hampla by bylo osudovou 
chybou začít klást v byznysu rovnítko mezi 
bezpečí a soběstačnost. Nesmíme chtít 
všechno dělat sami, cestou je mít bezpečné 
a spolehlivé partnery.
TJ: S tím lze určitě souhlasit, problém je, že třeba 
v surovinách ani Česko, ani Evropa soběstační ne‑
jsou. Nemůžou být. A pro takovou situaci musíme 
mít nějakou pojistku, diverzifikované zdroje. Aby 
nám nehrozil průšvih, kterého jsme dnes svědky. 
Nemylme se, zatím má Čína chuť obchodovat 
a potřebuje Evropu, nebo se to alespoň zdá. Ale 
nikdo neví, co bude zítra. Doly nepřestěhujeme.
TJ ml.: Ono to má ještě jeden rozměr, nehažme si 
sami klacky pod nohy. Nejsem proti udržitelnosti, 
ale nesmíme si sami komplikovat svou budoucnost 
víc, než uneseme. Čína vypustí do vzduchu víc 
CO2 než celá západní část planety. A letecká dopra‑
va do nejzranitelnější části atmosféry dodá výrazně 
víc emisí než celý automobilový provoz světa. Při‑
tom čínské ani letecké emise vlastně nikdo neřeší. 

Jinými slovy, my tady řešíme něco, co je jen menší 
částí toho problému.

Co s tím? Rezignovat na environmentální 
souvislosti asi není řešení.
TJ ml.: To určitě ne. Ať je Evropa tím, kdo určuje 
světové trendy, buďme v čele pokroku. Ale zastav‑
me se a podívejme se, jestli to, co děláme, fakt dává 
globální smysl. Jestli náhodou výsledkem není jen 
to, že vyautujeme sami sebe.
TJ: Fanatismus je vždycky problém, ať je hnědý, 
rudý, nebo zelený…
TJ ml.: Žijeme fakt něco, co neznáme, a možná je 
dobře, že jsme si trochu vymáchali ústa v louži. 
Mým heslem dneška je: Hlavně efektivně! To je 
úhel pohledu, který jako bychom úplně přestali 
řešit, protože všechno bylo v pohodě.
TJ: Platí to pro byznys i pro politickou reprezen‑
taci. Pro tu možná ještě víc. Ti kluci na písku by 
spolu měli začít mluvit, protože potřebujeme řešit 
jako společnost strašně moc věcí a nemůžeme si 
dovolit marnit čas planými řečmi…
TJ ml.: Ale buďme spravedliví, to není jen 
český problém, to je problém současného světa. 
Podívejte se kolem, do těch zemí, kde tvrdíme, 
že je demokracie usazená. Ono to tam není nijak 
významně lepší.

Pojďme se ještě vrátit ke generační obměně. 
Existuje nějaká univerzální rada, kterou ta 
odcházející generace může té nastupující 
předat?
TJ ml.: Nevím, jestli jsem ten pravý. Dostávám 
od táty rady celé roky. A není to tak, že bych chtěl 
něco dělat jinak. Nechci nic zásadně měnit, máme 
na čem stavět, těch třicet let, to jsou solidní zákla‑
dy a já vidím jako své poslání udržet kontinuitu. 
Za úspěch budu považovat, když firma změnu ve 
vedení ani nepozná. Samozřejmě jsem jiná povaha, 
budu některé věci dělat jinak. A samozřejmě také 
vím, že když tu radu budu potřebovat, tak si pro ni 
kdykoliv můžu přijít.

Myslel jsem to tak, Tomáši, jestli některá 
z těch rad, co jste za ta léta dostal, nemá 
určitou univerzální platnost…
TJ ml.: Když se budu snažit být objektivní, mám 
mnohem víc vnitřního neklidu než táta, asi po‑
třebuji, aby věci šly trochu víc v tempu. Ale jedna 
jeho rada mi určitě v hlavě utkvěla: „Buď na sebe 
přísnej.“ Neříkám, že se mi to vždycky daří, ale 
snažím se.  ■

PETR KARBAN

Automatizace pohledem experta
Nikdo není schopen opakovat operaci tisíckrát stejně!
Michal Švorc vystudoval slaboproudou elektrotechniku a automatizaci, od roku 2010 působí ve společnosti STASTO Automation 
jako expert na automatizaci a robotiku a obchodně ‑technický zástupce. Jaký je jeho pohled na automatizaci po česku?

Má automatizace v Česku nějaká specifika?
Z mého pohledu se vyznačuje poměrně značnou 
konzervativností ohledně nových produktů, 
snahou vše si vyrobit vlastními silami a vysokým 
tlakem na cenu. Díky tomu je v Česku mnohem 
menší ochota nakupovat funkční celky a hotová 
řešení, než je obvyklé v západních zemích.

Kde nejčastěji vidíte potřebu automatizovat?
Nejvíce investuje do automatizace samozřej‑
mě automotive, kde je extrémní tlak na snížení 
výrobních nákladů, vysokou produktivitu a kvalitu 
výroby. V posledních letech jsme ale svědky 
automatizace i v oborech, kde se to zdálo ještě před 
deseti lety neekonomické, nebo celkově neefektiv‑
ní. Vysoký podíl automatizované výroby vidíme 
v oblasti elektrotechniky, elektroniky, v medicin‑
ské výrobě, ale i výrobě hraček a potravinářství. 
Cena a nedostupnost kvalifikované a odpovědné 
pracovní síly na trhu práce ale donutí i méně 
automatizované provozy k postupnému vyloučení 
lidské síly z výrobního procesu všude, kde je to jen 
trochu možné.

V čem jsou největší přínosy automatizace?
Jednoznačným přínosem automatizace je efektivita 
a preciznost výroby. Žádný člověk není schopen 
udělat tisíckrát stejnou operaci stejně! Pro stroj, 
který je řízen programem, je to samozřejmost. 
Stroje nejsou unavené po probdělé noci s přáteli, 
nemají osobní problémy a vždy jsou na začátku 
směny připravené na svém pracovišti. To jsou jen 
některé faktory, které hrají důležitou roli v kvalitě 
a efektivitě lidské práce.

Říkáme automatizace a robotizace, často 
s rovnítkem mezi těmi pojmy, ono tam ale 
nepatří…
Pod pojmem automatizace se skrývá jakáko‑
liv výroba, do které jsou zapojeny stroje řízené 
prostřednictvím PLC, nebo jiným číslicovým 
způsobem. Automatizace má tedy za úkol zjed‑
nodušit práci a snížit počet pracovníků nutných 
pro obsluhu stroje. Robotizace je dalším stupněm, 
který se pokouší vyloučit lidskou sílu z výrobní‑
ho procesu. V případě komplexní automatizace 
by potom mohlo dojít až k úplnému vyloučení 

člověka z výrobního procesu, což si zatím v praxi 
nedovedu představit. Pořád je dost případů, kdy je 
lidská ruka nenahraditelná.  ■
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V průmyslu a logistice  
hraje stále více prim udržitelnost
Energetické služby se zárukou:  
Když chcete mít kontrolu nad provozem budov
Rostoucí ceny energií a tlak na udržitelnost aktuálně ještě více zvyšují poptávku po energeticky úsporných budovách. 
Budovy s kvalitní izolací a moderními technologiemi pro jejich správu umožňují efektivně kontrolovat využívání energií, 
vody, vzduchotechniky a osvětlení. Udržitelnost se tak promítá i do hospodaření s energiemi.

Firmy v oblasti průmyslu, logistiky či e ‑co‑
mmerce požadují, aby se prostory flexibilně 
přizpůsobily jejich potřebám. Zároveň chtějí 

mít možnost kontrolovat náklady spojené s provo‑
zem a energiemi. Investice do chytrých technologií 
je zároveň jedním ze způsobů, jak splnit závazky 
v oblasti ESG.

EPC projekty nabízejí cestu, jak ušetřit za 
energie prakticky bez vstupních investic
Energetické služby se zárukou (EPC – Energy 
Performance Contracting) představují efektiv‑

ní nástroj realizace úsporných opatření. Jejich 
popularitu nyní umocňuje i současná energetická 
nestabilita. Již nikdo totiž nepochybuje, že nejlepší 
energie je ta nespotřebovaná. EPC projekty mohou 
být jedním z dlouhodobých řešení energetické 
hospodárnosti také v oblasti budov a areálů slouží‑
cích k průmyslové výrobě, skladování, stejně jako 
celých logistických parků.
„EPC projekty nabízejí cestu, jak ušetřit za energie 
prakticky bez vstupních investic. Dodavatel služby 

navrhne, zrealizuje a zafinancuje energeticky 
úsporná opatření se smluvní zárukou za snížení 
energií, paliv, vody a provozních nákladů. Zákazník 
následně investici splácí z peněz, které díky realizo‑
vaným opatřením ušetří. Celkové náklady projektu 
jsou obvykle nižší než garantovaná úspora nákladů 
a klient je postupně platí po dobu trvání smlouvy,“ 
prozrazuje fungování této služby Jiří Vágner, gene‑
rální ředitel společnosti SSI Energy.

Rizika nese dodavatel
Jednou z hlavních výhod pro zákazníka je smluvní 
záruka za přínosy projektu. Riziko za nedosažení 
úspor totiž v plné výši přebírá poskytovatel energe‑
tických služeb, a pokud úspory nedosáhnou předem 
stanovených hodnot, uhradí zákazníkovi toto 
nedosažení v plné výši. Nemůže tak nastat situace, 
kdy by přínos projektu byl nižší, než je stanoveno 
ve smlouvě. Velkou výhodou EPC projektů je také 
důsledný energetický management po celou dobu tr‑
vání projektu. Roční vyhodnocení výsledků je pod‑

kladem pro případné kompenzace plateb, zákazník 
i dodavatel jsou tedy zainteresováni na maximalizaci 
úspor, ale i na řádném prokázání jejich výše v sou‑
ladu s principy mezinárodního protokolu o měření 
a ověřování výkonu. Proto se o EPC mluví jako 
o win ‑win projektech, ze kterých těží obě strany.
EPC projekty se obvykle neomezují pouze 
na jedno energeticky úsporné opatření, ale 
zahrnují zpravidla celý komplex technologických, 
procesních a s nástupem dotačních programů také 
stavebních opatření. Poskytovatel služeb zajišťuje 
veškeré činnosti pro zákazníka na klíč. Od projek‑
čních prací přes realizaci a financování opatření až 
po implementaci procesů a optimalizaci fungování 
jednotlivých systémů a technologických celků po‑
mocí aktivního energetického managementu. Přes‑
tože je metoda EPC využitelná téměř pro všechny 
úsporné projekty, vyplatí se spíše v případech 
vyšších spotřeb v řádech jednotek milionů korun 
ročně. U menších projektů se nicméně postupně 
prosazuje light verze projektů EPC.

 VELKOU VÝHODOU EPC 
PROJEKTŮ JE TAKÉ DŮSLEDNÝ 
ENERGETICKÝ MANAGEMENT 
PO CELOU DOBU TRVÁNÍ PROJEKTU. 
ROČNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ JE 
PODKLADEM PRO PŘÍPADNÉ 
KOMPENZACE PLATEB, ZÁKAZNÍK 
I DODAVATEL JSOU TEDY 
ZAINTERESOVÁNI NA MAXIMALIZACI 
ÚSPOR, ALE I NA ŘÁDNÉM PROKÁZÁNÍ 
JEJICH VÝŠE V SOULADU S PRINCIPY 
MEZINÁRODNÍHO PROTOKOLU 
O MĚŘENÍ A OVĚŘOVÁNÍ VÝKONU.
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Rychlá návratnost, významné úspory
Návratnost EPC projektů je závislá na skladbě 
energeticky úsporných opatření. V rámci projek‑
tů zaměřených na technologie se pohybuje mezi 
6 a 10 roky. V posledních letech nicméně zákazníci 
stále častěji vyžadují také investice do stavebních 
opatření, které návratnost významně prodlužují. 
V průměru lze nejčastěji dosáhnout úspor od 20 do 
50 procent. „U komplexních projektů, například 
s využitím dotací, může úspora dosahovat i více než 
60 procent z celkové spotřeby. Na druhé straně se 
může jednat o dílčí projekty zaměřené např. na úspor‑
né osvětlení či technologie a podíl úspor na celkové 

spotřebě může být jen v jednotkách procent, ale s velice 
zajímavou návratností. V oblasti energetických služeb 
zkrátka unifikace není možná a za posledních 12 let, 
co projekty EPC děláme, jsme se naučili ke každému 
projektu přistupovat individuálně,“ říká Eduard 
Paulík, jednatel společnosti D ‑energy, která má EPC 
projekty v rámci skupiny SSI jako hlavní specializaci.
EPC projekty tak jdou ruku v ruce s dalšími trendy 
v oblasti logistiky, jako jsou energeticky úsporné 
projekty šetrné k okolnímu prostředí a využití 
chytrých technologií. Uplatňování udržitelnosti 
a ESG přístupu k podnikání je nyní velmi důležité 
i pro investory.

Digital twins v energetice
Do oblasti energetiky vstupuje razantně také tech‑
nologický rozvoj. Je dnes klíčem k efektivnějšímu 
nakládání s energetickými zdroji, úspornějšímu 
provozu a chytrému šetření. Budoucnost chytrých, 
čistých a energeticky úsporných budov je bez 
nových technologií zkrátka nemyslitelná.
Například pomocí internetu věcí (IoT) se využívají 
monitorovací sítě čidel, nad kterými může běžet 
řada smart grid aplikací. Ty pak umožňují podrob‑
né monitorování aktuálního stavu sítě, řízení spo‑
třeby elektřiny, správu distribuovaných úložišť nebo 
začleňování obnovitelných zdrojů do elektrické sítě. 
Vedle IoT či využití umělé inteligence se budou 
v blízké budoucnosti prosazovat i digitální dvojníci.
Digitální dvojníci jsou modely, které představují 
obrazy systému nebo zařízení z fyzického světa, 
které kromě jiného pomáhají zefektivnit práci 
nebo odhalit možná nebezpečí a rizika. Právě 
v energetice má tento přístup velké možnosti 
využití. Lze je totiž použít pro modely plánování 
variant energetických řešení budov.
Technologie digitálních dvojníků přináší nové způ‑
soby pro návrh, monitorování a řízení budov i jejich 
celků a budou mít vliv na udržitelnost či hospodář‑
ský růst. „Koncept digitálního dvojníka, který byl pů‑
vodně vyvinut pro průmyslové systémy, se nyní začíná 
využívat i v prostředí energetiky inteligentních budov,“ 
říká Adam Leščišin ze společnosti Accenture.  ■
MICHAL HOBLÍK
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Jak se dělá expresní  
logistika bez limitů
„Museli jsme nasadit absolutní kreativitu a flexibilitu, protože se denně měnila pravidla hry,“ říká Martin Koča,  
CEO společnosti GO! Express & Logistics. „Každá taková krize ale otestuje firmu, obnaží její silné i slabé stránky  
a my jsme z té krize vyšli silnější.“  

Loni vaše společnost oslavila dvacet 
let. Jak tuhle dobu vnímáte vy, když se 
ohlédnete zpět?

Před dvaceti lety byla Tesla jen jednotkou magne‑
tické indukce, pod Amazonem si všichni představili 
tak akorát prales v Latinské Americe a Alibaba byl 
jenom šéfem bandy čtyřiceti loupežníků. Nemohli 
jste se podívat do Google Maps, protože žádné 
nebyly. I kdyby byly, tak jste je nemohli otevřít 
v iPhonu, protože nejlepším iPhonem v roce 2002 
byla tlačítková Nokia 6310. Když jste chtěli někomu 
říct, jak skvělá byla vaše dovolená, museli jste s ním 
zajít do hospody a vyprávět mu o tom. Nešlo to 

sdílet na Facebooku, protože o myšlence Facebooku 
v roce 2002 nevěděl ještě ani Mark Zuckerberg. Je 
to nejenom jedna generace, ale primárně obrovský 
technologický skok. S tím se pojí i daleko větší 
nároky na logistiku než kdy dříve.

Pojďme se teď zaměřit na konkrétní změny 
v logistice za dobu vašeho působení na trhu. 
Dalo by se specifikovat, jakými změnami si 
logistika prochází?
Za posledních dvacet let pozoruji tři zajímavé tren‑
dy. Prvním je všem známý trend doručování B2C 
a největší růsty v posledních dvaceti letech vidíme 
právě v tomto segmentu, který zaznamenával dvou‑
ciferné růsty každý rok a našel svůj vrchol v době 
covidové. Vedle nakupování vánočních dárků, 
knih a parfémů začali lidé nakupovat online i jídlo 
na každý den. Dále zmíním Cross ‑Boarder, což je 
segment, který v rámci mezinárodních expresních 
přeprav zažívá největší boom, a to ať už v segmentu 
B2B, nebo B2C. Zde se nachází náš klíčový tržní 
výklenek, který tvoří náš core business. A třetím 
trendem, který není na první pohled vidět, je ceno‑
vá stratifikace. Klienti, kteří opravdu potřebují mít 
své zásilky doručené next day (a to ne 80 procent, 
ale 100 procent svých zásilek), umí tuto službu 
ocenit. Pokud je zapotřebí mít podepsaný originál 

dokumentu 31. ledna, tak nelze doručovat třeba 
1. nebo 2. února, ale garantovaně 31. ledna. Pokud 
někdo potřebuje opravit mobil, tak ho jeden den 
odevzdá, druhý den ráno je v cizině v servisním 
centru, odpoledne opravený a další den ráno zpět 
v ČR. Když si z pohledu klienta do procesu opravy 
mobilu dosadíte doručení v exportu 1 až 3 dny 
a v importu 2 až 3 dny, tak místo dvou dnů je klient 
bez telefonu nebo notebooku více než týden. To je 
ten rozdíl mezi skoro expresem a naším expresem.

Jak vás ovlivnila pandemie? Obecně, jaké pro 
vás byly poslední tři turbulentní roky?
Poslední tři roky měly velký dopad na dodavatel‑
ské řetězce. Zavřené hranice, zpřísněné kontroly, 
očkování kurýrů, testování na hranicích a kontroly 
policie v našich sousedních zemích byly něčím, co 

jsme dosud nezažili. Museli jsme nasadit absolutní 
kreativitu a flexibilitu a ze dne na den, jak se 
měnila opatření, která nebyla mezi jednotlivými 
zeměmi koordinovaná, jsme museli denně měnit 
pravidla hry. Každá taková krize ale otestuje firmu, 
obnaží její silné i slabé stránky a my jsme z té krize 
vyšli silnější. Kouzlem nechtěného, co vzešlo z kri‑
zové situace, byl nový produkt, respektive nová 
branže, a to medical. Vzorky léků, virů, bakterií 
z nemocnic do laboratoří nebo zpět v předepsa‑
ných a kontrolovaných teplotních režimech se staly 
dalším pevným pilířem našeho růstu.

Zmínil jste teď růst, můžete prozradit, jak 
se vám dařilo v posledních dvou letech? 
A protože jste zodpovědný za čtyři země, 
můžete porovnat, kde se dařilo nejvíce?
Největší růst jsme zaznamenali v Polsku. Nechtěl 
bych to svádět přímo na vládu, ale v Polsku jsme 
vždy včas a poměrně jasně věděli, co se bude dít. 
V Česku a na Slovensku byla rozhodnutí méně 
konzistentní, nedávala někdy smysl a kolikrát 
se něco rozhodlo v neděli a platilo od pondělka. 
Takže Češi i Slováci museli více bojovat a opět být 
kreativnější než Poláci. Takže zpátky k otázce: GO! 
Polska vyrostla za poslední dva roky o 70 pro‑
cent, GO! Česko o 60 procent a GO! Slovensko 
o 40 procent. Každým rokem se tedy snažíme 
organickým růstem držet dvouciferný růst, což se 
nám podařilo i v době krize.

Změnili jste nějak i použité technologie?  
Do čeho jste investovali čas a peníze?
Zákazníci očekávají od všudypřítomných techno‑
logií nejen rychlé a spolehlivé řešení, ale hlavně 
plynulou automatizaci. Proto v posledních letech 
investujeme hlavně do online integrace a umělé 
inteligence. Pomocí umělé inteligence už nějakou 
dobu optimalizujeme doručovací trasy, což šetří 
nejenom planetu, ale i náklady nám i klientům.

Mění se priority klientů? Jak jim 
přizpůsobujete své služby?
Nabízíme velké množství nadstandardních řešení 
jako například neutralizaci zásilek, připojištění GO! 
All‑Risk nebo zastupování v celním řízení. Nejlépe 
naše služby vystihuje naše heslo – Beyond Limits.  ■

LUCIE ŠTICHOVÁ

V POSLEDNÍCH DVOU LETECH 
OPTIMALIZUJEME DORU ČOVACÍ 
TRASY POMOCÍ UMĚLÉ INTELIGENCE, 
COŽ ŠETŘÍ NEJENOM PLANETU,  
ALE I NÁKLADY NÁM I ZÁKAZNÍKŮM. 

MARTIN KOČA
CEO ve společnosti GO! Express & Logistics 
v regionu CEE, což zahrnuje Česko, Slovensko, 
Polsko a Maďarsko. Jeho heslem je: Ever 
tried, ever failed, no matter, try again, fail 
again, fail better. Společnost se zaměřuje na 
mezinárodní přepravu expresních zásilek. 
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Případová studie Kardex

Automatizací skladu lze zlepšit 
vychystávání až o 60 procent!
Adoz je jedním z největších distributorů ložisek a strojních součástí. Sídlí v České republice a má vlastní CNC výrobu.  
Během projektu stěhování investovala společnost Adoz do automatizovaných skladových systémů Kardex Shuttle, aby 
zvýšila produktivitu skladu a nahradila neefektivní skladovací systémy využívající standardní paletové regály a police. 
Projekt je typickou ukázkou, jak lze řešit problém skladů na úrovni současných technologických možností.

Před přestěhováním byla společnost Adoz 
omezena kapacitou skladu, zastaralým systé‑
mem skladování a neefektivními manuálními 

pracovními postupy. Provoz byl náročný kvůli 
nedostatku prostoru pro vychystávání jednotlivých 
objednávek a značné množství ruční manipulace 
s objednávkami, včetně lezení po žebřících. Vedení 
společnosti Adoz si bylo vědomo, že řešením 
nedostatků by bylo bezchybné zásobování výroby 
přímým propojením skladu s výrobou. Potřebovali 

efektivní systém pro vychystávání komponentů jak 
pro interní potřeby, tak pro přímý prodej konco‑
vým zákazníkům.

Specifikace použitých  
skladových systémů
Nový systém navržený společností Kardex se 
skládá ze čtyř vertikálních výtahových modulů 
Kardex Shuttle s jediným přístupovým otvorem 
do prostoru expedice. Každá jednotka je vybavena 
systémem ukazatele polohy u přístupového otvoru. 
Obsluha se řídí systémem KBS put ‑by ‑lights, který 
zajišťuje maximální přesnost. Dva další moduly 
Kardex Shuttle, každý se dvěma protilehlými 
přístupovými otvory, slouží k zásobování výroby 
a přímo propojují sklad s výrobou.

Nově stačí jen desetina plochy
Nové řešení vyžaduje pouze 50 m² plochy pro 
uskladnění stejných položek, které dříve vyžado‑
valy 500 m² plochy. Společnost Adoz také výrazně 
rozšířila výrobu a distribuci, aniž by musela zvyšo‑
vat počet zaměstnanců ve skladu. Automatizovaný 

skladový systém Kardex se hladce integroval do 
systému WMS a celkové skladové procesy jsou 
výrazně efektivnější než na původním místě.  ■

VIKTOR FRNKA, Kardex

VÝHODY ZAVEDENÍ 
AUTOMATIZOVANÝCH SKLADOVÝCH 
SYSTÉMŮ

	■ snížení využití skladových prostor o 90 %
	■ zvýšení efektivity procesů
	■ zvýšení produktivity vychystávání až o 60 %
	■ snížení počtu pochůzek obsluhy

KARDEX SHUTTLE
Nejlepší automatizovaný skladový systém 
ve své třídě, který vylepší logistiku vašeho 
skladu, zvýší produktivitu vychystávání zboží 
a ušetří skladovou plochu.

Více informací i video z případové  
studie ADOZ najdete na:

www.kardex.cz
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Nové průmyslově ‑logistické haly respektují udržitelnost

První z nich bude k dispozici 
již v březnu 2023
CTP, největší developer v České republice zaměřený na udržitelnou výstavbu průmyslově ‑logistických nemovitostí, 
dokončuje v CTParku Prague North výstavbu nové budovy. Hala D8.7 B po svém dokončení nabídne zázemí o rozloze 
32 000 m2. Druhá hala D8.7 A s rozlohou 20 000 m2 bude dokončena v srpnu 2023. CTPark Prague North se nachází poblíž 
hlavního města a také v těsné blízkosti dálnice D8. K dispozici tak budou nové prostory ve vysoce lukrativní oblasti,  
která se dlouhodobě potýká s převyšující poptávkou po moderních a udržitelných prostorech pro podnikání.

CTP reaguje rozšířením CTParku Prague North 
na silnou poptávku po moderním a udržitel‑
ném zázemí v Praze a jejím blízkém okolí pro 

firmy z oblasti logistiky, e ‑commerce a lehkého 
průmyslu. Developer se pustil do výstavby bez 
předem domluvených nájemců, firmy tak mají 
jedinečnou příležitost získat nejmodernější pro‑
story v takto atraktivní lokalitě. Nejnovější hala 
s rozlohou až 32 000 m2 nabídne od března tohoto 
roku jednotky již od 5 000 m2. Druhá hala bude 
dokončena v srpnu 2023 a nabídne 20 000 m2.

Příležitost získat nejmodernější prostory
„Reagujeme na dlouhodobě vysokou poptávku po 
prémiových průmyslově ‑logistických prostorech 

třídy A v Praze a jejím blízkém okolí, kde se již žádné 
nové prostory tohoto typu v následujících letech nabí‑
zet nebudou. CTPark Prague North je skvěle situován 
v těsné blízkosti české metropole a dálnice D8, která je 
hlavní dopravní tepnou do Drážďan. Kromě výborné 
lokality nabídnou nové budovy nejvyšší standard 
výstavby s nejmodernějšími prvky, které přizpůsobí‑
me specifickým potřebám klientů,“ zdůraznil Jakub 
Kodr, obchodní ředitel CTP pro Českou republiku.

Budovy s nulovou uhlíkovou stopou
Obě nové budovy developer staví tak, aby dle 
strategie CTP byly maximálně udržitelné, přičemž 

cílí na dosažení nulové uhlíkové stopy. Haly tak 
aspirují na nejvyšší certifikaci BREEAM New 
Construction Outstanding. Udržitelné prvky lze 
najít ve všech fázích budování nových hal. Při 
stavbě byly používány recyklované materiály, jako 
například kamenivo, materiály s certifikací FSC či 
EPD. Při výstavbě byl přítomen biologický dozor 
a probíhala ochrana živočichů. Nová budova 
D8.7 B bude po svém dokončení disponovat 
moderními automatizovanými LED svítidly, 
energeticky úspornými zařízeními, nízkoemisními 
zdroji topení, exteriérovými roletami, střešními 
fotovoltaickými panely či nádrží na dešťovou vodu 

pro splachování. Dále bude budova vynikat svou 
jedinečnou zelenou fasádou. V okolí je plánovaná 
bohatá výsadba lučních květin a stromů, retenční 
nádrž s využitím pro život místních vodních 
živočišných druhů a nebudou chybět broukoviště, 
ještěrkoviště nebo UV fólie na oknech bránící 
nárazu ptáků.
„Naším dlouhodobým cílem je vytvořit v této 
lokalitě vysoce moderní a udržitelnou obchod‑
ní a logistickou zónu pro české a mezinárodní 
společnosti a přispět tak k rozvoji lokality a k vyšší 
životní úrovni obyvatel v přilehlých obcích a městech 
Středočeského kraje. CTPark Prague North navíc 
patří mezi ty nejšetrnější průmyslové parky vůbec 
a nabídne klientům celou řadu prvků, které jim po‑
mohou výrazně snížit náklady na energie,“ vyzdvihl 
David Chládek, generální ředitel CTP pro Českou 
republiku.  ■

PAVLÍNA KŘIVANCOVÁ

Více informací na:

https://ctparkpraguenorth.cz
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Trendy v logistice  
jsou formovány daty

Logistika je nedílnou součástí nákupního procesu a zákazníci začínají její význam čím dál jasněji pociťovat, protože 
na internetu dnes pořizují vše – od elektra přes nábytek a drogerii až po potraviny. Celých 87 % zákazníků dle dat 
společnosti Bringg zastává názor, že pozitivní zkušenost s doručením zboží je právě to, co je přesvědčí, aby od konkrétního 
prodejce nakupovali opakovaně. Nakupování online se postupně stalo mainstreamem, a úroveň logistických služeb je 
proto stále více pod lupou.

Ostrá konkurence mezi obchodníky přinesla 
ještě větší důraz na rychlost, flexibilitu, péči 
o zákazníka, ale i kvalitu kurýrů, na které 

dnes úspěch e ‑commerce stojí a padá. Doručení 
zboží je navíc čím dál závislejší na technologii 
a práci s daty – ať už kvůli efektivitě logistického 
procesu, informovanosti zákazníka nebo kvůli za‑
jištění bezpečné předávky zboží. Jakých pět trendů 
bude v následujících pěti letech formovat logistiku 
a skrze ni i e ‑commerce?

Rychlejší vyhrává – význam predikce 
poptávky poroste
Jedním z klíčových parametrů, dle kterých je 
posuzována kvalita doručovací služby, je přirozeně 

rychlost. Každý zákazník chce své zboží ideálně 
hned a celá řada služeb jde této potřebě naproti. Ze 
same ‑day se stává celotržní standard, ale ve větších 

městech jsou čím dál častějšími také služby s ex‑
trémně rychlým doručením v řádu jednotek ho‑
din, či dokonce pár minut. Podle výše zmíněných 
dat 57 % zákazníků tvrdí, že pokud společnost 

nabízí same ‑day delivery, zvyšuje to jejich loajalitu 
směrem k prodejci.
Aby taková služba mohla fungovat, je potřeba per‑
fektní plánování tras s ohledem na aktuální provoz 
a skvělá koordinace kurýrů i zboží. I proto jsou dnes 
logističtí operátoři primárně technologickými fir‑
mami – středobodem efektivní logistiky již není vůz 
a řidič, ale technologická datová platforma, která 
celý logistický proces odřídí a s využitím real ‑time 
dat i umělé inteligence a strojového učení naplánuje 
celý proces ještě dřív, než zákazníka vůbec napadne 
uskutečnit svou objednávku. Prediktivní modelová‑
ní poptávky hraje důležitou roli v logistice již dnes, 
ale do budoucna bude naprosto klíčové, protože jen 
tak půjde uspokojit rostoucí požadavky zákazníků.

 ROLE KURÝRA SE RYCHLE MĚNÍ – 
JIŽ NENÍ POSLÍČKEM, ALE DŮLEŽITÝM 
AMBASADOREM ZNAČKY 
OBCHODNÍKA.
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Decentralizace skladů
Rychlá logistika se v následujících letech neobejde 
bez přehodnocení přístupu k využívání skladů 
a výdejních míst. Vlivem změny zákaznických 
preferencí se čím dál více rozmáhá využívání vět‑
šího počtu menších skladů, takzvaných dark ‑store, 
rozesetých po městě, ve kterých bude nejžádanější 
zboží koncentrováno již v moment objednání 
a odsud na koncové adresy bleskově distribuováno 
tím nejefektivnějším způsobem pro danou trasu – 
ať už kurýrem v malém městském elektroautě, 
na mopedu, či na cargo ‑kole.
Podobně na popularitě nabývá také kompeten‑
ce in ‑store pickingu, která zejména v segmentu 
potravin funkci centrálních skladů do jisté míry 
nahrazuje. V rámci této služby, kterou ve spoluprá‑
ci s DODO již zavedl například řetězec Penny, je 
objednávka přímo na konkrétní prodejně sestave‑
na kurýrem, který ji následně odveze koncovému 
zákazníkovi. Řetězce tak nepotřebují skladový 
prostor vyhrazený pouze pro zboží prodávané 
online a zároveň si tímto přístupem zajistí, že 
sestavování online objednávek nenaruší plynulý 
chod kamenné prodejny.
Na obsloužení zákazníka, který vyžaduje špič‑
kovou službu s rychlým doručením, již zkrátka 
jeden centrální sklad za městem stačit nebude. 
O to důležitější ale bude tyto sklady optimálně 
a včas zásobovat, a to právě díky technologiím 
spojeným s predikcí poptávky v daných mikro‑
oblastech. Tento trend podporuje také fakt, že 
podle technického výzkumníka firmy LogiNext 
Stuti Mehrotra celých 99 % obchodníků plánuje 
do tří let poskytovat same ‑day delivery a velká 
část z nich by také ráda doručovala své zboží 
již do 30 minut od objednání.

Precizní logistika a přesné  
informace o doručení
Vedle rychlosti doručení bude čím dál důležitějším 
parametrem logistické služby také informovanost 
zákazníka. Zákazník chce své zboží nejen rychle, 
ale hlavně v okamžiku, který se mu hodí a se 
kterým počítá. A zde opět hraje klíčovou roli tech‑
nologie a schopnost dokonalého plánování, díky 
kterému je možné zásilky doručovat v konkrétních 
(maximálně hodinových) časových slotech, které 
si zákazník sám vybere. Díky technologickému 
propojení e ‑shopu s platformou logistické firmy je 
navíc možné v reálném čase informovat zákazníka 
o poloze kurýra a dát mu dokonalý přehled o čase 
doručení. Data společnosti Shipsy ukazují, že ce‑
lých 80 % zákazníků dnes již bere chytré sledování 
své zásilky jako standard a zároveň 86 % z nich 
očekává, že jim prodejce poskytne možnost vybrat 
si z několika způsobů doručení a oni si tak budou 
moci zvolit variantu nejlépe odpovídající jejich 
aktuálním potřebám.
Aktuálně je doručení v přesných časových slotech 
a možnost sledovat v reálném čase kurýra pri‑
márně doménou hráčů na poli rozvozu potravin. 
Postupně se ale tato služba stane standardem 

napříč segmenty. Logistické firmy na to již tech‑
nologicky připravené jsou a zákazníci takovou 
službu chtějí.

Udržitelnost jako svatý grál, na který lze 
dosáhnout skrze technologii
V souvislosti s tím, jak má vypadat moderní logis‑
tika, se často mluví také o udržitelnosti. Ta je sa‑
mozřejmě v kontextu rapidně rostoucí e ‑commer‑
ce naprosto zásadní, ale v rozporu se všeobecnou 
představou nespočívá jen ve výměně dieselových 
dodávek za elektrické. Cestou k udržitelné logistice 
jsou především data. Big data, business intelligence 

a machine learning totiž logistickým systémům 
umožňují, aby se neustále učily optimalizovat 
procesy. Díky tomu vznikají logistické modely, 
které zajišťují, aby byli zákazníci obslouženi s per‑
fektním servisem a aby byl zároveň minimalizován 
negativní dopad logistiky na životní prostředí i na 
běžný život lidí ve městech. Problematiku udržitel‑
nosti intenzivně vnímají i samotní zákazníci. Dle 
průzkumu logistické datové platformy Sifted tak‑
řka 70 % nakupujících při objednávce bere v potaz 
environmentální aspekt nákupu. 91 % zákazníků 
by chtělo mít možnost ekologického doručení ba‑
líku a více než polovina zákazníků (57 %) by byla 
ochotna si za zelené doručení připlatit 10 a více 
procent z ceny dopravy.
Dokáže ‑li logistická firma správně naplánovat 
trasu, maximálně vytížit vozidlo, které po ní jede, 
a díky kvalitní komunikaci se zákazníkem všechny 
zásilky předat dle plánu a bez zdržení, logistiku 
lze dělat udržitelně. Zelenější vozový park je 
pak příjemným a v dnešní době již očekávaným 
bonusem. Díky decentralizaci skladů a zkracování 

doručovacích vzdáleností bude trendem rovněž 
zapojování alternativních prostředků přepravy, 
jako jsou například cargo ‑kola, která se po Evropě 
těší čím dál větší podpoře.

Kvalitní kurýři jako důležitá spojka mezi 
obchodníkem a zákazníkem
Již dnes víme, že kvalita doručení je pro zákaz‑
nickou zkušenost naprosto klíčová a je faktorem, 
který rozhoduje o tom, zda se zákazník k danému 
obchodníkovi vrátí. Proces doručení a úroveň 
vystupování kurýra před zákazníkem je proto pro 
e ‑shop naprosto zásadní, protože v e ‑commerce je 

kurýr často jediným styčným bodem mezi zákaz‑
níkem a daným obchodem.
Kurýři, kteří dokážou reprezentovat daný obchod 
a zákazníka špičkově obsloužit, jsou faktorem, jenž 
rozhoduje o úspěchu značky. Česká e ‑commerce je 
přitom nesmírně konkurenční a platí, že zákazník 
dá e ‑shopu po špatné zkušenosti málokdy druhou 
šanci – konkurentů je obvykle dost. Firmy si tedy 
začínají čím dál více uvědomovat, jak zásadní 
přidanou hodnotou je kvalitní logistická služba, 
a role kurýra se rychle mění – již není poslíčkem, 
ale důležitým ambasadorem značky obchodníka. 
Dle společnosti Bringg 76 % zákazníků vidí právě 
doručení jako klíčovou fázi celého nákupního 
procesu, jejíž kvalita dává najevo, nakolik si jich 
prodejce cení.
Lockdowny spojené s pandemií koronaviru uká‑
zaly, jak zásadním prvkem dnešní společnosti se 
kurýři stali – bez nadsázky lze říci, že kurýr je dnes 
součástí základní infrastruktury fungujícího státu. 
A dle toho je na ně potřeba pohlížet. Do budoucna 
bude tedy čím dál viditelnějším trendem snaha 
logistických firem investovat do dalšího vzdělávání 
kurýrů a vytvářet pro ně ty nejlepší možné pracov‑
ní podmínky.  ■

MARTIN MAREK, DoDo

 DÍKY CHYTRÉMU PLÁNOVÁNÍ 
BUDE DORUČENÍ ČÍM DÁL RYCHLEJŠÍ, 
PŘESNĚJŠÍ A UDRŽITELNĚJŠÍ.
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Vyznat se v celních pravidlech může být někdy oříšek. Stačí technologická inovace ve výrobě a zboží se dostane do jiné 
sazby cla. O administrativní náročnosti nemluvě. Vývozcům, dovozcům, ale i přepravním firmám se proto hodí, když jim 
s orientací ve složité problematice někdo pomůže.

Společnost Gerlach patří mezi největší specia‑
listy na celní poradenství v Evropě. Tisícovka 
odborníků je připravena zákazníkům poradit 

na 170 pobočkách ve 27 zemích. A nezaleknou 
se ani těch nejsložitějších požadavků. Ředitelem 
a jednatelem českého zastoupení společnosti Ger‑
lach je Luděk Procházka.

Jsme na začátku roku 2023. Ideální čas 
ohlédnout se za uplynulým rokem. Jaký byl 
z hlediska vaší činnosti?
Loňský rok nebyl už tak hektický jako období před 
tím, kdy jsme prožívali covidová léta, případně 
brexit. To bylo daleko výživnější z oblasti celní pro‑
blematiky. Ale ani vloni jsme se nenudili, protože 
dílčí změny přicházejí každý rok. Celní problema‑
tika se řídí jak evropskou, tak národní legislativou. 
Každý rok se mění sazební zařazení, objevují se 
nové celní položky, pravidla se specifikují. Souvisí 
to i s technologickým pokrokem. Komodity se 
vyvíjejí, do zařízení a přístrojů přicházejí nové 
funkce. Zmíním třeba diody. Před patnácti lety se 
jednalo o očko se dvěma vlásky, které se někam 
letovalo, dnes jsou to regulérní světla. Z toho vy‑
plývá rozdílná celní sazba. Evropská unie zároveň 
chce, aby k nám co nejvíce putovaly ty nejnovější 
technologie, které si nedokážeme vyrobit sami, 
například tchajwanské čipy. Proto vyšší technolo‑

gie mají při dovozu do Evropské unie nulové clo. 
Zapomínat nesmíme ani na to, že Evropská unie 
s některými zeměmi uzavírá dohody o obchodní 
spolupráci, které mimo jiné obsahují podmínky 
pro získání zvýhodněných celních sazeb. Toho, co 
je zapotřebí sledovat, je tedy dost.

Můžeme být trochu konkrétnější a některé ty 
loňské změny si přiblížit více?
K největším změnám došlo na podzim. Omezil 
se prodej, a tedy i dovoz vybraných výrobků, 
například jednorázových plastů. Dovoz některých 

výrobků se přímo zakázal, jiné se sice dová‑
žet mohou, ale podléhají přísným pravidlům. 
Samozřejmě nějakou dobu trvalo, než se tomu 
dovozci přizpůsobili. Od září byl také zahájen 
projekt Celní správy ČR zaměřený na centraliza‑
ci a optimalizaci tzv. povolení zjednodušených 
postupů, které oprávněným subjektům umožňují 
celní odbavení při dodržování striktně stanove‑
ných podmínek v nonstop režimu na schválených 
místech mimo prostory celních úřadů. A my se 
na to musíme samozřejmě adaptovat, jelikož jsme 
držiteli desítek povolení, jejichž prostřednictvím 
našim zákazníkům poskytujeme plynulé celní 
odbavení.

Říkáte o sobě, že jste neutrální specialisté 
v celních službách. Co si pod tou neutrální 
specializací představit?
Celní služby poskytuje spousta firem. Často 
se do tohoto podnikání pouští jednotlivci bez 
zázemí. Svá celní oddělení mívají také přepravní 
firmy, jako jeden dílek v celém procesu logistiky. 
A pak jsme my. Naše neutralita spočívá v tom, že 
úmyslně neposkytujeme dopravu, soustředíme 
se výhradně na celní služby. Součástí celního 
prohlášení je i výše přepravného. Víme tedy, kdo, 
co, za kolik, odkud, kam a o jaké hmotnosti vozí. 
Kdybychom provozovali vlastní dopravu, mohlo 

SOUČÁSTÍ CELNÍHO PROHLÁŠENÍ 
JE I VÝŠE PŘEPRAVNÉHO. VÍME TEDY, 
KDO, CO, ZA KOLIK, ODKUD, KAM 
A O JAKÉ HMOTNOSTI VOZÍ. 
KDYBYCHOM PROVOZOVALI VLASTNÍ 
DOPRAVU, MOHLO BY TO VYVOLÁVAT 
OTÁZKY, ZDA TYTO INFORMACE 
NEZNEUŽÍVÁME A NENABÍZÍME 
OBCHODNÍM FIRMÁM LEVNĚJŠÍ 
PŘEPRAVU.

Přes celnice bez problémů
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by to vyvolávat otázky, zda tyto informace nezneu‑
žíváme a nenabízíme obchodním firmám levnější 
přepravu. To by nebyla moc čistá obchodní prakti‑
ka. Díky tomu, že dopravu neposkytujeme, nemusí 
se naši klienti bát, že jim budeme svou dopravu 
vnucovat. A protože přepravní firmy v nás nemají 
konkurenci, i ony naše služby využívají a nemusí 
mít vlastní oddělení celní deklarace, anebo naše 
služby využijí tam, kde nepůsobí.

To jsme vysvětlili, čím jste neutrální. A čím 
jste speciální?
Už jsem zmínil, že existují přepravní firmy, které 
zároveň poskytují celní odbavení. Stane se ale, že 
jejich klient má natolik specifický požadavek, že ho 
s celním odbavením přesměrují na nás. Přepravní 
firmy obvykle zajistí celní prohlášení na běžný 
vývoz a běžný dovoz. Někdy je ale potřeba zařídit 
přepracování pod celním dohledem, dočasný 
dovoz či vývoz, návrat zboží v nezměněném stavu, 
návrat zboží po záruční i nezáruční opravě nebo 
zásilku vybavit doklady prokazujícími preferenční 
původ či status zboží k osvobození od cla a podob‑
ně. A to už je naše parketa. Pomoct dokážeme i při 
vývozu investičních celků.

To si vysvětleme podrobněji…
Některé české firmy staví v zemích mimo EU 
například cukrovary, lihovary, elektrárny anebo 
naopak zahraniční firmy takovou zakázku realizují 

u nás. To jsou investice, kdy se nejedná o jednu 
samostatnou zásilku, ale týdny, měsíce i roky 
postupně probíhá přeprava i stovek zásilek. Z toho 
část putuje kamiony, lodí, letecky. Něco jde přímo 
na místo určení, něco jde nejdříve do jiné země, 
ve které se provede nějaký úkon, a teprve pak je 
z toho finální komponenta určená k vývozu… Je 
to řetězec složený ze subdodavatelů a my v tomto 
případě dokážeme účinně pomoct. Už jsem 
zmínil, že na některé výrobky je nulové clo. Jenže 
za jednotlivé komponenty, ze kterých se výrobek 
skládá, se clo obvykle platí. My dokážeme v těchto 
případech tyto komponenty odbavit tak, aby se clo 
platit nemuselo. Samozřejmě v souladu s legislati‑
vou. Firmy tak mohou ušetřit nemalé peníze. Celní 
služby zajišťujeme i při výstavách nebo veletrzích, 
na kterých jsou exponáty jen dočasně. Zařizujeme 
i celní odbavení při stěhování ze zahraničí, přepra‑
vách živých zvířat a podobně. Zkrátka jsme tu pro 
všechny, kteří nechtějí mít komplikace s celním 
odbavením, nepřejí si něco udělat špatně, a místo 
toho se mohou soustředit na to, co umí nejlépe, 
tedy na obchod.

Využijí vás i firmy obchodující v rámci EU?
Ano. V rámci evropského trhu se sice nevystavují 
celní prohlášení, nedělá se celní odbavení, nejezdí 
se na celní úřad, ale pohyb zboží se registruje. 
Statistický úřad totiž potřebuje vědět, jak probíhá 
obchod, kolik čeho se kam vyváží, jaká probíhá 

obchodní výměna. K tomu slouží měsíční statistic‑
ké hlášení v systému Intrastat.

Jak velkou část zboží překračující hranice 
České republiky pomáháte odbavit?
Snad každý ví, že Česko je proexportně oriento‑
vanou ekonomikou. Je to vidět i v počtech našich 
celních prohlášení, ve kterých vývoz dominuje nad 
dovozem. Samozřejmě existují přesné statistiky 
Celní správy ČR dovozních, vývozních a tranzit‑
ních prohlášení a my zase víme, kolik jsme jich 
vydali my. Z toho můžeme snadno poznat náš podíl 
na českém trhu. Konkrétně mohu říct, že každé páté 
vývozní celní prohlášení vystavuje naše společnost.

Náš rozhovor jsme začali ohlédnutím za 
uplynulým rokem. Zakončeme ho tím, že si 
řekneme, co očekáváte v roce 2023.
Letos musíme dotáhnout centralizaci všech povo‑
lení. To souvisí se zmiňovanou organizační změ‑
nou Celní správy ČR. Ta navíc letos plánuje změnu 
systémů. Realizaci celní správa původně plánovala 
na duben, ale ukázalo se, že je to náročnější proces, 
než se zprvu zdálo. Proto dojde k posunům a nové 
systémy pro celní odbavení by se měly spustit až 
v září. Díky nim bude celní odbavení modernější 
a více vyhovovat novým trendům neustále pokra‑
čující digitalizace prosazované EU.  ■

DANIEL MRÁZEK
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VWFS: Speciální služby  
pro malé a střední firmy i živnostníky

Vše pro flotilu  
pod jednou střechou
Komplexní zajištění firemního vozového parku očekávají nejen velké nadnárodní firmy, ale i malé a střední české firmy 
a živnostníci. I pro ně má Volkswagen Financial Services řešení. Nejen na ně jsme se ptali Jiřího Olši, vedoucího oddělení 
Dealer sales & Brand management společnosti Volkswagen Financial Services. A o tom, jak lze firemním klientům udržet 
jejich mobilitu i v době výpadků dodávek vozů a jak se připravit na trendy elektromobility a digitalizace, jsme si povídali 
s Janem Pařízkem, ředitelem oddělení firemních vozů a remarketingu společnosti Volkswagen Financial Services.

Proč by si měly malé a střední firmy 
vybrat společnost Volkswagen Financial 
Services pro řešení své mobility?

JO: Našimi firemními zákazníky jsou jak živnost‑
níci s několika vozy, tak i celá řada malých a střed‑
ních firem. V průběhu třiceti let jsme vyrostli 
v univerzální leasingovou společnost schopnou 
nabídnout široké spektrum služeb v oblasti finan‑
cování motorových vozidel. Prakticky každému 
nabízíme flexibilní řešení pro jejich mobilitu. A co 
je pro malé a střední firmy a živnostníky důležité – 
jsme jim nablízku a naše služby jsou jim snadno 
dostupné. Naši zákazníci se mohou spolehnout 
na kvalifikované specialisty u více než 120 dealerů 
po celé České republice.
Máme jedno z nejširších zastoupení na trhu díky 
tomu, že spolupracujeme s celou sítí všech značek 
koncernu Volkswagen. Poskytujeme komplexní na‑
bídku finančních produktů pro SME a drobné podni‑
katele pro všechny značky koncernu – tedy například 
Volkswagen, ŠKODA, Audi, Seat nebo Cupra.

Vyházíte vstříc i malým firmám 
a živnostníkům?
JO: Samozřejmě – pečujeme o klienty s odběrem 
už od dvou vozů. Pro segment malých a středních 
firem máme i speciální produktovou nabídku. Díky 
ní mohou drobní podnikatelé, rodinné podniky 
nebo firmy, které nepotřebují obrovský vozový 
park, využívat výhod financování, které jim pokryje 
všechno, co je k provozu vozidla potřeba, ať už je to 
pravidelný servis, pojištění, nebo přezutí pneumatik.

Jaké produkty nabízíte SME klientům 
a živnostníkům?
JO: Podnikatelům i firmám u všech nabízených 
produktů – operativní leasing, úvěr či Financování 

Chytře – poskytujeme služby s přidanou hodno‑
tou. Například v podobě zajištěného servisu vozu. 
Právě ten je SME klienty velmi pozitivně hodno‑
cen díky své fixní ceně i v době vysoké inflace. 
Bezstarostný servis a pevně zafixované náklady 
na mobilitu tvoří důležité aspekty pro udržení 
cash flow každé firmy. U všech našich produktů 

poskytujeme klientům také flexibilní řešení, pokud 
se například zpozdí výroba nových vozů, nabízíme 
možnost prodloužení smlouvy.

Zmínil jste zpoždění výroby u nových 
automobilů, roste poptávka po ojetých vozech 
právě kvůli nedostatku a vysokým cenám?
JO: Určitě, v loňském roce jsme zaznamenali 
prudký nárůst poptávky po ojetých vozech právě 
z řad SME zákazníků. A to i kvůli zvyšujícím se 
cenám nových automobilů a problémům s jejich 
dodáním vinou zpožděné výroby. S ohledem 

na zvýšenou poptávku po ojetých vozech jsme 
zařadili k produktům servisní prohlídky zdarma 
a spouštíme také službu pneuservisu zdarma po 
celou dobu financování při nákupu ojetého vozu.

PRO SEGMENT MALÝCH 
A STŘEDNÍCH FIREM MÁME 
I SPECIÁLNÍ PRODUKTOVOU ŘADU. 
DÍKY NÍ MOHOU DROBNÍ 
PODNIKATELÉ, RODINNÉ PODNIKY 
NEBO FIRMY, KTERÉ NEPOTŘEBUJÍ 
OBROVSKÝ VOZOVÝ PARK, VYUŽÍVAT 
VÝHOD FINANCOVÁNÍ, KTERÉ JIM 
POKRYJE VŠECHNO, CO JE K PROVOZU 
VOZIDLA POTŘEBA, AŤ UŽ JE TO 
PRAVIDELNÝ SERVIS, POJIŠTĚNÍ, 
NEBO PŘEZUTÍ PNEUMATIK.

JIŘÍ OLŠA
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U kterého produktu jste zaznamenali největší 
poptávku v minulém roce?
JO: Stále oblíbenější se stává úvěr s poslední 
navýšenou splátkou neboli Financování Chytře. 
Zájem o tento produkt roste napříč všemi 
zákazníky, ale poslední dobou zaznamenáváme 
zvýšenou poptávku hlavně v segmentu SME 
klientů. U Financování Chytře si zákazník může 
nastavit výši akontace a měsíční splátky. Zároveň 
díky poslední nerovnoměrné splátce pomáhá 
zákazníkům dosáhnout na koncernové vozy a za‑
chovat si minimální měsíční náklady. K tomuto 
produktu navíc nabízíme předplacený servis 
na pět let zdarma.
Nesmíme však zapomenout ani na operativní 
leasing. Díky výhodám, které má, roste dlou‑
hodobě zájem o něj i mezi malými a středními 
firmami a živnostníky. Oceňují například, že 
všechny náklady jsou už obsažené v měsíční 
splátce a umožňuje jim tak mít své výdaje pod 
kontrolou.

Jak vidíte výhledově segment SME?
 JO: Velmi slibně, v oblasti malých a středních fi‑
rem jsme zaznamenali meziroční růst až o 60 pro‑
cent. Tento segment bude pro nás i do budoucna 
klíčový, proto neustále naše produkty inovujeme 
a snažíme se najít řešení na míru pro každého 
našeho klienta. Míra flexibility bude pro letošní 
rok důležitá, firmy budou muset čelit mnoha 
výzvám. Naše společnost tak poskytuje komplex‑
ní řešení pro jejich mobilitu, aby pro firmy byla 
věrohodným a výhodným finančním partnerem, 
který jim usnadní práci. Abychom úroveň našich 
služeb posunuli opět o úroveň výš, rozšířili jsme 
interně náš obchodní tým o SME specialisty, kteří 
pomáhají ve vzdělávání a tréninku prodejců napříč 
celou sítí. Na našich zákaznících nám záleží, a pro‑
to se vždy maximálně snažíme vyjít vstříc jejich 
požadavkům.

Jaká je aktuální situace na trhu v oblasti 
financování firemních vozů? Jaké trendy nás 
čekají v oblasti firemních flotil?
JP: V současné době není situace na trhu jednodu‑
chá, výroba se stále potýká s určitými problémy 
a tím dochází k prodloužení dodacích lhůt. I přes 
to všechno se naše společnost snaží najít optimální 
řešení pro každého zákazníka na míru, aby byla 
zachována mobilita nynějších i nových klientů. 
Pokud klienti čekají na nový vůz, poskytujeme 
jim možnost využít krátkodobý pronájem vozidel, 
která se vrací z operativního leasingu, a tak jim 
pomoci překlenout toto složité období. Pro zákaz‑
níky tedy vždy hledáme nejlepší řešení, které jim 
zajistí bezproblémovou mobilitu.
Co se týče trendů, i nadále bude kladen důraz 
na digitalizaci, elektromobilitu a na individuální 
přístup ke klientům. Firmy chtějí nástroje, jež jim 
ušetří čas, aby se manažer mohl věnovat i dalším 
věcem než administrativě. Všechny tyto věci naše 
společnost samozřejmě poskytuje.

Financování jakých vozů nabízíte vašim 
firemním zákazníkům?
JP: Od minulého roku nabízí Volkswagen Finan‑
cial Services operativní leasing či úvěr na pořízení 
firemních vozů všech značek dostupných na čes‑
kém trhu. Klientům poskytuje komplexní řešení 
jejich firemního vozového parku. Stali jsme se uni‑
verzální leasingovou společností schopnou  plnit 
veškeré požadavky klientů v oblasti financování 
osobních a užitkových vozů. Za rok 2022 se nám 
i díky této novince ve fleetovém prodeji zdvojná‑
sobil objem uzavřených smluv na vozidla značek 
mimo koncern VW. Nicméně chceme i nadále 
rozvíjet naše služby, abychom vyšli maximálně 
vstříc našim zákazníkům.

Trendem doby je samozřejmě elektromobilita. 
Roste zájem o ni ze strany zákazníků? Jaké 
služby poskytujete na její podporu?

JP: Zájem o elektromobilitu ze strany zákazníků 
velmi stoupá, zejména u mezinárodních firem 
působících na českém trhu, ale roste i mezi ryze 
českými firmami. Volkswagen Financial Services 
dlouhodobě podporuje elektromobilitu a nabízí 
její komplexní řešení zahrnující vozidlo, finan‑
cování nabíjecí infrastruktury u zákazníků a také 
nabíjecí karty platné u většiny dodavatelů.
Kromě toho poskytujeme i poradenství v oblasti 
elektromobility tzv. výpočet TCO (total cost of 
ownership), kdy klientům spočítáme, jaký model 
je pro ně nejvýhodnější vzhledem k nákladům, 
a hledáme spolu s nimi optimální řešení pro jejich 
vozový park.
Přicházíme nyní i s novou službu pro firemní 
klientelu, kdy si zákazníci mohou zapůjčit elektro‑
mobil na 7 až 60 dní a vyzkoušet si jeho výhody. 
Nájemné vozu bude 500 korun na den a v ceně je 
i plné pojištění automobilu.

S jakými očekáváními ohledně vývoje trhu 
jste vstupovali do letošního roku?
JP: Tento rok očekáváme, i vzhledem k nárůstu 
cen nových vozidel, vzestup zájmu o operativní 
leasing. Ten se stává u firemních zákazníků čím dál 
žádanější, i proto, že jim umožňuje lépe plánovat 
jejich cash flow. Všechny náklady jsou totiž už 
obsažené v měsíční leasingové splátce. Což jim 
umožňuje mít výdaje dlouhodobě pod kontrolou. 
Týká se to například starostí spojených se servisem 
a údržbou automobilu.
Zaznamenáváme nárůst poptávky o operativní 
leasing nejen mezi velkými firmami, ale i ze strany 
malých a středních firem a živnostníků nebo státní 
správy. Naší výhodou je pro ně například i to, že 
na rozdíl od některých konkurentů nenavyšujeme 
plošně cenu splátek.

Výrazným trendem je i digitalizace. 
Přicházíte s něčím novým v této oblasti?
JP: Zákazníci – a to i samozřejmě z řad SME – 
dnes stále více a více vyhledávají online cesty 
a jsou ochotni je využívat i pro finanční služby, 
jsou ochotni si služby objednávat online, bez 
nutnosti návštěvy obchodního místa. Naším cílem 
je nabídnout zákazníkovi naše produkty co nejjed‑
nodušší cestou tak, aby si užíval zážitek ze svého 
vozu a starosti se zajištěním financování byly co 
nejmenší. Zároveň chceme, aby pochopil výhody 
financování jako cesty pro pořízení novějšího 
vozu.
K novinkám letošního roku bude patřit nový zá‑
kaznický portál pro firemní klienty, kde využijeme 
zkušenosti ze zákaznického portálu pro fyzické 
osoby Moje VWFS. Fleetoví zákazníci budou 
mít díky němu online kompletní přehled o svých 
smlouvách a vozovém parku.  ■

TEREZA ŠPLÍCHALOVÁ A TEREZA ŠÍMOVÁ,  
Volkswagen Financial Services

PŘICHÁZÍME NYNÍ I S NOVOU 
SLUŽBOU PRO FIREMNÍ KLIENTELU, 
KDY SI ZÁKAZNÍCI MOHOU ZAPŮJČIT 
ELEKTROMOBIL NA 7 AŽ 60 DNÍ 
A VYZKOUŠET SI JEHO VÝHODY. 
NÁJEMNÉ VOZU BUDE 500 KČ NA DEN 
A V CENĚ JE I PLNÉ POJIŠTĚNÍ 
AUTOMOBILU. 

JAN PAŘÍZEK
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Předpovědi Dun & Bradstreet pro rok 2023

Zásadní role dat při  
budování odolnosti firem
Vzhledem k tomu, že globální ekonomika stále čelí významným výzvám, včetně recese, odborníci ze společnosti 
Dun & Bradstreet, předního světového poskytovatele dat a analytiky pro obchodní rozhodování, představili několik 
předpovědí, pokud jde o co nejlepší využití jejich dat.

Podniky čeká v roce 2023 další náročný rok 
kvůli pokračujícímu pomalému hospodář‑
skému růstu, zvýšené komplexnosti regulace 

a prudce rostoucím provozním nákladům. Jedním 
z nejefektivnějších způsobů, jak v podnikání 
vybudovat odolnost, je být proaktivní a připravený 
na nepředvídatelné prostředí. Data a analytika 
mohou firmám pomoci nejen řídit a zmírňovat 
rizika, ale také identifikovat příležitosti k přizpůso‑
bení a růstu.
Společnost Dun & Bradstreet identifikovala pro 
rok 2023 šest trendů v datové oblasti – od význa‑
mu kvality před kvantitou dat až po zvýšený důraz 
na ochranu soukromí a správu dat.

Kvalitní data se stanou životně 
důležitými, protože podniky se budou 
pohybovat v období světových prvenství
Pokud jde o maximální využití dat, měly by se 
firmy zaměřit na kvalitu, nikoliv na kvantitu. 

Používání nekvalitních nebo nevhodných dat může 
způsobit více škody než užitku, oslabit sílu cenných 
dat, která organizace má, a ztížit odvození skutečné 
hodnoty. Nicméně vyčištění těchto dat stejně jako 
zajištění aktuálnosti datového cloudu společnosti 
se ukazuje jako významná obchodní výzva.
Z tohoto důvodu je důležité mít k dispozici 
tým, který je zodpovědný za udržování pořádku 
v datovém majetku firmy. I když technologie, jako 
je umělá inteligence (AI), mohou pomoci snížit 
zátěž, stále je nutný odborný lidský dohled, aby 
nedocházelo k chybám. Ve světě, kde zažíváme 
tolik nových faktorů (klimatická krize, pandemie, 
bezprecedentní výzvy globálního dodavatelského 
řetězce) a ve kterém se umělá inteligence často učí 
z minulých událostí, aby pomohla předvídat bu‑
doucí výsledky, je snadné pochopit, v čem spočívá 
problém. Prediktivní metodiky nyní jednoznačně 
vyžadují odlišná data a analýzy, aby bylo možné 
porozumět nejisté budoucnosti.

Vzroste datová regulace
Regulační důraz na ochranu soukromí a správu 
dat se bude i nadále zvyšovat. Společnosti budou 
muset spravovat svá data a analytické metody, 
aby zajistily, že jsou spravovány a používány 
nejen v souladu se současnými předpisy, ale také 
tak, aby držely krok s vyvíjejícím se regulačním 
prostředím. Regulátoři po celém světě se zaměřují 
nejen na ochranu soukromí, ale také na umístění 
dat, etické využívání dat a umělé inteligence, přes‑
hraniční přenos dat a vysvětlitelnost použitých 
metod.

Firmy budou muset v rámci finančních 
omezení vynakládat více úsilí s nižšími 
náklady
Vzhledem k tomu, že se některé trhy po celém svě‑
tě dostávají do recese, firmy často pocítí finanční 
zátěž. Efektivní a účinné využívání dat stejně jako 
automatizace proto bude pro firmy zásadní, aby 
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zefektivnily svůj provoz a pomohly týmům rychleji 
přijímat chytřejší rozhodnutí. Data nepřinášejí 
užitek pouze plánovacím oddělením, ale pomáhají 
i prodejnímu či marketingovému týmu, a dokonce 
i vedení společnosti fungovat efektivněji a kom‑
plexněji. Odolnost, zejména v dobách velkého stre‑
su, je podpořena tím, že máte k dispozici správné 
informace pro rozhodování, abyste přežili v době 
stresu a v budoucnu se rychle zotavili.
Data mohou a měla by být využívána jako pomoc 
při důkladném finančním plánování. To bude 
důležitější než kdykoli předtím, aby týmy věděly, 
zda jim jejich zákazníci zaplatí včas, a také aby 
řídily termíny pro své dodavatele a zajistily 
jejich plnění. Stres v jakémkoliv ekosystému 
běžně spočívá ve stranách, které spolu přímo 
neinteragují. Pokud jde o prodejní týmy, data 
pomohou udržet stávající loajální zákazníky tím, 
že pochopí nejlepší načasování a kontaktní body 
pro udržení spokojenosti. Stejně tak pomohou 
pochopit a předvídat měnící se potřeby zákaz‑
níků a zároveň identifikovat nové potenciální 
zákazníky.

Zajištění návratnosti investic do dat 
(ROI) bude vyžadovat nejlepší data 
ve své třídě
Aby firmy mohly přijímat co nejefektivnější 
rozhodnutí, budou muset své systémy zásobovat 
vysoce kvalitními daty, která budou přesná, včasná 

a vhodná pro daný účel. Data mohou být příliš čas‑
to stará, neúplná nebo mohou pocházet z jediného 
potenciálně zkresleného zdroje. Na rčení „Špatná 
data dovnitř, špatná rozhodnutí ven!“ je něco 
pravdy. Správná a kvalitní data poskytnou společ‑
nostem informace, které jim pomohou proplout 
turbulentním obdobím.

Aby bylo zajištěno, že podnik ze svých dat vytěží 
maximum, je třeba tato data vyčistit, ověřit, 
sloučit, obohatit a propojit do jednoho úplného 
a přesného pohledu. Podniky se budou muset za‑
myslet nad daty, která přijímají, a vyhodnotit, zda 
jsou tato data vhodná pro naplnění jejich potřeb 
a podporu strategických rozhodnutí.

Podniky budou muset neustále 
přehodnocovat své strategie
Společnosti budou muset neustále přehodnocovat 
a testovat svou datovou strategii. Datová strategie, 
která fungovala v roce 2021, nebo dokonce 2022, 
nemusí být v roce 2023 vhodná. Průběžné testo‑
vání umožní společnosti zavést datovou strategii, 
která odráží její potřeby, je navržena tak, aby 
řešila problémy a rizika a současně identifikovala 
příležitosti.
Firmy budou muset podniknout kroky k obnově, 
nejen k přežití – jakkoli to může být v těžkých ča‑
sech obtížné, společnost bude muset mít na zřeteli 
budoucnost, aby byla „fit“ pro dobu, kdy se svět 
dostane ze současné špatné situace. Pokud existuje 
tlak na nižší výdaje, firma musí utrácet chytřeji.

Pokud jde o data, firmy si v roce 2023 
samy nevystačí
Vedoucí představitelé firem se musí obklopit 
odborníky, kteří jim přinesou přidanou hodno‑
tu, zejména prostřednictvím nových datových 
poznatků. Mít ty správné partnery pomůže firmám 
nastavit a realizovat robustní datovou strategii, 
která umožní vybudovat odolný podnik.  ■

PETRA ŠTĚPÁNOVÁ

 DATOVÁ STRATEGIE, KTERÁ 
FUNGOVALA V ROCE 2021, NEBO 
DOKONCE 2022, NEMUSÍ BÝT V ROCE 
2023 VHODNÁ. PRŮBĚŽNÉ TESTOVÁNÍ 
UMOŽNÍ SPOLEČNOSTI ZAVÉST 
DATOVOU STRATEGII, KTERÁ ODRÁŽÍ 
JEJÍ POTŘEBY, JE NAVRŽENA TAK, ABY 
ŘEŠILA PROBLÉMY A RIZIKA 
A SOUČASNĚ IDENTIFIKOVALA 
PŘÍLEŽITOSTI.
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Digitalizace a automatizace 
firemních procesů
Dynamika, kterou zažíváme v posledních letech v ekonomice, je bezprecedentní za mnoho desítek let. Dopady covidu, 
rozpad dodavatelských řetězců, ústup od globalizace a offshoringu, monetární i fiskální nerovnováha a inflační tlaky 
s rizikem stagflace, vysoké úrokové sazby, kolaps trhů s energiemi, ale i kybernetické útoky se stávají součástí politického 
a ekonomického boje. Svět se mění, ale přesto jsou zde trendy, které přetrvají a budou i nadále určovat chod firem 
po mnoho následujících let. Patří mezi ně i oblast digitalizace, softwarové robotizace a umělé inteligence.

Již před covidem toto téma rezonovalo ve větši‑
ně velkých lokálních i nadnárodních společ‑
ností spolu s rychlým nástupem cloudu a SaaS, 

tedy využívání softwaru jako služby. Složitá situace 
posledních let, ale i nedostatek lidí na pracovním 
trhu přinutily firmy, aby se bez ohledu na velikost 
a sektor, ve kterém působí, zamyslely, jak svůj byz‑
nys zefektivnit, tj. posunout rychlost a kvalitu svých 
služeb vůči zákazníkům, partnerům i dodavatelské‑
mu řetězci, a jak uspořit náklady a pracovní síly.
Robotická automatizace procesů (RPA) může hrát 
v této situaci významnou roli. Návratnost investic 
do těchto řešení bývá v řádu jednotek měsíců, 
maximálně roku. Rostoucí cena lidské práce pak 
bude dalším akcelerátorem pro nasazování těchto 
virtuálních pracovníků pro činnosti s menší 
přidanou hodnotou. Zapojování umělé inteligen‑
ce do digitalizačních technologií přinese nejen 
další skokovou změnu ve fungování firem, ale 
otřese i samotným trhem práce. Do RPA stále více 
vstupuje umělá inteligence a strojové učení, které 
umožňuje zpracovávat stále složitější úlohy.

Kde nachází RPA uplatnění?
Vhodným kandidátem pro robotizaci jsou 
procesy s jasně definovanými pravidly, neměnné, 
nebo předvídatelné. Takové procesy jsou stabilní 
a standardizované. Víte, kolik vás stojí, a zároveň 
můžete předpokládat, že se bez těchto procesů vaše 
firma v budoucnu neobejde. Dále jde o opakující 

se rutinní úkoly, které třeba zbytečně zatěžují kva‑
lifikované zaměstnance. Automatizace je vhodným 
řešením i v případě, pokud se firma potýká s vel‑
kými objemy dat a s operacemi, které běží mimo 
pracovní dobu nebo nepřetržitě.
Díky robotické automatizaci procesů lze získat 
i větší kontrolu nad dodržováním předpisů a audi‑
tovatelností interních procesů, informace se stanou 
přesnější a dostupnější v kratším čase. Zvýší se 
produktivita pracovníků, protože se zbaví rutinní 
operativy a získají prostor využít své znalosti 
a kreativitu při řešení složitějších úkolů. To pro 
ně bývá zároveň motivací, protože se zbaví nudné 
práce a mohou se rozvíjet v jiných oblastech. 
Automatizovaný proces také umožňuje nepřetr‑
žitou dostupnost a škálovatelnost (robot pracuje 
24 hodin 7 dní v týdnu), je tedy možné do procesu 
kdykoliv vstupovat a upravovat jeho funkciona‑
lity na základě aktuálních požadavků. V případě 
implementace stejného procesu do dalších entit 
společnosti je pak zaručena vyšší rychlost nasaze‑
ní, neboť již existující základní parametry procesu 
je možné snadno překopírovat do produkčního 
prostředí nové entity a upravit nastavení pouze dle 
jejích specifik.

Automatizace v praxi
Každé podnikové prostředí je jedinečné a každý 
proces unikátní. Proto je potřeba přistupovat ke 
každému zákazníkovi individuálně a nabídnout 

komplexní řešení včetně návrhu digitalizační 
strategie, přípravy IT infrastruktury a vzdělává‑
ní zaměstnanců. Robotizace procesů je zároveň 
skvělou příležitostí pro zamyšlení se nad samotnou 
podstatou procesů a jejich re ‑engineeringem před 
vlastní automatizací. Projekty robotizace tak jsou 
povětšinou iniciovány business útvary firem, ne‑
jedná se primárně o dlouhé a složité IT implemen‑
tační a integrační projekty. Robotizace procesů má 
navíc obvyklou návratnost od 4 do 10 měsíců, a má 
tedy rychlý a přímý dopad na efektivitu firmy.  ■

TOMÁŠ KUBÍČEK, partner ve společnosti BDO,  
digitalizace a technologická transformace

TIPY Z JIŽ USKUTEČNĚNÝCH  
RPA PROJEKTŮ
	■ Automatizujte chytře

Nejprve je třeba proces správně definovat 
a nastavit. Teprve pak je vhodné ho 
automatizovat, aby fungoval správně.

	■ Automatizujte s rozmyslem
Někdy je vhodné využít RPA, jindy lépe funguje 
přímá integrace informačního systému, nebo 
jiné IT řešení. Nechte si poradit od odborníka.

	■ Automatizujte efektivně
Pokud vám vychází návratnost investice do 
RPA delší než jeden rok, pravděpodobně se 
nejedná o správné řešení.

	■ Automatizujte rychle
Obvykle se nevyplácí čekat na dlouhodobé 
robustní řešení od IT. Robot lze efektivně využít 
i jako dočasnou alternativu.

	■ Automatizujte byznys
Zavedení RPA musí být v souladu s obchodními 
cíli a musí se vyhodnotit všechny důležité 
parametry jako náklady, výkonnost, chybovost.

	■ Automatizujte citlivě
Někteří lidé mohou RPA vnímat jako hrozbu. 
V rámci zavedení takového řešení je nezbytná 
komunikace a podpora vedení, které musí 
umět vysvětlovat.

	■ Automatizujte cíleně
RPA není samospasitelné, touha po digitalizaci 
musí být součástí DNA celé organizace.
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Nejbezpečnějším místem  
pro firemní dokumenty je cloud
Šanon, nebo cloud? Odborníci mají jasno: firemní dokumenty je nejlepší schraňovat na sdíleném digitálním úložišti.  
Nejenže k nim mají zaměstnanci přístup, ať pracují odkudkoliv, ale zároveň jsou citlivá data – jako faktury nebo smlouvy – 
lépe ochráněna před zneužitím. Výhody digitální transformace objevuje čím dál víc firem v Česku i zahraničí.

Na využívání nástrojů „digitální“ kanceláře, 
jejíž vznik urychlily dva roky pandemie 
a obliba flexibilního způsobu práce, se 

zaměřil nejnovější průzkum společnosti Canon 
na reprezentativním vzorku firem v Česku, Polsku 
a Maďarsku.
„Češi vykazují největší nadšení pro hybridní způsob 
práce a technologická řešení, která jej umožňují. 
Podniky v Polsku zase kladou největší důraz na za‑
vedení elektronických formulářů namísto papíro‑
vých, na automatické vytěžování faktur nebo digita‑
lizaci firemního archivu. A Maďaři se nejvíce naučili 
využívat cloud k ukládání důležitých dokumentů,“ 
říká Jitka Štědroňová ze společnosti Canon.
Jedním z hlavních mýtů spojených s digitalizací 
firemních procesů je její nižší bezpečnost. Mnoho 
společností se obává, že data uložená na cloudu 
jsou náchylná ke zneužití hackery, a proto volí 
raději uchovávání v papírové podobě. 81 % Poláků 
uvedlo, že dokumenty končí vytištěné v pořada‑
čích, v Česku stejně odpovědělo 77 % dotázaných 
a v Maďarsku 50 %.

Šanon versus cloud
Průzkum Canonu ale naopak ukázal, že hrozbou 
je při neopatrném zacházení papír. Vytištěný 
dokument se může ztratit, dostat do nepovolaných 
rukou, nebo dokonce uniknout mimo firmu. Tím 
hůře, že 53 % zaměstnanců má podle průzkumu 
možnost tištěné dokumenty včetně smluv nebo 
faktur vynášet mimo kancelář. U 23 % o tom musí 
vědět nadřízený, ale každý třetí dotázaný uvedl, že 
s papírovými dokumenty může dělat, co uzná za 
vhodné, a klidně je nosit i domů.
Čtvrtina respondentů v Česku pak přiznala, že 
někdy našla na sdílené kopírce vytištěný citlivý 
dokument, který nebyl určen pro jejich oči. Každý 
čtvrtý z nich dokonce přiznal, že si „objev“ nejprve 
prohlédl a pak teprve předal osobě, které patří.
„Dnešní cloudy, jako je třeba uniFLOW Online, 
jsou maximálně zabezpečenými systémy, které všem 
běžným hackerským hrozbám odolají. Navíc jejich 
firemní správce vidí, jak a kým je s jednotlivými 
dokumenty nakládáno a zda je někdo nezměnil. 
Dokumenty lze přehledně řadit do složek a snadno 

v nich vyhledávat,“ vypočítává výhody Štědroňová.
Průzkumy Canonu ve střední Evropě se zabývaly 
i likvidací firemních dokumentů. 78 % Poláků 
a 82 % Čechů je nejčastěji skartují, v Česku však 
na rozdíl od Polska každý desátý dokument končí 
v obyčejném koši. Nejhůře jsou na tom Maďaři – 
celých 52 % dotazovaných tvrdí, že dokumenty 
hází prostě do koše, a skartovačku používá jen 
jeden ze tří maďarských podniků. Z toho vyplývají 
další bezpečnostní rizika, která dokáže přesu‑
nutí firemních procesů do digitálního prostředí 
eliminovat.
„Dnes už není mezi odborníky pochyb o tom, že 
cloudové technologie jsou budoucností kancelářské 
práce. Efektivně pomáhají nejen organizovat práci 
v kanceláři, ale jsou nezbytnou podmínkou práce 
na dálku. A vzhledem k tomu, že není potřeba 
budovat síť a udržovat vlastní servery, je cloud 
extrémně bezpečným způsobem ukládání dokumen‑
tů,“ uzavírá Jitka Štědroňová.  ■

ONDŘEJ KOPŘIVA

Fo
to

: a
rc

hi
v 

Ca
no

n



34   www.komora.cz

  technologie pro byznys

Jak se za poslední rok mění  
kybernetický prostor?

Vpád Ruska na Ukrajinu doprovází i hybridní válka, jejíž součástí jsou kybernetické útoky a propaganda.  
Zatímco kybernetické útoky na vojenské cíle zůstaly víceméně bez povšimnutí, ty spojené s propagandou jsou vidět. 
Zasahují do našich životů a věnují se jim i média, což ukázaly i nedávné prezidentské volby.

Rusko mělo tyto operace vymyšlené dobře. Na 
ruských sociálních sítích vznikaly komunity, 
kde se seskupovali lidé z celého světa, kteří 

z nějakého důvodu chtěli podpořit Rusko proti 
Západu. A nebylo jich málo. Země, kde jsou proti‑
západní nálady, jsou co do počtu obyvatel větší.

Každý může být kyberválečník
Tyto komunity byly profesionálně řízeny zkuše‑
nými hackery, kteří všem, kdo chtěli, hromadně 
předávali potřebné know ‑how a software k prová‑
dění jednoduchých kybernetických útoků, které se 
označují jako DDoS útoky. Co se týká potřebných 
znalostí, stačily opravdu základy IT. Kdokoliv 
se mohl stát kyberválečníkem z pohodlí svého 
domova. Každý úspěch byl v těchto komunitách 
hromadně oslavován, aby motivoval k dalším 
útokům a růstu komunit.
Co bylo zajímavé, že se nejednalo o tradiční DDoS 
útoky, které probíhají na nižších komunikač‑
ních vrstvách internetu a jejichž cílem je přetížit 
infrastrukturu cíle. Tyto byly daleko jednodušší. 
Směřovaly totiž na nejvyšší vrstvu, kde uživatel 
komunikuje přímo s webovou stránkou. V pod‑
statě útočník posílá velké množství falešných 

požadavků na cílovou webovou stránku, což ji 
zahlcuje požadavky a brání skutečným uživatelům 
v používání.
Komunity sloužily ke koordinovaným útokům 
tohoto typu a zároveň k šíření ruské propagandy. 
Ovšem kdokoliv si jednou takový útok vyzkoušel, 
zjistil, že velice snadno může útočit na jakýkoliv 
cíl. Přitom sám dokáže přetížit i velký web. Není 
problém vygenerovat i desítky tisíc falešných 
přístupů na stránku za minutu. A zeptejte se svého 
ajťáka, jestli váš web utáhne desítky tisíc přístupů 
za minutu.
K desítkám, možná i stovkám tisíc lidí se tak dostal 
doslova primitivní software, který může provádět 
jednoduché útoky schopné bez problémů vyřadit 
i větší web. Jen pro zajímavost, zaznamenali jsme 
třeba útoky na web školy v ranních hodinách. 
Nějakému studentovi se zřejmě nechtěla psát pí‑
semka. Pokud bychom nevěděli, jak se s takovými 
útoky vypořádat, pak by byly úspěšné.

Nové DDoS útoky mění i dopad  
na vaši značku
Když se majitelů firem zeptáte, co se stane, když 
budou mít výpadek webu kvůli přetížení DDoS 

útokem, většina odpoví něco v tom smyslu, že 
nejspíš přijdou o pár objednávek. Další důsledky 
je nenapadají. Jenomže svět se v roce 2022 bohužel 
změnil. A i nenápadný DDoS útok může vést 
k vážné újmě na vaší značce.
Veřejnost přitom stále vlastně netuší, co DDoS 
útok je. Tyto útoky se projevují nedostupností 
nebo zpomalením webu. V závislosti na rozsahu 
se pak volí protiopatření. Pokud nemáte vhod‑
nou ochranu před DDoS útoky tohoto druhu, 
pak zpravidla končí odstavením webu, vypnutím 
zahraniční konektivity, nasazením nějaké provi‑
zorní filtrace nebo se prostě čeká, až to útočníka 
přestane bavit.
Ve všech případech to znamená nějakou odstáv‑
ku, což je problém vždy, a zvláště pokud máte 
komunitu uživatelů či zákazníků, s níž potřebujete 
komunikovat. Většina firem volí komunikaci přes 
sociální sítě. Popravdě řeknou, že se jedná o kyber‑
netický útok, případně přímo napíšou DDoS útok.
Jenomže z našich zkušeností většina lidí netuší, co 
to vlastně DDoS útok je. Často to nevědí ani novi‑
náři. Připravte se na otázky, zda nebyla odcizena 
uživatelská data, jestli nedošlo k poškození dat 
na serveru a podobně.

WEDOS filtruje provoz přes 1 575 fyzických serverů. A další se postupně přidávají.

DDoS útoky ohrožují vaši 
značku více než kdy předtím
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Problém je, že jakmile tyto otázky padnou, zvláště 
veřejně, tak se najdou lidé, kteří vám nebudou 
věřit. Budou mít pocit, že se jednalo o hackerský 
útok a mohli přijít o data.
Osvěta v tomto případě je náročná, protože sku‑
tečně profesionální DDoS útoky opravdu mohou 
sloužit k zaplevelení logů, aby nebylo možné v nich 
najít skutečné pokusy o odcizení dat.

Zneužití pro ruskou propagandu
Jak už jsem zmínil výše, komunity provádějící tyto 
útoky jsou součástí ruské propagandy. Často je 
výběr cílů odvetou za nějaké politické rozhodnutí. 
Jako pomstu volí třeba útok na nějaké odvětví 
průmyslu a vyberou deset nějakých výrobců, které 
ani neznají. Pak jejich web pomocí DDoS útoků 
přetíží a hrdě prezentují své výsledky desítkám 
až stovkám tisíc lidí, kteří čtou jejich prohlášení 
společně se stovkami novinářů z celého světa.
Opravdu není nic hezkého, když doména vašeho 
webu, značka, případně logo visí jako výstraha či 
trofej v jejich komunitě. Příspěvky, kde je seznam 
trofejí, se pak sdílí napříč skupinami jako součást 
propagandy. Občas se dostanou i do médií, zvláště 
těch proruských.

Nová byrokracie se týká i vás
V současné době mají povinnost hlásit kybernetic‑
ké útoky, kde nedošlo k úniku dat, pouze subjekty 
definované dle zákona 181/2014 Sb., o kyberne‑
tické bezpečnosti. Což je kritická infrastruktura 
státu a významní provozovatelé sítí, informačních 
a komunikačních systémů. V ČR se jedná zhruba 
o 400 subjektů. Ovšem nová směrnice EU NIS 2, 
kterou musí ČR aplikovat do svých zákonů do 
16. října 2024, zvedne – podle odhadu NÚKIB – 
tento počet na 6 000 firem. Samozřejmě bude 
záležet na konečné podobě zákona. A klidně to 
může být více.
Spousty společností se proto dříve nebo později 
bude týkat povinnost hlásit kybernetické incidenty 
a NIS 2 mezi ně výslovně řadí i narušení dostup‑
nosti, kam spadají i DDoS útoky.
Do října 2024 je sice času dost, ale doporučuji začít 
se připravovat už dnes. Důvodů je několik.

Na koho se útočí, ten je nežádoucí
Ať už máte malý web na sdíleném webhostingu, 
anebo velký na vlastních serverech, vždy se útoky 
dotknou i vašeho poskytovatele. Velká datacentra 
mají nějakou omezenou ochranu proti standard‑
ním DDoS útokům, jíž si chrání svou infrastruk‑
turu. Jenomže ta neumí řešit útoky na nejvyšší 
aplikační vrstvě přímo proti webům, které se teď 
rozmáhají.
Záleží, jakou formu hostingu máte. Zda sdílený 
webhosting, virtuální server, anebo fyzický server. 
S něčím dokážou částečně pomoct, ale jen do 
okamžiku, než to začne ovlivňovat další zákazní‑
ky. Řešení jako omezení zahraniční konektivity, 
tedy že váš web pojede jen pro české návštěvníky, 
nejsou ideální.

Po čase se můžete klidně dozvědět, že stojíte jejich 
techniky moc času, nebo že vám nepovolí navýšit 
konektivitu, protože jste prostě bezpečnostní 
riziko. Tohle nejsou ojedinělé případy, chráníme 
weby zákazníků, kteří na tento problém narazili. 

A chápeme všechny strany. Jsme rádi, že máme 
řešení, které ochrání váš web, a přitom nebudete 
muset měnit poskytovatele vašich služeb. Ten bude 
naopak rád, že se o ochranu postaráme, protože 
on nepřijde o vás jako zákazníka a nebude muset 
řešit útoky.

Počet vyděračských útoků letos vzroste
Výhodou našeho řešení je, že body slouží jako 
prostředník pro komunikaci, takže na nich může‑
me provést hloubkovou analýzu provozu a hledat 
společné znaky pro útočníky. Když jsme si jistí, že 
jde o útok, zablokujeme jej na daném bodě, takže 
se na váš web už nedostane. Pokud si nejsme jistí, 
ale vypadá podezřele, můžeme provést test, který 
zvládne jen skutečný internetový prohlížeč, nikoliv 
však už program útočníka.
Mít celosvětovou infrastrukturu ale nestačí. Musíte 
vědět, jak poznat útok. V tom je naše největší 
konkurenční výhoda. WEDOS je největším posky‑
tovatelem hostingových služeb v Česku. Víme, jak 
vypadají útoky, na co se útočí a jakým způsobem. 
Útoky umíme vyhodnotit automaticky, ale věnuje‑
me tomu i osobní čas, abychom se učili.
Ochrana WEDOS Global je postavena tak, aby 
chránila individuální weby a mohli jsme za ni 
už teď schovat více než 150 tisíc webů, o které se 
našim zákazníkům staráme. Toto číslo přitom není 
omezené, protože stačí jen přidat další servery 
do jednotlivých bodů a není problém ochránit 
miliony webů. A díky tomu je tato sofistikovaná 
ochrana dostupná, cenu za ochranu jednoho webu 
představují měsíčně nižší stokoruny.
V roce 2023 čekáme další nárůst kybernetických 
útoků. Vzhledem k tomu, jak dostupný je software, 
s nímž jsou tyto útoky hračkou, se může stát 
cílem naprosto každý. A očekáváme i zhoršení 
dopadů – v loňském roce jsme se setkali vlastně 
jen s ojedinělými případy, kdy útočníci prováděli 
útoky opakovaně na jeden cíl a za to, že přestanou, 
požadovali nemalé peníze. Letos se počet tako‑
výchto útoků zcela určitě zvýší.  ■

PETR ŘÍHA, WEDOS expert na kybernetickou bezpečnost

JAK DDOS ÚTOKY ŘEŠÍ WEDOS
Když se tyto útoky začaly objevovat, 
měli jsem štěstí, protože jsme právě do 
zkušebního provozu spouštěli první bod naší 
decentralizované celosvětové sítě WEDOS 
Global. Ta nám měla pomoci s velmi silnými 
útoky.

V roce 2021 a 2022 na nás byly vedeny 
nejsilnější DDoS útoky v dějinách ČR. Při 
špičkách se doslova otřásl český internet 
a řadě menších poskytovatelů internetu, 
z jejichž sítí napadaly počítače, mobily, chytré 
televize, ledničky, kamery a další, kolabovala 
infrastruktura.

V důsledku těchto zkušeností jsme se 
rozhodli investovat do výstavby celosvětové 
decentralizované sítě WEDOS Global. Využívá 
technologie BGP Anycast, která umožňuje 
nasměrovat provoz z určitých lokalit 
na nejbližší servery. Stavíme síť virtuálních 
pevností, kde si provoz rovnou filtrujeme 
a k nám posíláme už čistý. V každém bodě 
jsou desítky výkonných serverů a připojení 
minimálně 100 Gbps.

Díky WEDOS Global jsme přesunuli obranu 
z lokálního bojiště k útočníkům. Přímo tam, 
kde útoky vznikají. Dokážeme tak zvládnout 
i extrémně silné globální útoky a přizpůsobit 
ochranu místním podmínkám.

Prozatím máme servery v Evropě, Asii, Austrálii 
a Severní Americe. Brzy přibude Afrika a Jižní 
Amerika. Zároveň posílíme infrastrukturu ve 
vybraných zemích. Naším cílem je v první fázi 
mít body v 50 zemích světa.

Datacentrum Wedos DC 2 – právě zde se nachází bod Wedos Global, který se stará o většinu provozu z ČR
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Podnikové informační systémy:  
Flexibilita a efektivita jsou imperativem doby

Českým standardem je dražší 
model v základní výbavě
Jaké jsou hlavní přínosy podnikových informačních systémů? Ve kterých segmentech se nejvíce  
uplatňují a kde a proč máme ještě rezervy? Otázky pro Petra Koptíka, předsedu představenstva  
a obchodního ředitele společnosti Minerva Česká republika.

Dodáváte informační systémy pro 
podniky napříč vertikálami – můžete 
srovnat jednotlivé segmenty, pokud 

jde o připravenost a schopnost využít 
nové technologie? Patrně v popředí bude 
automotive, jaká je ale situace v dalších 
odvětvích…
Automotive opravdu patří mezi segmenty s nej‑
vyšší připraveností pro nové technologie, nicméně 
ani další segmenty nezůstávají příliš pozadu. 
Kromě obecného tlaku na zvyšování efektivity 
například v oblasti spotřebního zboží a elektroniky 
k tomu přispívají regulatorní požadavky v oblasti 
farmaceutického průmyslu, výroby medicínských 
zařízení a potravinářského průmyslu.
Například potravinářský a nápojářský průmysl 
v současné době čelí mnoha výzvám – od čím 
dál většího tlaku velkých retailových řetězců přes 
snížení poptávky, příchody nových technologií, 
zvyšující se ceny vstupů, tlak na snižování cen, 
nutnost dodržovat přísné zdravotní a bezpečnostní 
normy až po požadavky neustálého zrychlování 
životního cyklu výrobků a další. Toto dnes není 
možné zvládnout bez moderního informačního 
systému.

Vámi dodávaný ERP systém a jeho nadstavby 
řeší různé potřeby – obchod a zákazníky, 
výrobu, distribuci, plánování, finance, 
kvalitu, údržbu… Na které úrovni podniky 
využívají informační systémy nejčastěji a kde 
naopak vidíte dluh a případně proč?
Nejrozšířenější je kromě ekonomiky využití 
v obchodní oblasti a v oblasti základní logistiky, 
či případně základní řešení výroby, které nabízejí 

prakticky všechny podnikové informační systémy, 
které jsou na trhu a které využívají prakticky 
všichni zákazníci.
Integrovanou podporu pokročilé logistiky, de‑
tailního plánování a rozvrhování výroby (APS), 
pokročilého řešení výroby a kvality a integrované‑
ho řešení údržby nabízí jenom menší počet ERP 
systémů, a i u zákazníků těchto systémů bývají 
využívány v menším rozsahu. To může dle mého 
názoru mít dvě základní příčiny.

První je, že zákazníci mají omezené finanční 
možnosti a u některých nákladných ERP systémů 
jim na využití modulů s pokročilou funkcionalitou 
už nezbývají prostředky. Ostatně, podobně je tomu 
v případě automobilů, kdy zákazníci preferují 
dražší modely s nižší výbavou.
Druhou příčinou pak může být nedostateč‑
ná schopnost některých dodavatelských firem 
implementovat složitější funkcionalitu, kdy mezi 
dodavateli některých ERP systémů je velké množ‑
ství implementačních firem s různou schopností 
implementace.

Někteří dodavatelé menších ERP systémů řeší 
nedostatek pokročilé funkcionality ve výše uve‑
dených oblastech nasazováním specializovaných 
externích systémů. Nicméně úspěšnost nasazo‑
vání takovýchto řešení, s ohledem na náročnou 
integraci, bývá dle informací, které máme, 
nepříliš vysoká.

Lze nějak v kostce představit přínosy 
informačních systémů v jednotlivých 
úrovních podniku?
Myslím, že zde není prostor podrobněji probírat 
přínosy v jednotlivých oblastech, ale uvedl bych 
alespoň přínosy, které jsou aktuálně nejdůležitější, 
a to je maximální flexibilita v oblastech pláno‑
vání, logistiky a výroby postižených narušenými 
logistickými řetězci. A také zaměření na maxi‑
mální efektivitu v oblasti logistiky a výroby, která 
zase čelí prudkému růstu nákladů a začínajícímu 
omezení spotřebitelské poptávky.
Hlavní přínosy vidím v rychlé reakci na změny po‑
ptávky správným a včasným nákupem a výrobou; 
snížením nákladů na výrobky optimalizací výrob‑
ního procesu, zásob, rozpracovanosti a materiálu 
na cestě.

Jak často se setkáváte s požadavky na 
komplexní systém, který by integroval 
jednotlivé úseky a úrovně podniku do 
jednoho celku?
Prakticky pokaždé. Pokud to není aktuální požada‑
vek zákazníka, pak je to cílový stav, ke kterému chce 
zákazník postupně směřovat. Možnost využití ERP 
systému jako služby SaaS pak umožňuje využívat 
takovýto komplexní systém i menšími zákazníky.

HLAVNÍ PŘÍNOSY VIDÍM 
V RYCHLÉ REAKCI NA ZMĚNY 
POPTÁVKY SPRÁVNÝM A VČASNÝM 
NÁKUPEM A VÝROBOU; SNÍŽENÍM 
NÁKLADŮ NA VÝROBKY 
OPTIMALIZACÍ VÝROBNÍHO PROCESU, 
ZÁSOB, ROZPRACOVANOSTI 
A MATERIÁLU NA CESTĚ.
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Pojďme si představit vaše portfolio produktů 
a služeb, co můžete nabídnout a jaké přínosy 
mohou zákazníci očekávat?
Naším vlajkovým produktem je adaptivní ERP sys‑
tém QAD od stejnojmenného amerického vendora 
QAD Inc. QAD byl od počátku vyvíjen pro potře‑
by výrobních firem. Integruje plánování a řízení 
výroby, technickou přípravu výroby, prodej, nákup, 
sklady, distribuci a finance. Zaměřuje se především 
na potřeby výrobců v automotive, strojírenství, ve 
spotřebním zboží, elektrotechnice, potravinách 
a farmacii. Pro zákazníky, kteří potřebují detailně 
plánovat a optimalizovat plánování výroby, posky‑
tujeme rozšíření nejen námi implementovaného 
QAD, ale jakéhokoliv ERP systému systémem APS 
společnosti Siemens, Opcenter Scheduling. Tento 
systém umožňuje podrobné plánování do omeze‑
ných zdrojů pokročilými metodami a funkcionali‑
tou jej řadíme k systémům konceptu Průmysl 4.0.

Jak dlouho trvá úspěšné zavedení 
informačního systému a jak se na ně musí 
podnik připravit?
Záleží na složitosti interních podnikových procesů 
a zkušenostech zákazníka s komplexním pokroči‑
lým ERP systémem. Naši konzultanti nejrychleji 
implementovali ERP QAD do tří měsíců, typicky je 

to však kolem devíti měsíců. Důležitá je přípravná 
fáze. Dobrý dodavatel zpracuje na základě analýzy 
podniku podrobně studii, která je podkladem pro 
implementaci. Velmi užitečné je sledovat práci kon‑
krétního dodavatele, nejen hodnotit možnosti ERP 
systému, což umožní například reference od zákaz‑
níků využívajících daný ERP v příslušném odvětví.

A možná to nejdůležitější – kdy začne 
přinášet hmatatelné výsledky?
Hmatatelné výsledky se dostaví v závislosti na tom, 
kdy se jej uživatelé naučí používat. První měřitelné 
výsledky jsou obvykle do tří měsíců, plně se přínos 
projeví do roka.

Oblast informačních technologií se 
neustále vyvíjí, modernizuje. Jak může 
výrobní podnik udržet tempo, aby zůstal 
konkurenceschopný? 
Implementací ERP systému a dalších podnikových 
aplikací opravdu proces nekončí. Autoři SW dávají 
nemalé prostředky na vývoj nových verzí, které na‑
bízejí vylepšení ve funkcionalitě, ovládání a využití 
nových technologií. Optimální cyklus upgradů 
na vyšší verze je 3 až 5 let. Pokud však výrobci 
využijí podnikové aplikace v cloudu, zabývat se 
tím nemusí, dostupnost nových verzí a technologií 
zajistí dodavatel. Dodavatel cloudu navíc poskytuje 
zabezpečení na vysoké úrovni a podnik tak nemusí 
řešit neustálé zajišťování bezpečnosti.  ■

PETR KARBAN

MINERVA
Minerva Česká republika působí 
na českém trhu informačních technologií 
od roku 1992 a patří do skupiny Digitis. 
Centrála společnosti se nachází v Českých 
Budějovicích a další pobočky, ze kterých 
Minerva poskytuje své obchodní a servisní 
činnosti, jsou v Praze, Brně, Táboře, 
Kopřivnici, Mostě a Hradci Králové. Pod 
skupinu Digitis dále patří společnost Minerva 
Slovensko, sídlící ve Zvolenu, která zajišťuje 
pro své zákazníky služby na Slovensku. 
Minerva však působí při realizaci svých 
projektů společně s partnery i v dalších 
státech, například v Litvě, Rusku, Slovinsku, 
Polsku, Maďarsku a na Ukrajině.
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Jak na efektivní digitalizaci kreativní firmy?

Správná odpověď zní: Teamogy
Český cloudový systém Teamogy je určen především firmám, které se orientují na služby z oblasti professional services, 
tedy především komunikační agentury, architektonická studia, projekční a právní kanceláře či konzultantské firmy. 
Zpravidla jde o firmy, jejichž činnost má silnou kreativní složku. Jejich procesy se totiž běžným projektově orientovaným 
softwarovým řešením obvykle vzpírají.

A přestože je Teamogy odpověď česká, je 
slyšet i ve světě – systém je na trhu od roku 
2020, ale již disponuje třiatřiceti jazykovými 

mutacemi a využívají ho firmy ve více než desítce 
především evropských zemí.

Lék na novou bolest
Proč právě Teamogy může být tou správnou 
volbou? To vysvětluje obchodní ředitelka Naďa 
Šolcová, která je každodenně v kontaktu s klienty 
Teamogy. „Protože často firmy používají systémy 
dílčí, mají několik obtížně propojitelných systémů 
a informace stejně nemají k dispozici tak, jak 
potřebují. Kvůli tomu ztrácejí efektivitu. Tuhle 
novou bolest Teamogy promýšlí, je totiž kompletním 
řešením pro řízení firmy i každodenní práci celého 
týmu. Naši klienti nás ve většině případů používají 
opravdu všichni ve firmě a každý den.“
Teamogy vyvíjel tým, který má nejen technologic‑
ké kompetence, ale především více než dvacetileté 
zkušenosti z oblasti reklamy a marketingu. „Za ty 
roky spolupráce s klienty máme ověřeno, co uživatel 
v systému opravdu potřebuje a jaké funkcionality již 
systém zbytečně zesložiťují a nepřinesou adekvátní 
efekt. Díky této znalosti jsme mohli vytvořit systém 
kompletní, který pokrývá všechny základní potřeby 
firmy a zároveň je pro uživatele snadno ovladatel‑
ný,“ doplňuje Libor Černý, CEO společnosti  
AD ‑IN ‑ONE Europe, která Teamogy vyvíjí.

S Teamogy roste výkon i zisk
Teamogy vytváří unikátní pracovní prostředí – 
každý ví, na čem má pracovat, do kdy má být úkol 
hotov a jaká je jeho časová dotace. Po ruce má 
všechny potřebné informace a dokumenty, může 
chatovat s kolegy, sdílet informace k projektům, 
na dashboardu avizovat třeba firemní večeři nebo 
vyhraného nového klienta. A pro vedení firmy či 
šéfy projektů je k dispozici zase aktuální finanční 
přehled všech projektů i režijních nákladů firmy. 
To všechno je k dispozici bez ohledu na to, zda 
jste v kanceláři, či nikoliv. S Teamogy máte zkrátka 
vždy po ruce to, co ke své práci potřebujete.

V konečném důsledku Teamogy pomáhá firmám 
snižovat zbytečné ztráty, zvyšovat výkonnost, 
efektivitu, a především ziskovost. „Potvrdila nám 
to již řada klientů, kteří Teamogy dlouhodobě 

používají. Zvyšuje se profitabilita jednotlivých pra‑
covních pozic, tým pracuje efektivně se svým časem. 
V konečném důsledků to znamená více prodaných 
hodin stejného týmu. Také jsou minimalizovány 
úniky peněz například nedůslednou kontrolou 
dodavatelských faktur, které v Teamogy vždy náleží 
ke konkrétní zakázce,“ uvádí Naďa Šolcová.

Implementace a onboarding  
zabere jen pár týdnů
Častou obavou při zavádění podobných komplex‑
ních systémů jsou časové, organizační i procesní 

nároky, které to na firmu klade. Teamogy se to 
netýká, vlastně ho můžete začít používat téměř 
okamžitě. Onboarding je vyzkoušen a odladěn 
na tisících uživatelů, probíhá po celou dobu asisto‑
vaně, s dokonalým servisem ve všech třech fázích. 
V první si klient definuje detailně své potřeby, 
podle nichž je pak ve druhé fázi systém nastaven. 
Třetí fází jsou školení uživatelů, probíhající zpra‑
vidla ve skupinách, sestavovaných podle toho, kdo 
a jak bude systém používat. Jiné je totiž školení pro 
finančního ředitele, jiné pro manažery projektů 
a jiné pro accounty. „Školení zabere každému 
z týmu 2 až 6 hodin podle jeho role ve firmě. A ani 
po spuštění systému nezůstávají naši noví uživatelé 
bez podpory. Na chatu máme tým odborníků, kteří 
jsou v pracovních dnech schopni reagovat na pří‑
padné dotazy či požadavky uživatelů systému Tea‑
mogy do dvou minut,“ uvádí Kateřina Ambrusová, 
ředitelka péče o zákazníky AD ‑IN ‑ONE Europe.
Teamogy je systém, který začal vznikat na po‑
třebách praxe, na jejich dokonalé znalosti. 
Přidal nejmodernější technologie a uživatelskou 
vstřícnost. To jsou jeho největší devízy a důvod, 
proč jej využívají v mnoha případech špičky ve 
svém oboru. „Jsme hrdí na to, že máme v podstatě 
nulovou odchodovost klientů,“ vyzdvihuje závěrem 
Libor Černý.  ■

VALERIE SAARA

JE TEAMOGY VHODNÉ I PRO VÁS?
Chcete vědět, jestli by se Teamogy hodilo 
i do vaší firmy, co konkrétně by vám pomohlo 
řešit a jaké výhody jeho používáním získá 
management i celý tým? Domluvte si 
nezávaznou online schůzku s konzultantem 
Teamogy.

Stačí se registrovat na stránce:

https://www.teamogy.com/
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Jak kyberneticky zabezpečit firmu?
Představte si, že přijdete do práce a zjistíte, že veškerá firemní data jsou pryč, systém je zablokovaný a vaši zaměstnanci 
nemohou pracovat. Vám tak vzniká škoda, která se může vyšplhat až do sta tisíců korun. Na vině je pouze jediné – 
podcenění kybernetické bezpečnosti.

V době masivního rozvoje v oboru IT přibývá 
i stejné množství kybernetických útoků. Proto 
je zapotřebí myslet na kybernetickou bezpeč‑

nost vaší společnosti. Z průzkumů vyplývá, že až 
92 % českých firem má chyby v základních bezpeč‑
nostních prvcích. Není se pak čemu divit, že takové 
společnosti jsou snadným a velice častým terčem 
kybernetických útočníků. Pokud chcete začít budo‑
vat kybernetickou bezpečnost ve vaší společnosti, je 
nutné zjistit, v jakém stavu se nachází a je ‑li vůbec 
řešená. Skvělou metodou, jak určit kondici zabez‑
pečení vaší IT struktury, je audit stavu IT.
Bezpečnostní audit je komplexní zhodnocení 
zabezpečení IT prostředí. Dopomůže vám odhalit 
veškeré zranitelnosti a kritické nedostatky ve vaší 
IT struktuře a jeho výsledky mohou sloužit jako 
návod k vylepšení zabezpečení kybernetického 
prostředí společnosti. Analýza zmapuje jednotlivé 
bezpečnostní oblasti a zhodnotí úrovně kvality 
bezpečnosti těchto oblastí v porovnání s žádoucí‑
mi bezpečnostními standardy.

Provedením bezpečnostního auditu IT získá vaše 
společnost kompletní přehled o aktuální kondici 
IT infrastruktury, zhodnocení využití všech mož‑
ností stávajících technologií k lepšímu zabezpečení 
společnosti a kompletní report obsahující odborné 
doporučení proti kybernetickým hrozbám včetně 
jejich priorit. Celý audit IT probíhá přímo ve vaší 
firmě a nijak neomezuje vaše zaměstnance při prá‑
ci. Nemusíte se tak bát, že budete muset pozastavit 
chod celé společnosti nebo omezit její provoz.
Kdy je vhodné provádět bezpečnostní audit IT? 
Zpravidla platí, že pokud chceme mít firemní 
bezpečnost zcela pod kontrolou, měli bychom 

provádět bezpečnostní analýzu stavu IT minimál‑
ně jednou za dva roky. Dále se doporučuje provést 
audit IT pokaždé, když vaše podnikání vyrostlo 
a nabíráte více zaměstnanců. Dalším důvodem 
je nenadálý odchod vašich IT specialistů nebo 
rozšiřujete ‑li obor vašeho podnikání či plánujete 
nějaký větší projekt.
Mnoho firem se začíná o svou kybernetickou 
bezpečnost starat až poté, kdy se stanou oběťmi 
kybernetických útoků. To už je ale většinou příliš 
pozdě. Nespoléhejte se pouze na předplacené 
licence antivirových programů. V jejich případě 
se jedná o pouhé „povinné minimum“ kybernetic‑
kého zabezpečení, a nedokážou tak zcela ochránit 
společnost. Svěřte se do rukou MyCom profesio‑
nálů a začněte budovat kybernetickou bezpečnost 
dříve, než bude pozdě. Společně nahlédneme „pod 
pokličku“ vaší IT struktury a najdeme to nejlepší 
řešení právě pro vaši společnost.  ■

DENISA BOHNEROVÁ

JAK ŘEŠÍTE KYBERNETICKOU 
 BEZPEČNOST VY?

www.mycom.cz
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Budoucností je kyberbezpečnost 
formou služby
Na aktuální kyberhrozby a časté chyby při zabezpečení podnikových sítí jsme se zeptali Radka Šichtance,  
ředitele útvaru bezpečnosti v O2.

Jaký byl loňský rok z hlediska 
kyberbezpečnosti na českém internetu?
České firmy a instituce potrápily zejména 

tři typy kyberhrozeb. Především šlo o ransom‑
ware, tedy zašifrování dat útočníkem a vymáhání 
výkupného. Asi si vzpomenete na napadení ŘSD, 
ale celkem byly ransomwarem postiženy desítky 
českých firem a organizací. Na intenzitě nabraly 
DDoS útoky, kdy útočníci posílají na interneto‑
vé služby nevyžádaný provoz, až způsobí jejich 
kolaps. V naší síti tento typ útoků meziročně roste 
více než dvojnásobně, každý týden jich zazname‑
náme desítky. O2 se pod masivním a dlouhodo‑
bým DDoS útokem ocitlo v říjnu, ale obstáli jsme 
a služby našich zákazníků udrželi v provozu. A do 
třetice šlo o zneužití zranitelností v neošetřeném 
softwaru třetích stran. Konkrétně zranitelností 
v Java frameworku (Log4j a Spring4Shell) a balíčku 
Microsoft Office (Follina) umožňujících vzdáleně 
ovládnout napadené systémy.

Můžeme z toho usuzovat i vývoj v letošním 
roce?
Určitě ano. Letošek začal velmi zostra DDoS útoky 
proti státním institucím a průmyslovým podnikům 
včetně Českého statistického úřadu a datových 
schránek v průběhu voleb. A další zásadní výzva 
spojená s kyberbezpečností na firmy ještě čeká. 
Krátí se jim čas na splnění požadavků evropské re‑
gulace NIS2, která upravuje povinnosti při kyberne‑
tickém zabezpečení systémů a dat i hlášení inciden‑
tů. Dosud se týkala několika set firem a organizací 
klíčových pro chod státu. Od roku 2024 se okruh 
rozšíří asi na 6 000 tzv. povinných subjektů prak‑
ticky ze všech odvětví. Půjde i o menší nemocnice, 
elektrárny, ICT poskytovatele, dopravce, výrobce 
chemických látek a další. Hlavním problémem 
nebude pořízení nových technologií, ale kritický 
nedostatek lidí schopných je nasadit a spravovat.

Co mohou české podniky udělat pro lepší 
zabezpečení a splnění legislativních 
požadavků?
Především se vyvarovat chyb, které vídáme u na‑
šich zákazníků při posuzování jejich zabezpečení. 
Ty začínají u správného vymezení bezpečnostního 
perimetru. Jeho hranice už není jednoznačně 
stanovena podnikovou sítí, kterou stačí ochránit. 
Do firmy se nám připojují i špatně zabezpečená 
koncová zařízení, využíváme cloud a zranitelná 

jsou i výrobní zařízení připojená přes internet. 
Jakkoli výhody mobility, cloudu a automatiza‑
ce jednoznačně převažují, musíme pamatovat 
na jejich zabezpečení, a to ideálně ve fázi návrhu 
architektonického řešení.

Co dále podniky podceňují?
Kromě pravidelného školení všech zaměstnanců 
v digitální hygieně jsou to paradoxně opatření, kte‑
rá mnoho nestojí. Třeba slabá hesla, nedostatečné 
řízení privilegovaných účtů, pomalé záplatování 
softwaru nebo chybějící kontrola mobilních 
zařízení a aktivit uživatelů v síti. To lze částečně 

řešit technicky, ale dlouhodobou mezeru vidím 
v nedostatečném personálním obsazení bezpeč‑
nostních týmů.

Letos ale budou firmy spíše šetřit. Jak posílit 
kyberbezpečnost s omezeným rozpočtem?
Pokud jde o specialisty na kyberbezpečnost, 
nezáleží na tom, kolik může firma zaplatit – prostě 
na trhu nejsou. Možnou cestou je kyberbezpečnost 
jako služba. Tedy outsourcing u poskytovatele 
například bezpečnostního operačního centra 
(tzv. SOC), který je technologicky i personálně 
vybavený pro nepřetržitý monitoring a reakce 
na kybernetické incidenty. Jako u kterékoli jiné 
služby ale platí, že je nutné pečlivě volit, komu 
kyberbezpečnost svého podniku svěříte.  ■

RADEK KUBEŠ

RADEK ŠICHTANC
Ředitel pro kybernetickou bezpečnost 
ve společnosti O2 Czech Republic a expert 
na informační bezpečnost s více než 20letou 
praxí. Prošel v IT security řadou rolí včetně 
funkce CISO velkých technologických firem. 
Je držitelem uznávaných bezpečnostních 
certifikací jako ISACA a ISC2.

V O2 se stará o to, aby se co nejméně českých 
firem stalo oběťmi podvodníků a hackerů.

Napadají vás další otázky týkající  
se zabezpečení?

Navštivte web s tipy, jak své firmě zajistit 
ochranu před kyberzločinci:

www.O2CyberNews.cz
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I VY MŮŽETE ZÍSKAT CHYBĚJÍCÍ PRACOVNÍ SÍLU!
V případě dotazu se obraťte na pracecizinci@komora.cz

Všeobecné informace, ceny a podmínky naleznete na www.komora.cz/prace ‑cizinci

CO MUSÍTE SPLŇOVAT?
	■ Musíte být firma o minimálním počtu 

6 zaměstnanců
	■ Svou činnost musíte provozovat 

alespoň 2 roky
	■ Podmínkou je také přímé 

zaměstnávání a zveřejnění účetních 
závěrek

CO PRO VÁS ZAJISTÍME?
	■ pomoc při zpracování podkladů 

k registraci zaměstnavatele v Programu 
kvalifikovaný zaměstnanec

	■ asistenci při zajištění termínů k podání 
žádosti o zaměstnaneckou kartu 
vašeho budoucího zaměstnance 
na zastupitelském úřadě v zahraničí

	■ pomoc při podání hromadných žádostí 
v rámci jedné žádosti

	■ odborné poradenství při zaměstnávání 
cizinců ze třetích zemí

	■ pomoc při splnění povinnosti v rámci 
adaptačně integračního procesu 
zahraničního pracovníka

	■ výběr kvalifikovaných uchazečů 
o zaměstnání dle vašich profesních 
požadavků prostřednictvím 
Asistenčních kanceláří Hospodářské 
komory České republiky

Díky Programu kvalifikovaný 
zaměstnanec můžeme pomoci 
českým podnikům více než 9 tisíci 
zahraničními zaměstnanci.

POTŘEBUJETE 
  ZAHRANIČNÍ

PRACOVNÍKY?
Zajistíme!



42   www.komora.cz

  technologie pro byznys

Rostoucí náklady trápí většinu českých firem

Uspořit lze i bez škrtů v rozpočtech
Energetická krize a vysoká inflace se projevují nejen ve změně nákupního chování domácností, ale i firem, které hledají 
způsoby, jak rostoucí náklady rychle snížit. Škrty v rozpočtech mohou být sice krátkodobě účinné, ale z dlouhodobého 
pohledu omezují zdravý růst firmy a v důsledku prohlubují probíhající ekonomickou krizi. Jako bezbolestná varianta 
snižování nákladů se nabízí revize zastaralých procesů nebo investice do digitalizačních technologií.

Zefektivnění stávajících procesů
Prvním krokem při snižování nákladů firem by 
vždy měla být revize stávajících procesů. Projděte 
si všechny pravidelné firemní činnosti a věnujte se 
zejména těm, které zabírají nejvíce času. Typicky 
jde o vyřizování objednávek, zpracovávání dokla‑
dů nebo procesy v rámci skladu či zákaznického 
servisu.
U každé činnosti spolu se zaměstnanci zmapujte 
možnosti, jak by šla dělat rychleji a co k tomu po‑
třebujete. Po krátké rešerši například zjistíte, že 
místo fyzického schvalování faktur, kdy fakturant 
obíhá manažery kvůli podpisům, můžete zavést 
schvalovací nástroj, který vše vyřeší elektronic‑
ky a ušetříte za měsíc desítky hodin času. Plus 
budou faktury rychleji schválené a zlepší se cash 
flow.

Investice do technologií a digitalizace
Podle výzkumu společnosti GRiT začíná 60 pro‑
cent českých firem s digitalizací tím, že digitalizují 
nákupní proces. To znamená, že si veškeré ob‑
chodní doklady posílají jen elektronicky, a některé 
činnosti dokonce automatizují (například příjem 
faktur).
V praxi firmy například zavádějí EDI – elektronic‑
kou výměnu dokladů. Jde o technologii, pomocí 
které si společnosti posílají doklady (typicky 
objednávky a faktury) ve speciálním formátu 
umožňujícím automatizaci některých navazujících 
procesů.
Například když firmě přijde faktura, je automa‑
ticky porovnaná s původní objednávkou a plně‑
ním, a pokud vše sedí, je automaticky schválená 
a případně i zaúčtovaná. Účtárna nemusí nic 
přepisovat, a kromě času ušetří firma spoustu 
papíru. Rychlejší výměna dokladů také zlepší 
cash flow.
Ač to může vypadat jako detail, u firem s větším 
objemem dokladů je úspora obrovská. Například 
MALL díky této technologii ušetřil přes 4 miliony 
korun za rok.

Vyjednání lepších podmínek s dodavateli
Dále se pusťte do hledání cest, jak ušetřit za 
nákup zboží a služeb u dodavatelů. Nesnažte se 
je za každou cenu přemluvit ke snížení cen. Vaši 

dodavatelé pravděpodobně také hlídají své peníze 
a potenciální ztráta dodavatele by vás mohla 
poškodit ještě víc.
Tyto náklady snížíte například tím, že budete 
nakupovat ve větším množství, takže využijete 
množstevní slevu a ušetříte za dopravu. Obecně 
také pracujte na snížení urgentních nákupů zboží, 

protože vás vyjdou dráž. Lepší cenu s dodavatelem 
vyjednáte také uzavřením delších smluv.

Trvalá práce na dálku
Pandemie firmy naučila, že práce na dálku je 
nejen možná, ale v mnoha případech i výhodná. 
Pokud jste si za poslední roky se zaměstnanci práci 
na dálku úspěšně otestovali, zvažte její znovuza‑
vedení.
Pokud zaměstnancům nabídnete trvalou práci 
z domu, ušetříte peníze za prostory, výbavu či 
energii v kancelářích. I když nabídku přijme 
třeba jen třetina zaměstnanců, stále ušetříte část 
nákladů za provoz kanceláří. Například Komerční 
banka na Václavském náměstí nabídla po přesunu 
zaměstnanců na home office část svých prostor 
k pronájmu jiným firmám.  ■

LUBOMÍR VESELÝ
Více informací na:

ww.grit.eu
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  technologie pro byznys

Řízení projektů i firmy  
jedním systémem
Projektové řízení je ve firmách nemyslitelné bez odpovídajících nástrojů pro sledování, řízení a koordinaci řady podnikových 
agend. V případě projektového řízení začleněného do ERP systému pak získáváte nejen pokročilé nástroje na management 
projektů, ale také možnost propojit jej se všemi ostatními agendami firmy. Přesně takovou možnost nabízí ERP systém 
Byznys a jeho nástroje pro projektové řízení.

Proč chtít projektové řízení v rámci ERP sys‑
tému? Projektové řízení zahrnuje koordinaci, 
monitoring a kontrolu nad řadou souběžných 

činností, na kterých pracují desítky i stovky zaměst‑
nanců. Aby se projekty dobraly zdárného konce, 
potřebují projektoví manažeři odpovídající nástroje 
pro sledování a management jednotlivých částí pro‑
jektů, od milníků přes kapacity až po kompetence.
Na trhu se lze setkat s řadou aplikací pro pro‑
jektové řízení, zdaleka nejefektivnější je ale jeho 
začlenění do ERP systému. Toto řešení vás zbaví 
nutnosti přenášet data mezi dvěma či více oddě‑
lenými řešeními a umožní nástroji pro projektové 
řízení využívat stejná data jako ostatní moduly 
podnikového systému. Výstupy z projektového 
řízení pak lze použít i pro jiné agendy, kam se 
data propisují zcela automaticky. Na řízení celého 
podniku tak potřebujete pouze jediný systém.

Projektové řízení v podnikovém  
systému Byznys
Český ERP systém Byznys nabízí mimo jiné i ná‑
sledující funkce:
	■ Dohled nad termíny a fázemi

Byznys vám umožní z jednoho rozhraní sledovat 
plnění termínů a milníků, kdy ke každému 
z nich lze přiřadit konkrétní zodpovědnou 
osobu. Přehled o stavu projektů umožní vedení 
společnosti rychle řešit případné překážky.

	■ Stanovování harmonogramů
Funkce Byznysu umožňují rychlé a snadné vytvá‑
ření časových rozvrhů projektů včetně stanovení 
požadavků na lidské i materiální zdroje. Z jedno‑
ho rozhraní rovněž můžete stanovovat fakturační 
milníky a delegovat zodpovědné osoby.

	■ Řízení kapacit
Kromě přidělování kapacit lidí i strojů lze vytí‑
ženost sledovat v reálném čase díky propojení 
s výrobními a jinými moduly Byznysu. Snadno tak 
můžete monitorovat průběh projektu, optimalizo‑
vat využití kapacit a v případě potřeby je přesouvat.

	■ Sledování nákladů a výnosů
V reálném čase lze sledovat i náklady a výnosy 
pro jednotlivé milníky. Propojení s pokročilými 
analytickými nástroji vám pak poskytne přehled 
o výnosnosti jednotlivých projektů, kterou lze 
přehledně porovnávat s plány.

	■ Automatizace procesů
Systém řadu rutinních nebo repetitivních 
činností vykonává samostatně na pozadí. Vaši 
zaměstnanci tak nemusí ztrácet čas s manuální‑
mi úkony a mohou se soustředit na produktiv‑
nější činnosti.

	■ Dostupnost online
Díky vlastnostem Byznysu se ke svým datům 
dostanete odkudkoliv na světě, a to z počítače 
i chytrého telefonu. Vaši lidé tak mohou efektiv‑
ně řídit projekty i z domova či na cestách.

Spokojení zákazníci jako důkaz
Výhod projektového řízení v systému Byznys již 
využívá celá řada firem. Jedním z nejlepších pří‑
kladů je český podnik Montáže Brož, jenž výhod 
Byznysu využívá pro řízení rozsáhlých projektů 
ve 30 zemích světa. Konkrétně zde Byznys pomáhá 
v následujících oblastech:
	■ plánování projektů;
	■ nábor zaměstnanců;
	■ sledování kapacit;
	■ správa mezd, odměn a cestovních náhrad;
	■ skladové řízení a řada dalších.

Mnoho času i práce Byznys šetří i v české firmě 
Datasys. Ta se implementací Byznysu zbavila nut‑
nosti ručně přenášet data z více oddělených apli‑
kací, což jí přineslo výraznou úsporu času i práce. 
Jak říká sám obchodní ředitel podniku Martin 
Novák: „Z devětadevadesáti procent nemusím nic 
dělat. Když si chci zobrazit faktury, jen si kliknu 
do  reportu a můžu si faktury zkontrolovat.“  ■

JAN KOZÁK, Seyfor

SYSTÉM BYZNYS
Český ERP systém Byznys vznikl v roce 1991 
v malé garážové firmě v Příbrami. Ta se 
postupem času vypracovala až na pozici 
dodavatele jednoho z nejvyspělejších 
podnikových systémů v Česku i na Slovensku. 
Od roku 2016 pak působí jako součást 
holdingu Seyfor (původně Solitea), který 
patří mezi největší IT firmy ve střední Evropě. 
Kromě ERP systémů se Seyfor zabývá i IT 
infrastrukturou, zakázkovým SW vývojem, 
datovou analytikou a řadou dalších oborů.

Byznys není jen ERP systém, ale také tým odborníků, kteří pečují o uživatele. Jako Jakub Košnar, mobilní konzultant ERP systému Byznys
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  názory

Konec podnikání v Evropě?

Šijeme si na sebe bič. To jsou slova, která mě 
napadají, když v poslední době nahlížím do 
kuchyně evropské politiky. Tam se aktuálně 

dopékají zcela nová pravidla udržitelnosti, v unijní 
hantýrce známá jako směrnice o náležité péči 
podniků v oblasti udržitelnosti (Directive on Cor‑
porate Sustainability Due Diligence). Ač směrnice 
ukládá povinnost důkladně dbát na ochranu život‑
ního prostředí a dodržování lidských práv velkým 
podnikům, nová pravidla se nepřímo dotknou také 
menších firem. Řadu z nich to může vážně ohrozit.
S čím nová pravidla počítají? Zjednodušeně řeče‑
no, velké podniky si budou muset povinně posvítit 
v první řadě na všechny fáze výroby svého produk‑
tu či poskytování služeb předtím, než je nabídnou 
svému zákazníkovi. Zajímat se tak budou muset 
například o těžbu surovin, ze kterých je vyroben, či 
odkud pochází nezbytné součástky, bez kterých by 
nevznikl. Budou si muset být jisté, že v žádné z fází 
výrobního procesu nedochází k porušování lid‑
ských práv nebo k ohrožování životního prostředí. 
Menší dodavatelé budou muset dokazovat, že ani 
oni při získávání materiálů nevyužívají dětskou 
práci nebo neznečišťují ovzduší nad povolené 
limity apod. Pokud se prokáže opak, odpovědnost 

za nenáležitou péči ponese výrobce. A aby toho 
nebylo málo, to samé má platit pro firmy v jejich 
odběratelském řetězci, které musí zaručit, že i ony 
dodržují pravidla.
Nemám nic proti udržitelnosti, i já chci žít 
na zdravé planetě, kde nejsou zotročovány děti, 
a chci přiložit ruku k dílu. Riziko směrnice o nále‑
žité péči podniků v oblasti udržitelnosti, na které 
upozorňuji dlouhodobě, spatřuji jinde. Za problé‑
my lidstva návrh činí odpovědnými firmy, když 
na ně přenáší jednoznačně největší břemeno, a to 
navíc v momentě, kdy podniky po celé Evropě 
procházejí nelehkým obdobím a zatím nevidí 
světlo na konci tunelu. Evropská komise ke všemu 
přišla se směrnicí pouhý den před tím, než ruská 
vojska napadla Ukrajinu. V tu chvíli se změnil svět, 
který jsme do té doby znali a na který jsme byli 
zvyklí. Dopady války pocítil téměř každý, občané 
i podniky. Nová pravidla udržitelnosti si zaslouží 
kritiku i kvůli tomu, že neberou v potaz novou 
situaci a nereagují na změněná pravidla hry.
Kdo mě znáte, víte, že jsem v roce 2014 vstupovala 
do politiky s odhodláním prát se v Evropě za český 
byznys. Někdy jsem uspěla, jindy jsem musela 
ustoupit a spokojit se s vyjednaným kompromi‑

sem. Vždy mi ale ležely na srdci nejlepší zájmy ČR 
a našich podnikatelů.
S tímto přesvědčením jsem vedla práce na stano‑
visku, které před několika dny přijal Výbor pro 
průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) v Evrop‑
ském parlamentu. Jsem hrdá na to, že kompro‑
misní text, který podpořila potřebná většina 
mých kolegů, brání možnost svobodně podnikat 
v Evropě a nezatěžuje firmy dalšími zbytečnými 
a nákladnými povinnostmi.
V tomto úsilí jsme však ojedinělí. Přestože jsem 
připravena za nejlepší zájmy podnikatelů bojovat 
až do konce celého legislativního procesu, 
obávám se o jeho výsledek. Jak se ale říká, naděje 
umírá poslední. Tak nepřestávejme věřit a držme 
si palce!  ■

Rozpaky nad obnovou motoráků

Dopravní sekce HK ČR se v létě roku 2022 
ujala iniciativy za obnovu lehkých kolejových 
vozidel na českých regionálních tratích. Je 

zde velkou většinou zastaralá vozba spočívající 
v sólo vozech, po různých úpravách 50 let starých 
řad vyráběných kdysi ve Vagonce Studénka nebo 
v ojetých soupravách ze zahraničí. Zmíněná 
vozidla svou kapacitou cca 50 míst k sedění sice 
vyhovují poptávce cestujících i kvalitě řady tratí, 
ale jejich delší přežití je nemožné. Navíc nelze 
předpokládat, že by do takových vozidel bylo 
ekonomické montovat připravovaný evropský sys‑
tém řízení železniční dopravy (ERTMS). Vzniká 
riziko, že navzdory deklarovaným snahám o rozvoj 
železniční osobní dopravy se tato doprava na řadě 
tratí zastaví, protože pro krajské objednatele tam 
nebude provoz těžkých a příliš objemných vlako‑
vých souprav, které jediné jsou zatím v Česku nově 
k dispozici, finančně schůdný. Náhradou se pak 
stanou autobusy nebo osobní automobily.
Uplatnění plně moderních lehkých kolejových 
vozidel, která by byla už z výroby vybavena ERTMS 
a ekologickým pohonem, v Česku na rozdíl od řady 

evropských zemí, kde lehká vozidla běžně jezdí, 
brání neexistence potřebné legislativy. Ta by defi‑
novala žádoucí podmínky pro bezpečnost vozidel, 
a to s definovanými odchylkami od velmi přísných 
technických podmínek historicky kladených na těž‑
ká železniční vozidla. Přispívá k tomu i poněkud 
nešťastný termín tram ‑vlak (vlakotramvaj), ražený 
v evropské legislativě pro lehká vozidla, pod nímž 
si mnozí představují jakousi tramvaj na kolejích koli‑
dující s nákladními vlaky. To by bylo v nové legisla‑
tivě vyřešeno. Výhodou by jistě byla i možnost, že by 
taková vozidla naopak mohla přecházet na tramva‑
jové tratě tam, kde to v průběhu doby bude vhodné.
Zástupci Ministerstva dopravy se zatím tvorbě ta‑
kové legislativy brání s tím, že nejdříve je zapotřebí 
připravit a zadat studii, která by řešila technické, 
technologické, legislativní i bezpečnostní otázky 
provozu lehkých kolejových vozidel, a vlastně zda 
je vůbec uplatnění takových vozidel v Česku mož‑
né (Evropská komise to prý nedovoluje). Přitom 
příprava legislativy s adaptací funkčních zahra‑
ničních vzorů by vůbec nepotřebovala předchozí 
studii, protože by nezávisela na tom, kolik nových 

lehkých vozidel pro provoz v regionální dopravě 
bude třeba (zatím není možné koupit pro provoz 
v ČR ani jediné takové vozidlo, přitom poptávka 
může v průběhu doby dosahovat až několika 
stovek jednotek), jakého typu a kapacity taková 
vozidla mají být, ani kde a jak by snad překážela 
nákladní dopravě. Takovou studii je možné zpra‑
covávat souběžně s přípravou národní legislativy.
Vyjednávání s úřady bývá těžké a jejich nechuť 
k úkolům navíc je značná. Věříme však, že 
nakonec společně najdeme legislativní řešení 
zajišťující úspěšné přežití našich železničních do‑
pravců, finanční úspory objednatelů, a především 
moderní a komfortní služby regionální železnice 
cestujícím.  ■

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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  expertní pohled

Jistota zaměstnání  
je pro lidi stále důležitější
Ačkoli firmy avizují, že budou nabírat nové zaměstnance, lidé se do změny práce příliš nehrnou. Změnit zaměstnavatele  
se v nejbližších měsících chystá pouze 5 % zaměstnanců a dalších 15 % o tom uvažuje. Převažují mezi nimi muži  
(7, resp. 16,7 %) a mladší ročníky (ve skupině 18 až 24 let 13, resp. 25 %). Vyplývá to z výzkumu, který pro společnost  
Sodexo Benefity realizovala formou dotazníkového šetření agentura Ipsos.

„Je to vcelku pochopitelné, že lidé v tak ex‑
trémně rozkolísané době, jako je ta součas‑
ná, chtějí mít jistotu v práci, a to i v případě, 

že v ní nejsou tak úplně spokojeni. Každá změna, 
i ta, kdy ‚jdeme za lepším‘, totiž vyvolává stres,“ 
komentuje výsledky výzkumu Martina Machová, 
personální ředitelka Sodexo Benefity. Z téhož 
výzkumu totiž vyplývá, že velmi či spíše spokojeno 
je v práci jen 68 % lidí.
O spokojenosti či nespokojenosti v zaměstnání 
přitom rozhoduje více faktorů než jen mzda. Dob‑
rý kolektiv je pro nadpoloviční většinu zaměstnan‑
ců stejně důležitý jako mzda a férového zacházení 
si cení více než 57 % lidí. „Výrazně mezi nimi 
převažují ženy, pro ně je well being, tedy pocit osobní 
pohody, dlouhodobě stěžejní a v covidu se ještě 

prohloubil. Z výzkumu také vyplývá, že ženy jsou 
mnohem citlivější na mezilidské vztahy na pracoviš‑
ti. Dobrý kolektiv je pro ně důležitější než pro muže 
a mnohem častěji jako důvod pro změnu zaměst‑
nání uvádějí špatné mezilidské vztahy,“ komentuje 
Martina Machová.
„Pro mladší generaci je zase velmi signifikantní po‑
žadavek na work ‑life balance a pro všechny, u nichž 
to povaha zaměstnání umožňuje, pak hybridní mo‑

del práce, tedy kombinace home office a docházení 
do kanceláře,“ připomíná Martina Machová s tím, 
že flexibilní pracovní dobu považuje za důležitou 
31 % dotazovaných a dostatek volného času 36 %, 
v obou případech nejčastěji mladší ročníky do 
34 let.
A co naopak lidem vadí natolik, že kvůli tomu 
o změně práce uvažují? Asi nepřekvapí, že 
na prvním místě je nedostatečný plat (50 %), 
přičemž tady výrazně převažují muži (59 %) nad 
ženami (35 %). Nejčastěji tento důvod zmiňovali 
zaměstnanci mezi 24. a 35. rokem věku (62 %). 
Ve 30 % případů je to možnost kariérního po‑
sunu. Téměř třetina (32 %) účastníků výzkumu 
pak zmínila chybějící uznání práce a 23 % špatné 
mezilidské vztahy na pracovišti. „Minimálně 
u středních a vyšší pozic hraje pocit nedocenění 
velkou roli, potřebují vědět, že si firma jejich práce 
váží a že ví, jakým jsou pro ni přínosem. Výrazně 
vadí také nekompetentní vedení a nevyhovující 
podmínky,“ říká Machová a pokračuje: „Nedosta‑
tečné ocenění nejvíce trápí lidi nad 50 let, kde jde 
podle výzkumu skutečně o masivní problém – jako 
důvod úvah o změně práce uvedlo alarmujících 
75 procent. Myslím, že zaměstnavatelé a jejich 
HR oddělení by se tím měli zabývat, protože kdo 
jiný může předávat zkušenosti a zaučovat mladší 
ročníky.“  ■

VALERIE SAARA

SODEXO BENEFITY PRŮZKUM
Byl realizován v březnu 2022 a zúčastnilo 
se ho 500 respondentů (300 zaměstnanců 
a 200 zaměstnavatelů).

UVAŽUJETE V BLÍZKÉ DOBĚ (V ŘÁDU MĚSÍCŮ) O ZMĚNĚ ZAMĚSTNAVATELE (V %)?
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CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ, ABYSTE V PRÁCI MĚLI?

celkem muži ženy

Dobré finanční ohodnocení 62 % 63 % 61 %

Dobrý kolektiv 62 % 53 % 71 %

Dobré zacházení se zaměstnanci 57 % 52 % 64 %

Jistota práce 57 % 56 % 59 %

Bonusy a prémie 55 % 56 % 54 %

Férový a srozumitelný šéf 49 % 46 % 53 %

Martina Machová
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Jak vybírat klíčové lidi do týmu?
Odbornost je důležitá, osobnost zásadní!
I když doba není úplně lehká, pořád se hodně mluví o tom, že nejsou lidi. Takové tvrzení určitě nemohu podepsat, 
souhlasím ale s tím, že najít vhodné kandidáty není rozhodně nic lehkého. Uchazečů je vždycky spousta,  
ale těch špičkových je jenom pár. A ještě je potřeba vybrat takové, kteří zapadnou do vaší firemní kultury.

Mark Zuckerberg kdysi v rozhovoru řekl, 
že nabírá jen takové lidi, u kterých si umí 
představit, že by pod nimi dokázal sám 

pracovat. V tomhle to cítím docela podobně. Při 
pohovoru si vždycky říkám: „Dokázal bych s tímto 
člověkem absolvovat tříhodinovou cestu z Olomouce 
do Prahy?“ V naší profesi nejde jenom o tvrdé 
dovednosti, ale hodně záleží i na osobnosti daného 
člověka. Do firmy si proto vybírám typově podob‑
né lidi, aby mezi námi fungovala chemie. Jinak 
by z toho byl Babylon a nikdy bychom se spolu 
nedomluvili.

Den ve Varšavě
A ty klíčové se ještě před přijetím snažím co 
možná nejlépe poznat. A to neuděláte někde 
v zasedačce. Osvědčilo se mi pozvat je na dlouhý 
oběd a několik hodin si s nimi povídat. Nejen 
o práci, ale i o životě. V uvolněné atmosféře se 
člověk vždycky mnohem víc otevře a vy poznáte, 
jaký opravdu je. Když jsem vybíral klíčového člo‑
věka pro Polsko, domluvil jsem se s ním, že spolu 
strávíme celý den ve Varšavě. Dali jsme si pozdní 
snídani, prošli si město, zastavili se na oběd a bylo 
vymalováno. Za necelý den jsem nového kolegu 
poznal tak dobře jako v práci za několik měsíců. 
Někdy naopak zjistím, že to není úplně ono. Ať už 
to ale dopadne jakkoliv, tato časová investice má 
obrovskou návratnost. Ušetří spoustu nejistoty 
a případných potíží v budoucnu.

Čas a pozornost jsou víc než peníze
Péče o vaše lidi ale nekončí tím, že je naberete. 
Naopak, obzvláště těm nejbližším je nutné pravi‑
delně věnovat váš čas. Peníze ani bonusy nestačí. 
Oni ve vás vidí lídra, za kterým jdou, a potřebují 
vaši osobní pozornost, váš zájem, určitý čas, kdy 
jste tam jen pro ně. Já se se svými nejbližšími 
spolupracovníky scházím každý měsíc na one‑
‑on ‑one meetingu. Vždy zajdeme na dobré jídlo 
a probereme spolu, co je trápí a s čím jim mohu 
pomoci. Často díky tomu přijdeme na inspira‑
tivní nápady, které by nás ve sterilním prostředí 
kanceláře třeba vůbec nenapadly. A i když kvůli 
tomu na mě někdy nechápavě koukají s otazníky 
v očích, vždy se jich také zeptám, zda je práce 
u nás stále baví.
Tohle je totiž naprosto klíčová věc. Pokud vaši lidi 
nebudou moci ve všední den dospat, aby už byli 
v práci, nikdy se jim nebude příliš dařit. Finanční 

motivace funguje jen do určité míry. Každý máme 
svou míru saturace posazenou jinde, ale po jejím 
dosažení potřebujeme víc. Potřebujeme jasnou 

vizi, potřebujeme vědět, proč to děláme a kam 
přesně směřujeme. Bez toho jen bezcílně driftuje‑
me životem, a kam dorazíme, je spíše věcí náhody 
než našeho úsilí.

Za apatii týmu může vždy vedení
Naší vizí v JPF je pomoci co nejvíce podnikatelům 
s řízením firem. A naši lidé pro tuto vizi dýcha‑
jí. Často tolik, že je musím odrazovat od práce 
v nočních hodinách a hubovat jim za e ‑maily 
o víkendech. Tohle spoustě firem zkrátka chybí. 
Když někdy vstoupím do větší společnosti, je tam 
doslova od vstupních dveří ve vzduchu cítit apatie 
a nechuť. A to není problém nedostatečného 
ohodnocení, korporáty často platí velice dobře. 
To je problém vedení. Když většina lidí neví, proč 
jsou vůbec v práci, a jen odpočítají čas, kdy budou 
moci odejít domů a konečně začít žít, žádné velké 
výsledky očekávat nemůžete.
Kdybych měl tedy svoji úvahu shrnout, řekl bych, 
že lidi jsou, ale těch špičkových není mnoho a čas‑
to chtějí pracovat ve firmách pod silným lídrem, 
který má jasnou vizi a dobře chápe, že firmu tvoří 
právě lidé. Najděte špičkový talent, pozvedněte 
jeho ducha, pomozte mu k růstu a o budoucnost 
vaší společnosti bude postaráno. Protože špičkové 
firmy budují špičkoví lidé.  ■

JIŘÍ JEMELKA, J.I.P. pro firmy

JIŘÍ JEMELKA  
A J.I.P. PRO FIRMY

Jiří Jemelka je jednatelem společnosti, 
která díky týmu interim manažerů pomáhá 
budovat prosperující a stabilní české 
a slovenské firmy střední velikosti a přispívá 
tak v ČR a SR k obnově podnikatelského 
ducha založeného na hodnotách, jako jsou 
charakter, etika, pracovitost, služba a kvalitní 
řešení problémů zákazníka.

Každý člen JIP týmu je osobnost 
s mnohaletými zkušenostmi. Know‑how 
vychází z mnohaleté praxe, neustálého 
vzdělávání i z charakterových rysů 
jednotlivých manažerů. Ti do firem vnášejí 
nejen pevný řád a jasný směr, ale především 
svou zkušenost a také plnou odpovědnost za 
každý krok a rozhodnutí. Také proto Jednotka 
intenzivní péče pro firmy jako jediný subjekt 
svého druhu na trhu nabízí všem klientům 
Risk Free Garanci: pokud nesplní předem dané 
měřitelné cíle, klient za jejich služby neplatí.
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Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila v lednu nejen tradiční výsledky pravidelného kvartálního průzkumu 
ManpowerGroup index trhu práce pro první čtvrtletí roku 2023, ale také unikátní globální studii Nová budoucnost práce.

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro 
první čtvrtletí 2023 další pokles náborových 
plánů. 24 % zaměstnavatelů očekává pokles 

počtu zaměstnanců, 22 % předpovídá jejich nárůst 
a 43 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změ‑
ny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index 
trhu práce pro Českou republiku pro 1. čtvrtletí 
2023 hodnotu ‑2 %. Na trhu práce dochází tedy 
ve srovnání s předchozím čtvrtletím k mírnému 
poklesu. Index pro Českou republiku se snížil 
o 13 procentních bodů oproti minulému čtvrtletí, 
v meziročním srovnání o 15 procentních bodů. 
V globálním hodnocení se Česká republika pro‑
padla a je na 39. místě ze 41 hodnocených zemí.
„Nervozita zaměstnavatelů roste, ale většina firem 
je spíše opatrná a vyčkává, jak se ekonomická 
a energetická situace vyvine. Náš průzkum ukazuje, 
že počet zaměstnavatelů, kteří plánují v dalším ob‑
dobí propouštění, zůstává již rok poměrně stabilní, 
nicméně výrazně klesá počet optimistických firem. 
Zaměstnavatelé spíše nábory pozastavují, než že by 
plánovali hromadné propouštění. Nejvíce optimismu 
jsme zaznamenali v IT, veřejném a neziskovém sek‑
toru nebo v obchodu a službách. Opačná tendence je 

v energetice, komunikačních službách a finančním 
sektoru. Počet otevřených pozic na trhu je ale stále 
velmi vysoký, a tak bude docházet pouze k pozvol‑
nému nárůstu nezaměstnanosti,“ řekla Jaroslava 
Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup 
Česká republika.

Základní české srovnání
Zaměstnavatelé v 5 z 9 českých odvětví plánují pro 
první čtvrtletí 2023 pokles náborových aktivit, nárůst 
predikují ve třech a stagnaci v jednom. Ve srovnání 
s předchozím čtvrtletím trh práce oslabil v 8 z 9 od‑
větví, posílil pouze v jednom. V meziročním 
srovnání jsou náborové aktivity slabší v 6 z 9 odvětví 
a posílily ve třech odvětvích: Zdravotní a sociální 
péče, farmacie; Ostatní; Komunikační služby.
Navyšování počtu zaměstnanců předpovídá pro 
1. čtvrtletí 2023 pouze jedna kategorie podle 
velikosti českých organizací, a to velké organizace 
s více než 250 zaměstnanci. Nejméně optimistická 
očekávání mají zaměstnavatelé středních organi‑
zací s 50–249 zaměstnanci a hlásí Index trhu práce 
‑12. Oproti minulému čtvrtletí se Index propadl 
o 32 procentních bodů, meziročně o 31.

Zaměstnavatelé v Praze a na Moravě předpokládají 
pokles na trhu práce v průběhu nadcházejícího 
čtvrtletí, zatímco zbytek Čech mimo Prahu očeká‑
vá nárůst.

Globální pohled
Na základě sezonně očištěných dat očekávají 
zaměstnavatelé na celém světě navyšování počtu 
zaměstnanců, i když v meziročním i mezikvartál‑
ním porovnání je vidět zpomalení tempa růstu. 
Globální Čistý index trhu práce pro Q1 2023 má 
hodnotu 23 bodů. V porovnání s předchozím 
čtvrtletím se jedná o mírný pokles ‑6 bodů, ale 
v meziročním srovnání již o ‑14 bodů.
Nejsilnější náborové plány pro příští čtvrtletí jsou 
v regionu Severní Amerika (31), těsně následuje 
Jižní a Střední Amerika (28). Nejnižší, ale přesto 
pozitivní náborové plány vykazuje region Evropa, 
Blízký východ a Afrika (18), který stále pociťuje do‑
pad konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem. Sousední 
země Ukrajiny hlásí jedny z nejnižších očekávání. 
Mezi pěti nejpesimističtějšími zeměmi světa jsou 
kromě Španělska také země východní a střední 
Evropy (ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko).

Jsme v oku  
ekonomického hurikánu

Na trhu práce panuje nervozita  
a z ní pramení opatrnost
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Trendy na trhu práce
Studie Nová budoucnost práce je založena na prů‑
zkumu ManpowerGroup, jehož se zúčastnilo 
13 000 manažerů organizací a 8 000 zaměstnanců 
z 8 zemí světa. Studie identifikuje 14 klíčových tren‑
dů, které utváří budoucnost práce a ovlivňují dnešní 
zaměstnavatele a jejich zaměstnance. Patří mezi ně 
demografické změny, individuální volba, využí‑
vání technologií a faktory konkurenceschopnosti. 
Průzkum vyhodnocuje dopad řady nových faktorů, 
jako jsou generační posun v očekáváních týkajících 
se zaměstnání, snížení významu vysokoškolského 
vzdělání u uchazečů, rostoucí nerovnosti, kterým 
čelí ženy v práci, pokračující rozvoj hybridní práce 
a zmírňování rizik v neustále se proměňující globál‑
ní ekonomice. Studie rovněž obsahuje doporučení, 
jak mohou zaměstnavatelé v této nové době přilákat 
a udržet si talenty.
Trh práce se dnes nachází v oku ekonomického 
hurikánu. Přestože ekonomika směřuje ke zmírnění 
růstu, poptávka po specifických dovednostech je 
silná a talentů je stále nedostatek. Zaměstnavatelé 
budou i nadále hledat cesty, jak správně kombinovat 
lidi, technologie a dovednosti, aby se vypořádali 
s budoucí ekonomickou nejistotou. Proto jsme se 
zeptali zaměstnanců i zaměstnavatelů po celém svě‑
tě, jak se proměňuje způsob jejich práce a spoluprá‑
ce, jakým novým výzvám čelí v pracovním prostředí 
a jak se v měnícím se světě práce přizpůsobují.
Nikdy to nebylo aktuálnější. Jako globální spole‑
čenství čelíme několika závažným problémům – 
řešení změny klimatu, překlenutí nedostatku lidí 
s potřebným profilem a využití skrytého potenciálu. 
Ano, zaměstnanci se soustředí na úspěch a kariérní 
postup, ale také jim velmi záleží na ochraně klimatu, 
rovnosti, rozmanitosti a rovných příležitostech pro 
všechny. Náš svět se zlepšuje, ale i nadále musíme 
cílevědomě spolupracovat, abychom překonali pro‑
blém rozdělení světa, urychlili lidský pokrok a snížili 

nerovnost. Vybavení lidí dovednostmi, které rozšíří 
možnosti technologií a vytvoří budoucnost práce, 
která se bude blížit tomu, co lidé chtějí, je způsob, 
jak vybudovat cestu pro všechny a zvýšit prosperitu 
pro mnohé, nikoliv pro několik málo lidí.
„V posledních letech slýcháme mnohé obavy z toho, 
že nám roboti vezmou práci. Ale přesvědčili jsme se, 
že technologie mohou lidské dovednosti posílit. Věří‑
me, že začíná éra nové budoucnosti práce – doba, kdy 
budou lidé využívat technologie a digitální nástroje 
ke zlepšení lidských schopností, produktivity a žití 
smysluplnější života,“ konstatovala generální ředitel‑
ka ManpowerGroup Jaroslava Rezlerová a uzavřela: 
„Aby tento pokrok mohl pokračovat, musíme cíle‑
vědomě podporovat rozvoj lidí, společně překonávat 
rozdíly a snižovat nerovnosti. Pokroku pro všechny 
a prosperity pro většinu, ne menšinu dosáhneme tím, 
že lidi vybavíme dovednostmi tak, abychom mohli 
lépe využít technologie a vytvořit budoucnost práce, 
která bude více odpovídat tomu, co lidé chtějí.“ ■

LAUREN SPUDE a MARTINA WIECKOVÁ

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ
	■ Smysl a rovnováha jsou důležité

V roce 2025 bude generace Z tvořit 27 % pracovní síly. 88 % zaměstnanců z generace Z tvrdí, 
že pandemie ovlivnila to, co očekávají od své práce, oproti 65 % zaměstnanců starších 55 let.

	■ Je načase prorazit papírový strop
V roce 2022 mělo celosvětově 75 % společností potíže s nedostatkem talentů. Aby rozšířili své 
zdroje talentů, stále více zaměstnavatelů snižuje nebo ruší požadavky na vysokoškolské vzdělání 
a místo toho se zaměřuje na dovednosti získané díky předchozí pracovní a životní zkušenosti.

	■ Neopomínejte starší zaměstnance a zvyšte jejich účast na trhu práce
Pouze 19 % manažerů aktivně vyhledává zaměstnance, kteří jsou v důchodovém věku.

	■ Práce na dálku/hybridní práce podporuje rovnováhu, ale může ovlivnit kariérní postup – 
zejména u žen
Více žen tvrdí, že při práci na dálku mají menší šanci setkat se s vedoucími pracovníky (37 %),  
učit se od ostatních (31 %), být kandidátkou na povýšení (29 %), účastnit se brainstormingu 
(27 %) a spolupráce (26 %).

	■ Ženy mají větší motivaci vrátit se do kanceláře než muži
41 % žen uvádí jako faktory, které je motivují k návratu do kanceláře, společenský kontakt 
a vztahy, jasné oddělení práce a domácnosti, efektivnější spolupráci, větší pohodlí pro odvedení 
práce a lepší možnost se soustředit.

	■ Zvyšujte kvalifikaci zaměstnanců, nebo si ji budou zvyšovat sami
57 % zaměstnanců se již vzdělává mimo zaměstnání, protože firemní školicí programy je neučí 
relevantním dovednostem, neposouvají jejich kariérní rozvoj nebo jim nepomáhají udržet si 
konkurenceschopnost na trhu.

	■ Lidé hledají po pandemii lidštější přístup v práci
Důležité již není jen odvést práci. Lidé uvádějí, že schopnost spolupracovat (83 %), řešit problémy 
(82 %) a důvěryhodnost (82 %) jsou pro to, aby odvedli kvalitní práci, důležitější než pouze 
vysoká produktivita (76 %).

	■ Lidé raději odejdou
64 % zaměstnanců by zvažovalo jinou práci, pokud by se museli vrátit do kanceláře na plný 
úvazek, a každý třetí by v příštím měsíci přijal jinou práci, pokud by nabízela lepší rovnováhu 
mezi prací a životním stylem.

	■ Zaměstnavatelé i zaměstnanci se domnívají, že osobní brainstorming je lepší
Více než 80 % zaměstnanců a zaměstnavatelů se domnívá, že osobní spolupráce přináší nejvíce 
kreativních nápadů a podporuje vytváření vztahů na pracovišti.

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ OBDOBNÉ POZICE V JINÉ FIRMĚ

Vyšší ohodnocení a benefity

Lepší rovnováha mezi pracovním 
a soukromým životem

Větší možnosti profesního rozvoje

Nižší náklady na práci (např. méně  
dojíždění, flexibilnější způsob oblékání)

Sdílení mých osobních hodnot organizací

V současné době bych neměnil/a organizaci,  
ale změnil/a bych svou roli v jejím rámci

V současné době bych vzhledem 
k ekonomické nejistotě práci neměnil/a

V současné době bych práci neměnil/a,  
ale ne kvůli ekonomické nejistotě

50 %

31 %

24 %

19 %

13 %

12 %

8 %

8 %
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Objem podpory Národní rozvojové banky roste

Do firem napumpovala 
24 miliard korun
Národní rozvojová banka (NRB) v roce 2022 podpořila tuzemskou ekonomiku téměř 24 miliardami korun, což je o třetinu 
více než v roce 2021 v rámci běžné necovidové podpory. Profinancováno bylo 4 088 projektů. Firmy měly velký zájem 
o záruky za investiční a provozní úvěry nad 4 miliony korun a o programy zaměřené na úspory energie. Na rozvoj veřejné 
infrastruktury poskytla NRB necelou miliardu korun.

NRB poskytla podnikatelům v loňském roce 
podporu v objemu 22,5 miliardy korun 
zaručených či napřímo poskytnutých úvěrů 

a dalších 232 milionů korun ve formě záruk za 
spoluúčast, kterou musí složit cestovní kanceláře 
při sjednávání povinného pojištění pro případ 
úpadku.
Na NRB se nejčastěji obracely malé firmy do 
50 zaměstnanců. O podporu žádaly především 
na projekty zaměřené na profinancování zásob, 
nákup materiálu, nových strojů, zařízení, techno‑
logií, softwarů, licencí, rozšíření či modernizaci, 
výstavbu výrobních areálů, skladovacích hal, 
administrativních budov nebo provozoven. Zájem 
rostl také o realizaci opatření, která přináší úsporu 
na energiích.
„Loňský rok jasně poukázal na důležitost záruční 
a úvěrové podpory, kterou naše banka zejména 
malým a středním podnikům nabízí. Pomáháme 

jim totiž navzdory současné situaci na trhu a s ní 
související obezřetnosti bank zpřístupnit a zlevnit 
drahé financování a pomoci jim vyřešit problém 
rostoucích cen energií skrze bezúročné investice do 
projektů, které přinášejí úsporu na energiích,“ uvádí 
Jiří Jirásek, předseda představenstva NRB.

Rostoucí poptávka  
po energetických úsporách
Vysoce rostoucí poptávku zaznamenala NRB 
zejména po záručním produktu Expanze ‑záruky, 
prostřednictvím kterého jsou zaručovány úvěry 
nad 4 miliony korun, a po bezúročném financo‑
vání z programu Úspory energie a Energ. Druhý 
jmenovaný je určen pro pražské podniky.
„Prostřednictvím programu Expanze ‑záruky jsme 
loni podnikatelům zaručili úvěry v objemu 13 mi‑
liard, což představuje meziroční nárůst o dvě třetiny. 
Vzhledem k situaci na trhu rapidně také vzrostla 

poptávka po Úsporách energie na 140 milionů ko‑
run, kde jsme množství poskytnutých zdrojů na tyto 
projekty dokonce meziročně více než zdvojnásobili,“ 
dokládá loňské trendy Jiří Jirásek.

Necelá miliarda na rozvoj  
veřejné infrastruktury
NRB v uplynulém roce přispěla také k rozvoji ve‑
řejné infrastruktury, když krajům, městům a obcím 
a jim zakládaným společnostem zafinancovala 
projekty v objemu téměř miliardy korun. Jednalo 
se zejména o budování a rozvoj vodohospodářské 
infrastruktury, ať už ve smyslu úpravy a rozvodu 
vody, nebo k revitalizaci čistíren odpadních vod, 
kanalizací. Dále pak o dopravní infrastrukturu, 
jako je budování místních komunikací a související 
infrastruktury či pořízení vozů pro hromadnou 
přepravu osob, nebo o rekonstrukci veřejných bu‑
dov, například obecních domů či policejních stanic.
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ÚSPORNÝ OŘÍŠEK
MB Industry se specializuje na dovoz, 
úpravu a distribuci suchých plodů a ořechů. 
V jejím sortimentu zákazníci najdou 
například pistácie, mandle, kešu ořechy, 
arašídy, ale i brusinky či datle. Rodinná 
firma z Chrastavy investovala do šetrného 
vytápění a úsporných technologií za pomoci 
bezúročného úvěru od NRB.

V programu Úspory energie získala 
bezúročný úvěr, s jehož pomocí instalovala 
nové úsporné osvětlení haly a skladových 
prostor a nyní připravuje rekonstrukci 
vytápění výrobní i administrativní části 
budovy, kde dojde k výměně zastaralých 
plynových kotlů za moderní a úsporná 
tepelná čerpadla, která přispějí ke snižování 
uhlíkové stopy podnikání a k úspoře 
finančních prostředků na vytápění.

ROZMĚLNĚNÍ DOPRAVY
Přes 41 milionů korun bez daně. To je hodnota 
nejdražšího projektu, který plánuje město 
Žďár nad Sázavou pro rok 2023. Jedná se 
o dlouho připravovanou propojku Brněnské 
a Jamské ulice, kolem obchodního centra S1 
směrem k zahrádkářské kolonii. Pro řidiče 
vznikne okružní křižovatka, jejímž hlavním 
účelem je rozmělnění krizových bodů dopravy 
ve městě. Nově vybudovaná silnice by měla 
především ulevit velké světelné křižovatce 
u Conventu. Propojovací komunikace, 
od které se očekává rozmělnění dopravy, 
a navazující infrastruktura budou z většinové 
části financovány třicetimilionovým 
zvýhodněným úvěrem od NRB.

„Současný stav má za následek přetíženost 
křižovatek v dopravních špičkách. Od 
propojky si slibujeme, že ji využije část 
zákazníků obchodního centra namísto 
hlavní komunikace. Návštěvníci průmyslové 
zóny zase nebudou muset objíždět 
celý velký blok, jet přes tři různé hlavní 
křižovatky, ale využijí jeden kruhový 
objezd,“ vysvětluje přínosy Jan Prokop, 
vedoucí Odboru strategického rozvoje 
a investic města Žďár nad Sázavou.

SEN V KVÁDRU

Bezúročný úvěr z programu Expanze – úvěry 
přispěl k realizaci snu manželů Jánských, kteří 
se rozhodli vybudovat restauraci, kavárnu 
a bar v jednom a zároveň místo, které bude 
sloužit k pořádání akcí, koncertů a besed. 
Postavili a v červenci loňského roku otevřeli 
v Adršpachu QADR. Místo, které vyhledávají 
místní, turisté navštěvující Adršpašské skály 
i horolezci.

„Chtěli jsme místo, kde se zastaví čas. Kde se 
potkáš s přáteli, lezci, známými. Místo, kde 
děti pobývají na louce a kde se vyprávějí 
příběhy. Místo, kde se řeší lezecké projekty, 
sdělují se dojmy a ze kterého se nechce jít 
domů,“ říká Denisa Jánská.

„Na NRB nás navedl manželčin strýc, který 
podnikal a měl od nich několik úvěrů. První 
kroky k sehnání úvěru pro stavbu QADRU 
proto vedly tam,“ říká Lukáš Jánský s tím, že 
by se jim jen těžko bez tohoto úvěru podařilo 
rozjet podnikání. PŘEVZETÍ ŽEZLA

Firma Imedex se zabývá technologickým 
skautingem ve zdravotnictví, tedy vyhledává 
zajímavé špičkové technologie a snaží se 
je implementovat na český a slovenský trh. 
Po dlouhém období úspěšného fungování, 
kdy v jejím čele stál zakladatel Jaroslav 
Dufka, bylo nutné vyřešit přirozenou otázku 
mezigenerační výměny.

NRB pomohla zafinancovat nákup této 
rodinné firmy s dlouholetou tradicí jednomu 
z jejích zaměstnanců panu Richardu Uhlířovi, 
který ve firmě působí od roku 2011 – nejdříve 
jako servisní technik, později jako produktový 
specialista a obchodní ředitel. Od roku 2021 
celou firmu řídí z pozice stoprocentního 
majitele a jednatele firmy. NRB panu Uhlířovi 
poskytla GEN ‑záruku, kdy se zaručila za 
úvěr od ČSOB, kterým byl financován nákup 
obchodního podílu.

Zájem podnikatelů o poradenské služby
Velký zájem zaznamenala NRB v uplynulém roce 
o své poradenské služby zejména v oblasti energe‑
tiky. Prostřednictvím programu ELENA pomáhá 
krajům a městům s přípravou EPC projektů 
a hradí 90 % nákladů na ni vynaložených. Zdroje 
alokované na tuto formy podpory (55 milionů 
korun) byly vyčerpány již během několika měsíců.
Program ELENA využili například v Děčíně, 
a to na přípravu realizace opatření na zvýšení 
energetické účinnosti u městských objektů, jako 
jsou mateřské a základní školy, městské divadlo, 
knihovny, dům dětí a mládeže, sportovní areál 
a zimní stadion. Celkově je do projektu zahrnuto 
17 objektů čítajících dohromady 59 budov.
Program ELENA využili loni také někteří pod‑
nikatelé, kteří čerpali bezúročné úvěry z pro‑
gramů Úspory energie a Energ. Poradenství jim 
pomáhá zejména se zařízením a úhradou (z 90 %) 
energetického posudku a při zpracování žádosti 
o financování.

Chystají se nové programy
NRB v současné době intenzivně pracuje na pří‑
pravě nových programů, které poběží již v rámci 

nového programovacího období 2021–2027. 
K podpoře municipalit připravuje ve spolupráci 
s Ministerstvem pro místní rozvoj zvýhodněné 
financování pro oblast dostupného bydlení a oprav 
a budování cest. Pro podnikatele se připravuje 

kolem 15 nových produktů. Na začátku ledna ve 
spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu 
vyhlásila NRB navazující program COVID Záruka 
CK, jenž má usnadnit cestovním kancelářím cestu 
k získání povinného pojištění pro případ úpadku. 
V nejbližších měsících plánuje s Ministerstvem 
životního prostředí vyhlásit úvěrový program 
Transformace, který bude určený k podpoře ma‑
lých a středních podniků a pomůže s revitalizací 
uhelných regionů, a s Ministerstvem průmyslu 
a obchodu navazující program Úspory energie. 
V polovině roku 2023 je naplánováno spuštění 
navazujícího programu Expanze, nejprve úvěrové 
části a následně záruční, a programu Invest EU 
záruky, který nahradí úspěšný záruční program 
Záruka 2015 až 2023. NRB pracuje společně 
s MPO také na přípravě programů zaměřených 
na digitalizaci a elektromobilitu.  ■

MIROSLAVA KOHOUTOVÁ, Národní rozvojová banka
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Světlé zítřky online marketingu, 
nebo dystopická budoucnost?
Online marketing se vyvíjí někdy až děsivě rychle. Některé jeho disciplíny určitě. Hybatelů změn je několik. Rozvoj 
technologií, změny legislativy a samozřejmě změny uživatelského chování. Každý z těchto vlivů bude posouvat online 
marketing vlastním směrem. Podívejme se, jaké budou zásadní trendy v online marketingu pro další roky.

 SOUČASNÝ MODEL GPT-3 
PRACUJE SE 175 MILIARDAMI 
PARAMETRŮ, KTERÉ BERE V POTAZ. 
NASTUPUJÍCÍ MODEL GPT-4 BUDE 
PRACOVAT PŘIBLIŽNĚ SE 100 BILIONY 
PARAMETRŮ. NA JEDNU STRANU TO 
BUDE ZNAMENAT EXTRÉMNÍ 
ZJEDNODUŠENÍ TVORBY OBSAHU. 
NA DRUHOU STRANU BUDE VZNIKAT 
NEUVĚŘITELNÉ MNOŽSTVÍ 
VIRTUÁLNÍHO BALASTU. MOŽNOSTÍ 
VYUŽITÍ UMĚLÉ INTELIGENCE 
V ONLINE MARKETINGU BUDE 
NESPOČET. POTENCIÁLNÍ PŘÍNOSY 
JSOU VŠAK VYVÁŽENY OBROVSKÝMI 
RIZIKY, KTERÉ S SEBOU ROZVOJ 
UMĚLÉ INTELIGENCE NESE.

Umělá inteligence, machine learning 
a rozvoj technologií
Některých změn jsme svědky již dlouhá léta. 
Rozšířením chytrých telefonů jsme změnili návyky 
jako uživatelé, ale i v rámci reklamy a marketin‑
gu jsme museli začít brát mobilní zařízení velmi 
vážně. Machine learning je běžnou součástí větších 
inzertních platforem již delší dobu. Inzerent musí 
primárně zajistit dostatek kvalitních dat, aby se 
algoritmus měl z čeho učit. Co však bude mít 
zásadní vliv, je umělá inteligence. Především její 
rozšíření a dostupnost široké skupině lidí. Umělá 
inteligence už umí psát texty prakticky nerozezna‑
telné od lidských. Umí generovat obrazy, za které 
by se nestyděl lecjaký umělec nebo fotograf.
Pro představu si ukažme, s jakým množstvím 
parametrů pracuje umělá inteligence od OpenAI. 
Ta umí na základě textového vstupu generovat ob‑
rázky, další texty nebo třeba kód. Současný model 
GPT‑3 pracuje se 175 miliardami parametrů, které 
bere v potaz. Nastupující model GPT‑4 bude pra‑
covat přibližně se 100 biliony parametrů. Na jednu 
stranu to bude znamenat extrémní zjednodušení 
tvorby obsahu. Na druhou stranu bude vznikat ne‑
uvěřitelné množství virtuálního balastu. Možností 
využití umělé inteligence v online marketingu 
bude nespočet. Potenciální přínosy jsou však vyvá‑
ženy obrovskými riziky, které s sebou rozvoj umělé 
inteligence nese.

Změny legislativy nejen na úrovni EU
Úprava zákonného rámce má často velmi explicitní 
dopady na online reklamu. Jedním z prvních větších 
zásahů, na který musela reagovat většina firem, bylo 
GDPR. Již skoro rok platí legislativa o cookies, kvůli 
které jsme přišli o část dat. Vstoupila v platnost 
směrnice, která upravuje, jak pracovat se slevami 
na e ‑shopech. Na jednu stranu všechny tyto úpravy 
jsou dělány především na ochranu spotřebitele. 
Z hlediska marketingu to jsou impulzy, které často 
komplikují dosažení optimálního marketingového 
výkonu a kterým je nutné se přizpůsobit. Už delší 
dobu roste význam tzv. first party dat. Tedy dat, kte‑
rá má společnost legálně u sebe. Nenakupuje je ani 
je jinak nezískává od třetích stran. Význam těchto 
dat bude dále růst a obsáhlá databáze zákazníků 
bude mít cenu zlata. Hypersegmentace, personifi‑
kace, vyhodnocování customer lifetime value bude 
v příštích letech nejen velkou výzvou, ale i nutností.

Změna chování uživatelů  
a jejich preferencí
Během posledních let jsme viděli několik zásad‑
ních událostí, které měly výrazný vliv na chování 
uživatelů. Velmi důležité byly dva roky covidu, které 
výrazně akcelerovaly adopci internetu mezi starší 

generací. Další změna souvisí s dlouhodobým ná‑
stupem mobilních zařízení, který implikuje konkrét‑
ní změny v chování. Pro část populace je mobilní 
telefon jediné zařízení, přes které konzumují obsah. 
Zároveň mladá generace či generace Z významně 
upřednostňuje rychlý a někdy až zkratkovitý video‑
obsah, jak jej uvedla sociální síť TikTok. Zároveň 
tato generace Z, která dosud nebyla ekonomicky 
aktivní, nyní zažívá první pracovní zkušenosti a bě‑
hem několika let se bude jednat o marketingově vel‑
mi zajímavé publikum, které bude třeba zasáhnout 
v jeho vlastním prostředí. Zkracuje se čas, který 
budeme mít na zaujetí potenciálního zákazníka. 
Argumenty musí být jasné, stručné, silné. Budeme 
muset využívat kanály a způsoby komunikace, které 
pro nás budou nové a neznámé.

Kontext doby a jeho vliv
Neměli bychom zapomínat ani na vliv současných 
událostí. Celkový výhled mezinárodní politické 
i ekonomické situace není pozitivní. Lze očekávat 
tlak na maximalizaci efektivity vynaložených 
prostředků do online marketingu. Zároveň ale 
bude klesat i kupní síla obyvatelstva, což se projeví 
i na výsledcích. Nicméně i tato krize bude mít 
omezené trvání. Online marketing nabízí tak 
široké množství příležitostí, že i během krize lze 
díky vhodnému přístupu zůstat na rostoucí křivce 
a do budoucí konjunktury jít z mnohem silnější 
pozice. Zásadní je však mít otevřenou mysl, hledat 
příležitosti a adaptovat se.  ■
RADIM KRACÍK, Effectix
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Česko potřebuje vsadit  
na baterie, čipy a jádro
Ne všechno bylo v roce 2022 špatně. Vysoké ceny energií sice firmy ohrožují, ale zároveň je tlačí ke snížení jejich spotřeby. 
Podle hlavního ekonoma České spořitelny Davida Navrátila je pozitivní zprávou, že české firmy úsporná opatření dokážou 
najít, což je vidět i u loni úplně odepisovaných skláren. Za velmi nadějné považuje také skutečnost, že si podniky pořád 
berou investiční úvěry. „Před covidem, v roce 2019, vzrostly o čtyři procenta, loni přibližně o sedm procent,“ řekl hlavní 
ekonom České spořitelny David Navrátil v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Mohou být nynější potíže nakonec tím 
rozhodujícím krokem k proměně 
tuzemské ekonomiky?

My si sice pořád říkáme konvergenční ekono‑
mika, ale Česko se od roku 2008 Německu moc 
nepřiblížilo. A když se dařilo, tak se ekonomika 
zadýchávala při růstu tři procenta. Na tom byly vi‑
dět strukturální problémy. Covid a teď Putin to jen 
urychlili. Česká ekonomika potřebuje v příštích 
letech rozvinout tři obory – vedle čipů a jader‑
né energetiky jsou technologií, na niž se vyplatí 
vsadit, baterie.

Co se v české ekonomice v roce 2022 stalo 
pozitivního?
Přes převažující depresi by se něco našlo. Třeba to, 
jak rychle se podařilo naplnit plynové zásobníky 
a zajistit třetinu dodávek z Nizozemska i s kapa‑
citou plynovodů. To samé platí u Německa, které 
ještě na začátku války na Ukrajině tvrdilo, že mu 
zajištění náhradních dodávek LNG bude trvat tři 
až pět let. Po sedmi měsících už Němci termi‑
nály na zkapalněný plyn mají. Sice jen plovoucí 
a dočasné, ale svůj účel plní. Naštěstí se ukazuje, že 
Evropa ještě neztratila schopnost realizovat velké 
energetické a infrastrukturní projekty.
Ještě před několika měsíci se také v Česku 
otevřeně mluvilo o tom, že úplně skončí sklářský 
průmysl. Sami lidé z této branže ale říkají, že se 
během pár měsíců naučili dávat věci do pece 
jinak, což jim zvyšuje energetickou efektivitu. 
Česko je jednou z nejvíce energeticky náročných 
ekonomik v Evropě. A je vidět, že i my jsme 
schopni nacházet úsporná opatření, která jsme 
předtím kvůli nízké ceně nehledali. To je pro 
budoucnost pozitivní.

Jaké trendy v roce 2023 nejvíce ovlivní 
českou ekonomiku? Souhlasil byste s tím, že 
firmy mají sledovat hlavně mohutnost recese 
v USA, dopady covidu na čínskou ekonomiku 
a výši cen energií v Evropě?
Ještě bych přidal čtvrtý faktor, a to je psychologie 
Čechů. Jako národ jsme teď v depresivní fázi, což 
vede ke škrtání větších investic a propadu hypo‑
ték. Osobně mě v roce 2022 dost zneklidňovala 

klesající důvěra v Německu. V minulosti tak nízká 
důvěra znamenala pokles ekonomiky o šest až 
osm procent. To už by bylo pro Česko dramatické. 
Nakonec německá ekonomika ve třetím kvartále 
minulého roku naopak vzrostla. Samozřejmě se to 
může změnit, až skončí topná sezona a začnou se 
znova plnit zásobníky na rok 2024. Bude chybět 
ruský plyn a ceny energií zase vzrostou. Pokud 
se rozjede čínská ekonomika, bude v Asii větší 
poptávka po LNG, který šel dosud do Evropy. 
A najednou může chybět třicet až padesát procent 
plynu, aby se zásobníky znovu naplnily.

Jak velký propad české ekonomiky čekáte?
V České spořitelně očekáváme, že v roce 2023 eko‑
nomika klesne o jedno a půl procenta. Centrální 
banka má projekci poklesu HDP o 0,7 procenta. 
To je relativně mělká recese, která bude trvat jen 
v prvním pololetí. Potom už by měl zase přijít růst. 
Pokud tedy oživení nenaruší deprese Čechů. Pak 
může být krize delší. Zažili jsme to už v roce 2012, 
kdy česká ekonomika poklesla hlavně kvůli blbé 
náladě.

ČNB na svém posledním zasedání v prosinci 
ponechala úrokové sazby na sedmi 
procentech. Měly by se podle vás v roce 2023 
sazby dále zvyšovat?
Začnu tím, že je špatně, když to mediálně vypadá, 
že v ČNB jsou dvě centra s naprosto rozdílným 
pohledem na věc. Vytváří to zmatek a snižuje to 
kredibilitu centrální banky navenek i mezi investory. 
Navíc guvernér Aleš Michl je pořád jen jeden z čle‑
nů bankovní rady. Měnová politika se nepřevrátila 
na hlavu. A nemusíme se obávat, že se ČNB stane 
populistickou institucí, kterou inflace nezajímá.
Jestli jsou sazby na sedmi, nebo osmi procentech, 
není při inflaci kolem dvaceti procent – když 
pomineme úsporný tarif – zase tak zásadní. Podle 
naší prognózy se inflace už v příštím pololetí 
dostane na jednociferná čísla. Tam už ČNB svým 
zásahem nic nezmění. V tomhle se ukázal jako 
správný postup minulé bankovní rady ČNB, když 
úrokové sazby zvyšovala, protože inflace není pou‑
ze dočasný fenomén. Pro české domácnosti, které 
mají spoustu peněz na běžných nebo spořicích 
účtech, je to dost velký problém. Třeba Dánové 
mají osmdesát procent svých aktiv v investicích 
a jsou oproti inflaci chráněni lépe.  ■

TEREZA HRTÚSOVÁ

EKONOMICKÉ PROGNÓZY,  
ANALÝZY, TRENDY A PŘÍBĚHY FIREM 

NAJDETE NA:
Firmy a podnikatelé |  

Česká spořitelna (csas.cz)
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SMR – stojí koncept  
opravdu za pozornost?
Problematika zajištění dostatku energie, ať už ve formě elektřiny, či tepla, je v současné době aktuální více než kdy jindy. 
V současné nestabilní geopolitické situaci a v kontextu pokračujícího boje proti emisím skleníkových plynů se stále více 
zmiňuje také renesance jaderné energetiky, a to nejčastěji ve formě takzvaných malých modulárních reaktorů (MMR či SMR, 
z anglického Small Modular Reactor). Co vlastně jsou SMR, jaký je jejich potenciál a jedná se opravdu o životaschopnou 
technologii, nebo pouhou chiméru?

Malé modulární reaktory jsou v nejobecněj‑
ším pojetí nové projekty jaderných re‑
aktorů, které se od stávajících realizací 

liší výrazně menším elektrickým výkonem, 
který dosahuje od jednotek megawattů (pak se 
jedná o takzvané mikroreaktory) až po nižší 
stovky MW. Menší výkon je pouze malá část 
toho, co SMR odlišuje od tradičních jader‑
ných elektráren s výkonem v řádech vyšších 
stovek až takřka dvou tisíc MW elektrických. 
Ještě důležitějším je přívlastek modulární. 
Tradičně jsou jaderné elektrárny stavěny 
na základě typizovaného projektu, který je 
ovšem podstatným způsobem upraven pro 
každou realizaci. Princip modularizace je 
přesným opakem tohoto postupu, spoléhá 
na sériovou výrobu hlavních součástí elek‑
trárny, maximalizaci využití součástek běžně 
dostupných na trhu a na celkové zjednodušení 
celého designu.
Konečným cílem zavedení technologie SMR je 
pak výroba celého jaderného reaktoru v továr‑
ně a jeho doručení zákazníkovi ve formě celé‑
ho technologického produktu. Do velké míry 
tak odpadá náročná část výstavby na místě, 
licenční řízení se potom zúží na zhodnocení, 
zda provozu daného SMR vyhovuje daná cílová 
lokalita a předpokládaný způsob provozování, 
samotný design se znovu nehodnotí.

Nižší výkon šetří prostor
Stavět modulární reaktory menší (fyzicky 
i výkonově) může být v konečném důsledku 
výhodnější i z ekonomického hlediska. Zatímco 
celá jaderná elektrárna je v dnešní době poměrně 
veliký technologický komplex se stovkami až tisíci 
zaměstnanci, samotné srdce technologie – jaderný 
reaktor – má rozměry asi jako jeden cisternový 
železniční vagon. V tomto relativně malém pro‑
storu je generováno až 5 000 MW tepelné energie. 
Aby byl takový reaktor bezpečný dle současných 
standardů, většinu kontejnmentu dnes zaberou 
bezpečnostní a monitorovací systémy. Tím, že 
snížíme výkon jedné jednotky zpět do řádů stovek 
MW, velká část těchto problémů zmizí – bezpeč‑
nostních systémů může být méně, a navíc menších 

a celá stavba elektrárny začne připomínat malý 
moderní výrobní podnik místo obřího indus‑
triálního komplexu. Některé projekty SMR tak 
slibují, že elektřina jimi produkovaná bude stát 
i výrazně méně než 50 eur za MWh, což je i pro 
současné velké jaderné elektrárny velmi těžko 
dosažitelná meta. Nižší jednotkový výkon je pak 
možné „dohnat“ výstavbou několika jednotek 
na stejném místě, což dále sníží náklady tím, že 
mohou některé technologické části sdílet mezi 
sebou. Posledním, ale neméně důležitým faktorem 
je i celkově nižší počáteční investice do výstavby 
jednoho bloku. Nákup a provoz jednoho takového 
reaktoru by pak měl být dosažitelný i pro soukro‑
mé společnosti.

Pasivní bezpečnost je základem
Základním pilířem k dosažení ještě vyšší 
úrovně bezpečnosti, než jakou disponují velké 
jaderné elektrárny generace III a III+, zůstává 
relativně malý výkon jedné jednotky. Mnoho 
systémů v elektrárně neroste s výkonem 
lineárně a je možné dosáhnout jejich relativně 
vyšší účinnosti u malého reaktoru v porovnání 
s velkým, a to při současném zmenšení jejich 
fyzických rozměrů. Tento fakt, v kombinaci 
s masivním využitím moderních pasivních 
bezpečnostních prvků, vede k natolik vysoké 
úrovni bezpečnosti, že je prakticky vyloučeno 
rozsáhlé poškození paliva a únik radioaktivních 
látek mimo areál elektrárny i v těch nejhorších 
hypotetických havarijních scénářích. Právě ne‑
existence takzvané zóny havarijního plánování 
mimo areál elektrárny teoreticky umožňuje 
umístění SMR i poblíž obydlených oblastí nebo 
jako součástí velkého průmyslového areálu.

Dostih na realizaci prototypu 
odstartoval
A jak to tedy vypadá s realizací konceptu SMR 
ve světě? V první řadě je třeba zdůraznit, že 
se jedná o úplně novou technologii, nikde 

na světě zatím neexistuje nic jako výrobní linka 
SMR. Existují stovky konceptů, od konzervativních 
využívajících prověřenou technologii lehkovodních 
reaktorů po ty více futuristické využívající k chlaze‑
ní plyn, tekuté kovy či soli. Jejich plánované využití 
je také široké, od výroby elektřiny a tepla k vytápění 
až po specializované vysokoteplotní reaktory schop‑
né dodávat teplo pro průmyslové procesy a nahradit 
tak v nich plyn. Některé z nich jsou od skutečné 
realizace vzdálené desítky let, avšak u jiných už 
vznikají první demonstrační prototypové jednotky. 
Společnosti s koncepty SMR v pokročilé fázi vývoje 
mají už dnes první smluvně vázané zákazníky, aniž 
by dostavěly a spustily byť jedinou demonstrační 
jednotku. Pomalu tak vzniká tlak i na druhé straně – 
kdo bude váhat, může za několik let skončit velmi 
daleko v pořadníku a nemusí se na něj vůbec před 
zavedením sériové výroby s elektrárnou dostat.  ■

PETR VÁCHA, ÚJV Řež, a. s.

Schéma kontejnmentu malého reaktoru HeFASTo,  
který vyvíjí ÚJV Řež
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ČEZ Prodej loni instaloval rekordních 
4 102 střešních fotovoltaik
Jejich instalovaný výkon se zčtyřnásobil
V minulém roce instaloval ČEZ Prodej v českých domácnostech 4 102 střešních fotovoltaických elektráren, zatímco v roce 
2021 to bylo 1 514 fotovoltaik. Celkový výkon domácích solárních elektráren instalovaných v roce 2022 dosáhl 27,2 MWp,  
což je meziročně zhruba čtyřnásobný nárůst.

Zákazníci si fotovoltaiky pořizují, aby snížili 
náklady na energie a posílili svou energetickou 
soběstačnost. Zvýšení počtu instalovaných fo‑

tovoltaických elektráren umožnilo také zefektivnění 
nabídkového a instalačního procesu od ČEZ Prodej. 
Většinu fotovoltaik si zákazníci objednávají společně 
s bateriovými systémy. Těch loni ČEZ Prodej nain‑
staloval 3 477 kusů, tedy rovněž téměř čtyřnásobek.
„Během současné energetické krize je naším úkolem 
umožnit co největšímu počtu zákazníků pořídit si 
vlastní fotovoltaiku. Každá megawatthodina, kterou 
si zákazník pro sebe vyrobí, mu pomůže šetřit 
finance a také posílí naši energetickou nezávislost. 
Jsme velmi rád, že se nám to daří. Za poslední dva 
roky jsme počet instalací dokonce zešestinásobili. 
Abychom takový nápor zvládli, digitalizujeme a ze‑
fektivňujeme v co největší míře naše služby. V tom 
budeme pokračovat i letos,“ říká generální ředitel 
ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Nabídka na míru potřebám
Například díky nové prodejní aplikaci, kterou mají 
k dispozici pracovníci zákaznických center a call‑
center, a chytrému produktovému katalogu je teď 

nabídka od ČEZ Prodej sestavovaná automaticky 
zákazníkovi na míru. Chytrý produktový katalog 
umožňuje každému zákazníkovi připravit si ve sty‑
lu Lego solární elektrárnu přesně pro svou střechu 
a vybrat si z 50 variant základního balíčku.
ČEZ celý projekt střešní fotovoltaické elektrárny 
s akumulací nebo tepelného čerpadla připra‑
vuje pro zákazníky na klíč a je schopen zajistit 
i financování, včetně vyřízení žádosti o dotaci. 
ČEZ dodává technologie, u kterých výrobce po‑
skytuje záruku 25 let na 80% výkon panelů, 15 let 
na samotné panely, 10 let na baterie a garantuje 
pětiletou záruku na práci.
„Za předpokladu zajištění maximální bezpečnosti 
práce chceme pokračovat v instalování i v zimních 
měsících a uspokojit co nejvíce poptávek našich 
zákazníků. Počasí nám v tuto chvíli přeje, protože 
zima je zatím teplá a umožňuje v omezené míře 
i práci na střechách,“ říká Petr Ouška, ředitel ČEZ 
Prodej pro nekomoditní služby.

Panely, baterie i tepelná čerpadla
Přes 85 % fotovoltaik instaluje ČEZ Prodej 
společně s bateriovými systémy. Ty domácnos‑

tem pomáhají naplno využít potenciál energie ze 
slunce i v době, kdy se spotřeba nekryje s ma‑
ximální výrobou. V nabídce jsou dva základní 
produkty od českého výrobce OIG Power. Jednak 
ČEZ Battery Box 1 F EASY se základní kapacitou 
4,8 kWh a maximálním výkonem napojené elek‑
trárny 3,7 kWp. A potom ČEZ Battery Box Home 
s výkonem 7,2 až 12 kWh a maximální kapacitou 
elektrárny 10 kWp při připojení tzv. mikrozdro‑
jem, který nepotřebuje licenci ERÚ.
Oblíbenou je i kombinace s tepelným čerpadlem, 
kde je možné řídit celou domácnost jako chytrý 
dům pomocí společného softwaru. Ten dokáže 
ovládat i další spotřebiče a technologie (osvětlení, 
žaluzie, garáž, vyhřívání bazénu) a optimalizovat 
jejich provoz. Aplikace pracuje také s předpo‑
vědí počasí a automaticky snižuje energetickou 
náročnost.
Aktuálně instalace fotovoltaiky trvá od podpisu 
smlouvy obvykle 4 až 6 měsíců. Složitější systémy 
v kombinaci například s tepelným čerpadlem 
o něco déle.  ■

JAROSLAV BENEŠ

VÍTE ŽE…
	■ … ČEZ Prodej nabízí službu na klíč, 

včetně přípravy dokumentace, dotačního 
poradenství, žádosti o připojení nebo úvěru?

	■ … ČEZ Prodej garantuje získání dotace 
z Nové zelené úsporám?

	■ … pro instalaci fotovoltaických elektráren 
jsou vhodné střechy namířené na jih, na západ 
nebo na východ? Mohou být jak šikmé, tak 
rovné, musejí mít jen dostatečnou nosnost.

	■ … 1 megawatthodina elektřiny vyrobené 
z fotovoltaické elektrárny ušetří téměř 1 tunu 
CO2, která by do atmosféry unikla, pokud 
by bylo stejné množství elektřiny vyrobeno 
z klasických uhelných elektráren?

	■ … lidé si na střechy nechávají nejčastěji 
nainstalovat fotovoltaické elektrárny 
o výkonu okolo 5 kilowattů?
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Výrobci vybraných obalů nově musí kompenzovat 
obcím náklady na úklid litteringového odpadu

Obce a littering v duchu  
novely zákona
Littering neboli volně pohozený odpad je velmi diskutovaným tématem. Znečišťování životního prostředí by se mělo 
samozřejmě maximálně předcházet, protože úklid pak stojí obce a města nemalé náklady a úsilí. V souvislosti s tím 
začala od 1. ledna 2023 platit pro vybrané výrobky povinnost pokrývat obcím náklady spojené s úklidem, přepravou 
a zpracováním litteringového odpadu.

Tato legislativní povinnost vyplývá z evropské 
směrnice 2019/904/EU o omezení dopadu 
některých plastových výrobků na životní 

prostředí (SUPD). V české legislativě jsou tato 
opatření upravena v novele zákona č. 477/2001 Sb., 
o obalech. U neobalových plastových výrobků 
řeší opatření nově vzniklý zákon č. 243/2022 Sb., 
o omezení dopadu vybraných plastových výrobků 
na životní prostředí.

Koho se povinnost týká
Výrobci jednorázových plastových obalů, jichž se 
opatření týká (specifikace viz box), mohou tuto 
povinnost plnit prostřednictvím systému EKO‑
‑KOM. Tato povinnost se nevztahuje na různé 
plastové obaly od jiných výrobků, než jsou potravi‑
ny. Například od elektroniky, domácích spotřebičů, 
psacích potřeb a podobně. Nevztahuje se dokonce 
ani na některé obaly od potravin, které do daných 
definic nespadají (různé nádoby na potraviny, 
které nejsou určené výrobcem k okamžité spotře‑
bě). Zcela vyjmuty z této povinnosti jsou všechny 
neplastové obaly, tedy skleněné, kovové či papírové 
obaly, ačkoliv se i tyto druhy materiálů vyskytují 
pohozené mimo místa určená k jejich odkládání.

Motivace pro obce
Na obce má tato litteringová povinnost výrobců 
převážně pozitivní dopad. Získají dodatečné fi‑
nanční prostředky, které by měly alespoň částečně 
pokrývat náklady spojené s úklidem volně poho‑
zených odpadků na území obce. Cílem tohoto fi‑
nančního příspěvku je především motivovat obce, 
aby úklid volně pohozených odpadků prováděly, 
a tím zmírnily znečištění životního prostředí.
Výši tohoto příspěvku musí výrobci, respektive 
AOS, dle novely zákona o obalech stanovit tak, aby 
pokrývala průměrné reálné náklady na úklid a dal‑
ší vymezené činnosti (přeprava, zpracování). Způ‑
sob stanovení výše příspěvku je uveden v metodice 
uveřejněné na https://www.ekokom.cz/wp‑content/

uploads/2023/01/Metodika_vypoctu_nakladu_na_
littering_2023.pdf. Snahou je, aby výše příspěvku 
byla přiměřená a zároveň konstrukce odměny byla 
co nejjednodušší. Podobně jako u základní složky 
odměny za zajištění míst zpětného odběru.

Prevence je vždy lepší
Celkové náklady obcí spojené s úklidem jsou 
stanoveny na základě výsledků pravidelného 
dotazování všech obcí zapojených do Systému 
EKO ‑KOM. Předmětem otázek byly celkové 
náklady obce na úklid litteringu a černých skládek. 
Pro každou jednotlivou obec byl náklad vztažen 
k oficiálnímu počtu v ní trvale hlášených obyvatel 
podle ČSÚ pro rok 2022. Dále bylo tedy počítáno 
s hodnotami uváděnými v jednotkách Kč na oby‑
vatele a rok.

Lepší než odklízet již vzniklý litteringový odpad 
je samozřejmě jeho vzniku předejít. V obcích lze 
litteringu předcházet dostatkem vhodně rozmís‑
těných nádob na odpad. Nádoby by pro občany 
měly být dobře viditelné a samozřejmě dostatečně 
obsluhované, tedy s optimální periodou výsypu. 
Některé obce zároveň sázejí na prevenci prostřed‑
nictvím fotopastí či kamerových systémů.
Důležitá je také osvěta veřejnosti v oblasti správné‑
ho nakládání s odpady. V tomto směru mohou obce 
a města v ČR využít různé antilitteringové projekty, 
které AOS EKO ‑KOM dlouhodobě realizuje. Je to 
například projekt z oblasti organizace sportovních 
aktivit #bezdopadu, ale i projekty Třídíme v přírodě, 
Třídíme na sněhu nebo Třídíme na koupalištích.  ■

LUCIE MÜLLEROVÁ
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autorizovaná obalová 
společnost

výrobci 
balónků

výrobci 
předvlhčených 

ubrousků 
pro osobní 

hygienu a péči 
o domácnost

úhrada nákladů 
vynaložených na 

soustřeďování odpadu 
z těchto výrobků 
v rámci obecního 

systému odpadového 
hospodářství ve 

společných sběrných 
nádobách na SKO, 
včetně speciálních 

sběrných nádob 
na odpad z těchto 

výrobků, umístěných 
na veřejných 

prostranstvích

úhrada nákladů 
vynaložených 

na úklid odpadu 
z výrobků, jehož 

se koneční 
uživatelé zbavují 

mimo místa 
určená k jejich 

odkládání

obec

osoby uvádějící na trh 
nebo do oběhu nádoby 

na nápoje o objemu až 
3 litry

osoby uvádějící na trh 
nebo do oběhu plastové 

odnosné tašky

osoby uvádějící na trh 
nebo do oběhu nápojové 

kelímky

osoby uvádějící na trh 
nebo do oběhu nádoby 

na potraviny

osoby uvádějící na trh 
nebo do oběhu sáčky 
a balení zhotovené 

z pružného materiálu

SCHÉMA ÚHRADY NÁKLADŮ NA ÚKLID VYBRANÝCH ODPADŮ DLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY

výrobci tabákových 
výrobků s filtry a filtrů 
uváděných na trh pro 
použití v kombinaci 

s tabákovými výrobky



Podívejte se na detaily + další školení na:

www.komora.cz/kurzy

ŠKOLENÍ A WEBINÁŘE

(Výběr únor - březen 2023)

30.03.  Jak  na firemní & osobní LinkedIn. Začátečníci (Workshop, Praha)

LinkedIn generuje 80 % businessu ze všech sociálních sítí! 
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 workshop a získejte návod jak na to!

TOP kurz!

21.02.   Naučte se Excel za 2,5 hodiny! (On-line webinář)
 

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

Bestseller

22.02.  Nová legislativa pro vyhrazená elektrická zařízení a odbornou
               způsobilost v elektronice (Seminář, Praha - Florentinum)

Pozor! Platí pro každého podnikatele, včetně OSVČ. 
Elektroinstalaci a v ní zapojené přístroje u vás ve firmě máte? Pak se nová legislativa platná 
od 1. 7. 2022 týká i vás. Získejte informace, co vše si musíte ve firmě hlídat, za co jste odpovědni
přímo vy a na co už potřebujete odborného pracovníka.

Novinka

20.03.  Jak na řízení času a úkolů efektivně. Time management 
               (Workshop, Praha 1, Vodičkova ul.)

Už vám zase nestačí běžný den? 
Máte pocit, že vám vše utíká mezi prsty? 
A říkáte si, do čeho se pustit dřív, když je všechno důležité a spěchá to? 
Jak na to? 
Pracujte se synergií time managementu! Úspěšní vedoucí pracovníci vědí, jak se soustředit 
na to, co je třeba udělat. Přidejte se k nim také!

Novinka



58   www.komora.cz

  trendy & inovace

Český startup vyvíjí nové materiály pro stavebnictví

Od jádra a uranu až 
k zelenému betonu
Unikátní příležitost pro výrobce stavebních materiálů
Není asi mnoho penzistů, kteří rozjíždějí startup. Karel Eminger s kolegy ve startupu VPMI nejenže hledají zcela nové 
materiály, oni je skutečně nacházejí. A bourají mnohé stereotypy. Značka VPMI holding zastřešuje dvě firmy a dvě oblasti 
výzkumu: Prago‑Anorg zkoumá anorganické materiály k radiační ochraně a záchytu jaderného záření, Betonext hledá 
nové materiály a pojiva pro stavebnictví. Právě toto téma je dnes extrémně aktuální. A Betonext přichází se zcela novými 
možnostmi – jednou z nich je beton, který lze vyrobit bez cementu a základní surovinou je odpad.

Je to světově unikátní koncept. „Na mnoha 
výzkumných pracovištích v oblasti stavebních 
hmot jsou rozvíjeny výzkumné a vývojové 

práce k využití pucolánových materiálů a geopoly‑
merů jako pojiv ve stavebnictví. Existuje poměrně 
široké spektrum postupů i různých druhů surovin. 
Poměrně dobře se daří nahrazovat u betonových 
pojiv cementovou složku, většinou však nedochází 
k výraznému snížení uhlíkové stopy. Nám se poda‑
řilo unikátními technologiemi s využitím odpadních 
surovin dosáhnout až stoprocentní snížení uhlíkové 
stopy pro některé maltové stavební materiály, typic‑
ky malty a betony. Laicky řečeno, umíme je vyrobit 
bez cementu, přičemž základní mechanické charak‑
teristiky stávajících materiálů dokážeme u nových 
materiálů nejen udržet, ale i vylepšit,“ vysvětluje 
Karel Eminger.

Betonext je firma velmi mladá, vždyť vznikla 
v roce 2020. Stojí ale na seniorních zkušenos‑
tech výzkumníků, kteří nehodlali důchod trávit 
v bačkorách. V novém týmu mladších kolegů, ve 
spolupráci s Ústavem anorganické chemie AV ČR 
a na základě jeho výsledků se podařilo rozjet vývoj 
alternativních ekologických stavebních materiálů 

založených na neportlandských pojivech, tedy bez 
portlandského cementu. „Právě to jsou cesty, které 
by v blízké budoucnosti mohly významně přispět 
k naplnění našich závazků týkajících se snížení emi‑
sí skleníkových plynů a dekarbonizace atmosféry. 
A věřím, že nejen našich,“ doufá Karel Eminger.

Dva směry vývoje
Základní cesty výzkumu a vývoje, které VPMI 
zkoumá, jsou dvě. Tou první jsou pucolánové 
materiály, pro něž se využívá přírodních nebo 
průmyslových odpadních látek nebo směsi těchto 
skupin látek, které s vodou samy netvrdnou. Jemně 

semlety, v přítomnosti vody a za normální teploty, 
mohou být díky pucolánové reakci základem 
nových materiálů, které jsou obdobou produktů, 
vznikajících při hydrataci portlandského cementu 
a jsou stálé ve vodě.
A pak jsou tu moderní polymery, konkrétně geo‑
polymery. Materiály, které se připravují z hlinito‑
‑křemičitých materiálů jejich geopolymerací 
v zásaditém prostředí za normální teploty a tlaku. 
Taková příprava je vysoce ekologická, protože 
odpadá výpal cementového slínku a s tím spojená 
produkce CO2. Dosavadní propočty potvrzují 
v porovnání s výrobou klasické směsi s portland‑

 NÁM SE PODAŘILO UNIKÁTNÍMI 
TECHNOLOGIEMI S VYUŽITÍM 
ODPADNÍCH SUROVIN DOSÁHNOUT 
AŽ 100% SNÍŽENÍ UHLÍKOVÉ STOPY. 
LAICKY ŘEČENO, MALTY A BETONY 
UMÍME VYROBIT BEZ CEMENTU, 
PŘIČEMŽ VLASTNOSTI U NOVÝCH 
MATERIÁLŮ DOKÁŽEME I VYLEPŠIT.
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ským cementem omezení průmyslové produkce 
CO2 v rozsahu 60 % až 100 %.
V obou případech jsou charakteristiky nových 
materiálů velmi dobré. Jde o materiály bezpeč‑
né, zdravotně nezávadné, pevné a odolné proti 
povětrnostním vlivům, při použití žáruvzdorných 
plniv jsou použitelné i pro aplikace s vysokými 
teplotními nároky. A pucolánové materiály do‑
konce redukují běžné výkvěty zcela, geopolymery 
je značně omezují. A to nejlepší nakonec – cenově 
jsou materiály z obou skupin schopny konkurovat 
i některým běžným pojivům na bázi portland‑
ských cementů.

Jak vzniká nápad
Zajímavé je, že původním cílem výzkumu nebyly 
zelené stavební materiály, ale materiály stínící 
nebezpečné ionizující záření. Na jejich výzkumu 
se Karel Eminger s týmem v úzké součinnosti 
s Ústavem anorganické chemie AV ČR, Centrem 
výzkumu Řež a Katedrou jaderných reaktorů 
ČVUT podíleli v letech 2015 až 2019. A z tohoto 
výzkumu a vývoje došlo k přenesení myšlenkového 
schématu do oblasti stavebních hmot s cílem na‑
hradit klasická pojiva v maltovinách bez tepelných 
úprav, využít odpadních surovin a snížit uhlíkovou 
stopu stavebního pojiva na minimum.
Od roku 2020 tak běží projekt zelených pojiv. Byly 
prováděny rozbory vybraných matric známých 

hydraulických pojiv a jejich aktivátorů. Sestaveny 
byly nové aktivátory a vypracovány reglementy 
přípravy nových pojiv na bázi dostupných anorga‑
nických matric pucolánového charakteru. Většina 
reglementů používá pouze odpadní suroviny. 
V některých případech byly pro zvýšení pevnosti 
v tlaku použity komerční produkty v nízkém 
procentním obsahu. Používané odpadní suroviny 
jsou ze sféry těžebního, chemického a hutního 
průmyslu, teplárenství a energetiky, typicky strus‑
ky a popílky. Jejich zdroje jsou značné a dostupné 
v celé Evropě.

Pro nápad se hledá výroba
Zrodil se nápad, výzkum přinesl výsledek. Karel 
Eminger přesto zůstává nohama na zemi: „Objevit 
cestu je jen prvním krokem, teď je před námi ochra‑
na našeho know ‑how a výsledků výzkumu a vývoje. 
A především uvedení výrobků na trh. Což vyžaduje 
další poměrně široký rozsah prací a s tím spojené 
náklady. Při veškeré snaze na to sami stačit nebu‑
deme. A myslím si, že by celému projektu už slušela 
spolupráce s firmou z oblasti produkce stavebních 
hmot, se silným výrobním zázemím, možná i s ně‑
kým, kdo se orientuje na využití odpadních surovin, 
nebo s vizionáři, kteří podporují ochranu životního 
prostředí a nové technologie.“
Je to nabídka, která pro některé firmy může být 
unikátní příležitostí – zelené stavebnictví a envi‑

ronmentální akcent průmyslové výroby je globální 
téma. A může to být příležitostí tím spíše, že VPMI 
s výzkumem určitě nekončí. „Naopak, partnerství 
bychom chtěli využít i k tomu, abychom se dále 
mohli orientovat na výzkum, máme před sebou další 
směry vývoje geopolymerních materiálů novými 
kombinacemi aktivátorů a matric. Dnes akceptu‑
jeme asi sedm druhů surovin jako aktivátorů a dvě 
základní kategorie odpadních surovin jako matrice 
pro vývoj nových pojiv, máme zcela nový vlastní ak‑
tivátor a rozpracováváme další výjimečný materiál 
s širším využitím, řešíme také recyklaci tvarových 
materiálů i různých druhů betonových konstrukcí. 
To všechno jsou témata, která před současným 
stavebnictvím stojí. A není to žádná science ‑fiction, 
žádné hrátky vědců v laboratořích, vše již ověřu‑
jeme ve třech reálných projektech,“ uzavírá Karel 
Eminger. ■

PETR SIMON

JAK VZNIKAJÍ NOVÉ MATERIÁLY
Jde o dlouhodobý a složitý proces, který lze demonstrovat na produktu firmy Prago‑Anorg. Principy 
výzkumu a vývoje nového materiálu a jeho zavedení do výroby jsou ale obdobné i pro materiály 
firmy Betonext.

Anorgan je nový anorganický materiál v různých modifikacích, s moderátory a absorbátory 
neutronů i záchytem sekundárního gama záření. Materiální základ absorbátorů tvoří geopolymerní 
matrice (kaolin, mletý křemen, pálený lupek a hydroxid hlinitý) a kyselina fosforečná. Jako 
blokační materiál je použita kyselina boritá a oxid boritý. Je to pevný, porézní, nehořlavý a ve vodě 
nerozpustný materiál, s měrnou hustotou cca 1,2 g/cm3, teplotně stabilní do 1 000 °C, v prostředí 
ionizujícího záření nedegradující. Jeho polovrstva pro stínění pronikavé radiace ve spektru 
tepelného záření je cca 6 mm a při střední hodnotě bóru vykazuje 50 % vyšší účinnosti stínění 
pronikavé radiace než u současných materiálů (Atabor nebo Neutronstop). Významných výsledků 
celkového stínění je dosahováno u energií pronikavého záření nad 10 MeV.

Tvar konečného výrobku závisí od uvažovaného konstrukčního použití, může mít tvar desky, cihly, 
tvárnice, možné jsou i výrobky s oblými tvary.

Materiál Anorgan je pro své vlastnosti předurčen prvoplánově do stacionárních i mobilních 
konstrukcí, kde je zapotřebí stínit ionizující záření. Jedná se zejména o stínění některých staveb 
v oboru jaderné energetiky, a to k permanentní ochraně živé síly a při jaderných haváriích. Využití 
je účelné při ochraně pracovníků s radionuklidy. Vhodné je využití pro ochranu před radioaktivním 
spadem. Značné využití lze očekávat ve zdravotnictví, a to k ochraně personálu pracujícího 
s radioaktivním materiálem.

Významnou možností je uplatnění v mobilních úložištích radioaktivních odpadů nízké intenzity, 
například na platformě kontejnerů pro zdravotnická a další zařízení.

Materiály Anorgan byly zatím připraveny laboratorně ve formě vzorků a byly podrobeny zkouškám 
ke zjištění jejich stínicích vlastností. Nyní by měla pokračovat takzvaná čtvrtvýroba, kde by se 
měla ověřit technologie přípravy materiálu pro výrobní podmínky ve výrobním provozu a posléze 
provést potřebné zkoušky pro výrobní realizaci. Velikost provozu výroby obou materiálů bude 
záviset od objemu zakázek. Co se týče povolení obchodování s materiály bude opět záviset od 
jejich užití.
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Nizozemsko – země zaslíbená,  
ale rájem být nechce
Nizozemsko (někdy nesprávně označované 

jako Holandsko nebo Nizozemí) je šestou 
největší ekonomikou EU a zároveň zemí 

s jednou z nejvyšších úrovní HDP na obyvatele 
na světě. Je výrazně exportně orientovanou eko‑
nomikou, více než dvě třetiny svého HDP získává 
z mezinárodního obchodu se zbožím. Hlavními 
vývozními položkami jsou stroje a dopravní pro‑
středky (28 % celkového vývozu), minerální paliva 
(23 %), potraviny (11 %), oděvy a obuv (10 %) 
a léčiva (5 %). Hlavními dovozními položkami NL 
jsou pohonné hmoty (29 % celkového dovozu), 
stroje (26 %) a potraviny a živá zvířata (8,6 %). 
Hlavními evropskými obchodními partnery Ni‑
zozemska jsou jeho sousední země, tedy Německo 
(24 % celkového vývozu a 17 % dovozu) a Belgie 
(12 % vývozu a 10 % dovozu). Mezi další důležité 
obchodní partnery NL v rámci EU pak patří Fran‑
cie, Itálie, Polsko a Španělsko.

V roce 2021 se Nizozemsko stalo pro ČR  osmým 
nejvýznamnějším obchodním partnerem 
z pohledu českého vývozu a devátým z pohledu 
dovozu, obchodní bilance je přitom v posledních 
letech výrazně pozitivní pro ČR. Z pohledu NL 
představuje Česká republika 11. nejvýznamnější 
vývozní trh s podílem 4,1 % na celkovém NL 
vývozu. U nizozemského dovozu činil podíl ČR asi 
2,5 % (19. místo). V absolutních číslech činil obrat 

vzájemného obchodu podle údajů ČSÚ za rok 
2021 rekordních 299,34 mld. Kč, přičemž přebytek 
na straně ČR dosáhl výše 62,61 mld. Kč. K hlav‑
ním položkám českého vývozu do Nizozemska 
patří zařízení pro příjem a vysílání hlasu nebo dat, 
zařízení pro automatické zpracování dat a osobní 
automobily. Mezi nejdůležitější dovozní položky 
pak patří zařízení pro příjem a vysílání hlasu nebo 
dat, léky a léčiva a procesory a řídicí jednotky.
Jak podotýká server Businessinfo.cz, nizozemský 
daňový systém je pro zahraniční subjekty výhodný, 
stabilní a přehledný, země je tak často využívána 
jako formální sídlo pro společnosti z mnoha zemí 
celého světa, včetně České republiky. V posledních 
letech však dochází k významným změnám, vláda 
se chce zbavit negativní nálepky „daňového ráje“. 
Napomáhá tomu rovněž tlak ze strany meziná‑
rodních institucí i Evropské komise. Nizozemský 
daňový systém umožňuje řadu daňových úlev pro 

Za obchodem do zahraničí:
Nizozemsko a Keňa
Na stránkách Komory se podruhé vydáme za obchodními příležitostmi v zahraničí. Tentokrát zamíříme do země tulipánů 
a větrných mlýnů a také do africké divočiny. Věcné informace citujeme ze souhrnných teritoriálních informací, které 
připravuje Ministerstvo zahraničních věcí a publikuje je podnikatelský portál Businessinfo.cz.

Nizozemsko v minulosti navštívil ministr 
zahraničních věcí v doprovodu menší 
podnikatelské mise HK ČR pro firmy 
z oblasti strojírenství, finančních služeb 
a kongresového průmyslu. Kromě Haagu 
delegace navštívila i přístav v Rotterdamu.
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zahraniční subjekty, které v NL založí centrálu 
firmy formou holdingové společnosti. Konkrétní 
informace o těchto pobídkách lze získat pouze 
jednáním s daňovými úřady, ke kterým je dopo‑
ručeno mít daňového poradce. Může se jednat 
např. o výhodný převod dividend ze zahraničí do 
ústředí holdingu v NL.

Co Češi můžou Nizozemcům nabídnout?
Investiční příležitosti pro české firmy v Nizo‑
zemsku lze hledat v energetickém průmyslu. 
Energetický sektor stále tvoří značnou část HDP 
a zaměstnanosti v Nizozemsku. Nizozemská vláda 
důsledně uplatňuje přechod k obnovitelným 
zdrojům energie, dochází k postupnému uzavírání 
všech uhelných elektráren i k ukončování těžby 
zemního plynu. Nejdůležitějším trendem je de‑
centralizace energetických zdrojů, tj. více menších 
zdrojů na více místech. Do odborné diskuze se 
vrací jaderná energetika (zejména malé modulární 
reaktory, ale i několik tradičních) a výrazný nástup 
hlásí vodíkové technologie. Velvyslanectví České 
republiky v Haagu v tom vidí obrovskou příležitost 
právě pro české firmy. Aktuální vývoj cen plynu 
spolu s nutností rychlé náhrady fosilních zdrojů 
energie totiž zavádění vodíkových technologií do 
praxe ještě výrazně urychluje.
Vodík je jedním z nejpružnějších a nejuniverzál‑
nějších uhlíkově neutrálních paliv a představuje 
chybějící článek v globální energetické transfor‑
maci. Zelený vodík má přitom obrovský potenciál 
jako čistá energie a do roku 2050 by mohl pokrýt 
až 25 % světových energetických potřeb. Nizozem‑
ská vláda proto přijala národní vodíkovou strategii 
na podporu výroby a využívání nízkouhlíkového 
vodíku. Společnostem, které se chtějí zapojit do 
špičkového vodíkového prostředí, nabízí Nizo‑
zemsko mezinárodní spolupráci se znalostními 
institucemi, vládami a podnikatelskou komunitou 
při vývoji, pilotování a zavádění nových tech‑
nologií. NL má také dlouhodobě ambici působit 
jako logistický uzel energetické infrastruktury pro 
oblast západní/severozápadní Evropy.
Velmi slibným oborem jsou informační a komuni‑
kační technologie. Nizozemsko je považováno za 
jeden z nejvyspělejších trhů z hlediska používání 
internetu, jedná se s velkou pravděpodobností 
o nejvíce propojenou zemi v Evropě (téměř 98 % 
domácností a prakticky 100 % firem má interne‑

tové připojení). Země je také lídrem v oblasti ky‑
bernetické bezpečnosti – The Hague Security Delta 
je největším bezpečnostním klastrem v Evropě, 
zahrnujícím více než 300 veřejných i soukromých 
organizací. Možnost uplatnění českých firem je 
zejména v oblasti ICT služeb (antivirová ochrana, 
integrace informačních systémů a sítí, umělá inte‑
ligence, bezpečnostní systémy, zpracování velkého 
množství dat).
To ale zdaleka není všechno. České firmy se 
mohou v Nizozemsku prosadit i v chemickém 
a automobilovém průmyslu, elektrotechnice, stro‑
jírenství, stavebnictví, ve zdravotnickém a farma‑
ceutickém průmyslu, v zemědělství, potravinářství 
a také ve službách.

Rady nizozemsko ‑českého obchodníka
Právě na služby se zaměřuje nizozemsko ‑český 
podnikatel Daniël Hagen, majitel společnosti 
Dutch Masters, která zprostředkovává turistic‑
ké plavby po nizozemských tocích. Podle něj 
Češi nemají problém se v Nizozemsku prosadit, 
pakliže nabízejí kvalitní produkt: „Nizozemci jsou 
obchodníci. Nekoukají, kdo je Čech, Ind, Číňan… 
Chtějí dělat obchod. Pokud máte zajímavý produkt 
za zajímavé peníze a zajímavé podmínky, tak s vámi 
budou obchodovat.“ Češi se pak při obchodním 
jednání musí připravit na až nezvyklou přímost. 
„Když se Nizozemcům něco nelíbí, rovnou vám 
to řeknou. A samozřejmě jsou zvyklí na přímost 
z druhé strany. Proto je potřeba říkat, co si opravdu 
myslíte. Když se vám něco nelíbí, nenechte to v sobě 
bublat a řekněte to na rovinu,“ radí Hagen.
Svému podnikání se věnuje už asi třicet let. „Za‑
čínal jsem v devadesátých letech jako průvodce. Byl 
jsem nadšený, že na Nizozemce byl vždycky spoleh. 
Co se domluvilo – ani to nemuselo být písemně – to 
platilo. Posléze jsem otevřel cestovku. Opět všechny 
dohody fungovaly, byť občas byly poměrně tvrdé. 
Třeba stornovací podmínky, Nizozemci jsou opravdu 
tvrdí obchodníci, dobří vyjednavači. Pak jsem léta 
pracoval pro nizozemskou vládu jako šéf propagace, 
i tam to bylo úplně v pořádku, protože Nizozemci 
jsou sice otevření k novým myšlenkám, jsou chytří, 
jsou dobří obchodníci, ale nejsou nic moc marketé‑
ři, nejsou až tak kreativní,“ vypráví. Kreativita je 
podle Hagena naopak doménou Čechů. Jako napůl 
Nizozemec a napůl Čech tak mohl využít klady 
obou národností.

Přesto si všímá, že i v Nizozemsku se kultura 
obchodního jednání v posledních letech posouvá: 
„Spolehlivost je už horší, než bývala, ne vždycky už 
platí podání ruky nebo telefonická dohoda a je potřeba 
si partnery lépe vybírat.“ Při začátku obchodních 
vztahů je také podle Hagena potřeba vyhnout se 
ožehavým politickým tématům. Nizozemci jsou vět‑
šinou nadšení příznivci evropské integrace a zároveň 
jsou hrdí na výjimky, které se jim pro sebe podařilo 
v Evropské unii vyjednat. Pro úspěch obchodního 
jednání není dobré tato témata zpochybňovat.  ■

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Hlavní město Amsterdam

Počet obyvatel 17,62 mil.

Jazyk
oficiální jazyk 
nizozemština, široce 
rozšířená je angličtina

Náboženství
bez vyznání (54 %), katolíci 
(20 %), protestanté (15 %)

Státní zřízení konstituční monarchie

Hlava státu král Willem ‑Alexander

Hlava vlády Mark Rutte

Název měny euro (EUR)

Cestování

Časový posun 0 hod.

Kontakty ZÚ

Velvyslanec Ing. Kateřina Sequensová

Ekonomický úsek Ing. Stanislav Beneš

Konzulární úsek Ing. Gabriela Jáčová

CzechTrade Mgr. Adam Jareš

CzechInvest ne

Ekonomika 2021

Nominální HDP (mld. USD) 1 127,00

Hospodářský růst (%) 4,8

Inflace (%) 2,8

Nezaměstnanost (%) 4,2

Zdroj: Businessinfo.cz
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Keňa – relativně klidný ostrov  
v africké bouři
Keňa je nejvyspělejší, nejbezpečnější a nej‑

stabilnější zemí v regionu východní Afriky. 
Dlouhodobě se snaží o nastartování průmyslu 

a zemědělství s cílem vymanit se z pozice země, 
která vyváží pouze nezpracované komodity, 
do pozice země vyvážející výrobky s přidanou 
hodnotou. Od nabytí své nezávislosti v roce 1963 
země nikdy nezažila občanskou válku ani násilné 
převzetí moci státním převratem. Keňu lze také 
vnímat jako jedinou zemi východoafrického 
regionu s poměrně dobře fungujícími demokratic‑
kými institucemi. Na druhou stranu Keňa nemá 
zrovna nejvřelejší vztahy se svými sousedy, zvláště 
pak se Somálskem, s nímž vede vleklý spor o ná‑
mořní hranici u Mezinárodního soudního dvora 
v Haagu. Vztahy mezi Keňou a jejími sousedy jsou 
permanentně zatíženy vážnými bezpečnostními, 
politickými i obchodními problémy. V kontrastu 
s tím je Keňa velmi aktivní v multilaterálních orga‑
nizacích. Dobré vztahy má se západními zeměmi, 
ale i s Čínou a Ruskem.
Evropská unie poskytuje Keni preferenční přístup 
na trh. Preference jsou nereciproční a mají 
formu nižších cel nebo osvobození od cla, pokud 
nediskriminují členské státy EU. Keňský vývoz 
do EU tvoří hlavně zemědělské komodity, které 
představují více než 90 % celkové hodnoty vývozu. 
Hlavními destinacemi keňského vývozu do EU 
jsou Německo, Nizozemsko a Francie. Z EU se 
pak do Keni vyváží zejména průmyslové výrobky, 
zařízení pro zpracování dat, lékařská technika atd.

Dobré jméno má v Keni i Česká republika. Z Keni 
do ní putuje zejména čaj a káva, Česko pak do 
Keni vyváží zemědělskou a lékařskou technologii 
a obranné a bezpečnostní prostředky. Český vývoz 
do Keni je stabilní s výrazně pozitivní obchodní 
bilancí. Keňa poptává nejen hotové výrobky, ale 

také přenos know ‑how. Díky své poloze a vnitro‑
politické situaci může být Keňa vstupní branou do 
celého Východoafrického společenství napříč prů‑
myslovými sektory. To je výhodné zvláště v dnešní 
době, kdy se země subsaharské Afriky můžou stát 
alespoň částečnou náhradou pro české exportéry, 
které o trhy připravila rusko ‑ukrajinská válka.

Jak na keňské partnery
Keňané umí velmi dobře anglicky, jde o jejich dru‑
hý oficiální jazyk. Jak radí portál Businessinfo.cz, 
při obchodním jednání je třeba si uvědomit, zda 
je Čechy nabízený produkt či služba uplatnitelná 
na keňském trhu. Trh je zde z 90 % čistě proim‑

portní a většina věcí se dováží ze zahraničí. Je dů‑
ležité mít na paměti, že trh je velmi citlivý na cenu. 
Hodně zboží se dováží z Číny a Indie. Konkurovat 
těmto výrobcům cenou není přirozeně možné. 
Proto je žádoucí vyzdvihnout kvalitu vlastního 
zboží a od samého počátku eliminovat jakékoliv 
srovnávání s čínským ekvivalentem.
Na jednání s keňskými partnery je nutno se 
připravit svědomitě a přistupovat k nim stejně jako 
k jednání s partnery v západní Evropě. Prezentace 
proto musí být jasná, srozumitelná a přesvědčivá. 
Keňané neradi čtou mezi řádky, proto je třeba ho‑
vořit konkrétně a přímo k věci. Je rovněž potřeba 
si být vědom toho, že „dohodnuté“ ustanovení je 
ze strany keňských partnerů vnímáno jako „před‑
běžné dohodnutí“. „Keňané vám neřeknou ‚ne‘. 
Pokud něco nechtějí nebo s tím nejsou spokojení, 
spíše to odsouvají a mlží. Je dobré toto rozeznat, 
abyste nemarnili čas a místo toho se soustředili 
na slibné kontrakty,“ radí Tomáš Brzobohatý, který 
má na starosti zahraniční trhy ve společnosti 
CleverFarm. Tato česká firma už dva roky do Keni 
dodává chytré systémy pro zemědělství, které 
dokážou šetřit vodou na zavlažování.
Portál Businessinfo.cz na druhou stranu varuje, že 
od evropských partnerů Keňané očekávají přesné 
plnění ujednání. Tato „asymetrie“ do velké míry 
znesnadňuje realizaci kontraktů v Keni.
Rovněž vnímání času v Keni je značně originál‑
ní. „Je třeba se obrnit dávkou trpělivosti, protože 
obchody nejdou příliš rychle. Sice nakonec dopad‑

Do Keni v minulosti HK ČR doprovodila 
ministra zahraničních věcí s delegací 
20 českých firem, a to především z oblasti 
strojírenství, leteckého a obranně‑
bezpečnostního průmyslu. Podnikatelského 
fóra v hlavním městě Nairobi se zúčastnilo 
více než 50 místních podnikatelů.
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nou, ale je potřeba se připravit na to, že keňská 
strana nebude dlouho odpovídat a že rozhodnutí 
o akvizici se posune například o půl roku, protože 
v zemi probíhají volby, které jsou spojeny s nejis‑
totou dalšího vývoje,“ dělí se o vlastní zkušenosti 
Brzobohatý. Zejména na úřadech a ministerstvech 
se jednání odehrávají zcela chaoticky a není tak 
možné plánovat časový harmonogram. Potvrzení 
schůzky na ministerstvu se dozvíte obvykle pár 
hodin dopředu, ale určitě ne třeba s týdenním 
předstihem. Ani potvrzení schůzky neznamená, že 
se schůzka opravdu uskuteční a nebude přesunuta 
o několik dní. Buďte připraveni, že partner může 
přijít na schůzku až o 15 minut později. Od vás se 
ale bude očekávat plus minus dochvilnost.
Evropan pak nesmí být zaskočen tím, že e ‑mailová 
adresa třeba i náměstka ministra je na serveru 

Yahoo nebo Googlu. Je to dáno nespolehlivostí 
IT sítě státní správy, ale i soukromých firem. 
Keňané mají velmi rádi ceremonie a obřadnosti, 
na oficiálních jednáních je keňská strana zastoupe‑
na početným sborem.
Ve výsledku si Tomáš Brzobohatý obchodní spolu‑
práci s Keňou pochvaluje: „Spolupráci hodnotíme 
kladně. Máme výhodu, že jsme našli spolehlivého 
partnera, který zná keňské prostředí. Bez lokálního 
partnera by bylo těžké se prosadit. Na začátku jsme 
udělali několik pilotních projektů, kdy jsme naše 
řešení dodali v omezeném rozsahu za preferen‑
ční cenu, aby se klienti přesvědčili o tom, že naše 
systémy fungují. Nakonec se asi po roce rozhodli 
k nákupu ve větším rozsahu. Teď už máme byznys, 
který roste a je udržitelný.“

Ve kterých oborech  
můžou Češi Keňany zaujmout
Perspektivní pro české firmy je v Keni zdravot‑
nický a farmaceutický průmysl. Zdravotnictví 
bylo ještě před vypuknutím pandemie koronaviru 
vládní prioritou. Kenya Health Policy (2014–2030) 
je program, který definuje dlouhodobý záměr 
dosáhnout všeobecného pokrytí základních zdra‑

votnických služeb, které by odpovídaly standardu 
země střední úrovně příjmů.
Tři čtvrtiny pracovní síly zaměstnává zemědělství 
a potravinářství, které se na tvorbě HDP podílí 
plnými 30 %. Vývoz čaje, kávy a čerstvých květin 
tvoří spolu s cestovním ruchem pilíře keňské eko‑
nomiky. Význam odvětví pro keňskou ekonomiku 
se nezmění ani v postkoronavirovém období. 
Země má chov sladkovodních i mořských ryb, 
a to by chtěla rozvinout. Nabízejí se také možnosti 
v mlékárenském oboru, inseminaci skotu, obilném 
mlynářství. Keňané mají zájem i o chytrá řešení 
(smart solutions), hlavně kvůli úsporám všech 
vstupních nákladů, například energií a hnojiv. 
Východoafričané jsou též milovníci piva, nabízí se 
proto možnosti spolupráce při zakládání minipivo‑
varů, potenciálně i vývozu českého piva.

Slibný je i stavební průmysl. V Keni se překotně 
investuje do výstavby jak komerčních, tak soukro‑
mých staveb. Země má velký nedostatek dostup‑
ného bydlení, které musí řešit zejména ve velkých 
městských aglomeracích. Proto je velká poptávka 
po stavebních materiálech a stavebních strojích.
Nepřekvapivě mezi perspektivní obory patří v Keni 
životní prostředí, vodohospodářství a odpadní 
průmysl. Velké městské aglomerace, například 
Nairobi, Kisumu či Mombasa, se potýkají s nepra‑
videlnými dodávkami vody, velkými ztrátami ve 
vodovodní síti, špatnou dostupností kanalizace 
a s problémy při zpracování odpadů. Města se 
doslova „utápějí“ v hordách rostoucích odpadků, 
znečištěná voda uniká dále do přírody. Řešení 
těchto problémů je nejen strategickým cílem keň‑
ské vlády, ale i zájmem rozvojových dárců.
V neposlední řadě zmíníme obranný průmysl. Po‑
tenciál pro dodávky obranného průmyslu vyplývá 
z hrozby teroristických útoků ze strany somálských 
aš ‑Šabáb. Z tohoto důvodu vláda věnuje vysokou 
pozornost finančním prostředkům na vybavení 
armády i policie.  ■

DANIEL MRÁZEK

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Hlavní město Nairobi

Počet obyvatel
53,77 milionů  
(zdroj UN 2020)

Jazyk
angličtina, kiswahilština, 
40 místních etnických 
jazyků

Náboženství
křesťanství (80 %), islám 
(10 %), další (10 %)

Státní zřízení parlamentní demokracie

Hlava státu William Ruto

Hlava vlády
Rigathi Gachagua  
(Deputy President)

Název měny keňský šilink (Ksh)

Cestování

Časový posun
CET+1 h (letní čas),  
CET+2 h (zimní čas)

Kontakty ZÚ

Velvyslanec Martin Klepetko

Ekonomický úsek Marta Anna Ledgard

Konzulární úsek Štěpán Konopásek

CzechTrade ne

CzechInvest ne

Ekonomika 2021

Nominální HDP (mld. USD) 269,2

Hospodářský růst (%) 6

Inflace (%) 6,1

Nezaměstnanost (%) N/A

Zdroj: Businessinfo.cz

Aktuálně vypsané letošní mise najdete na: 

https://www.komora.cz/
zahranicni‑aktivity/ 
zahranicni‑mise‑2/
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Zdraví jako  
firemní hodnota
Téma přístupu k péči o zdraví zaměstnanců prochází velkými změnami. Stává se nedílnou součástí práce manažera.  
Podle České správy sociálního zabezpečení vyčerpali Češi jen za první čtvrtletí roku 2020 celkem 20 802 914 dnů dočasné 
pracovní neschopnosti. Každý nemocný zaměstnanec tak od ledna do března toho roku prostonal téměř 34 dnů.

Uplynulé roky mimo jiné ukázaly, že zdraví 
zaměstnanců je klíčové pro úspěšný chod 
firmy. Některé organizace ale toto pochopily 

již před pandemií. Zdravotní pojišťovna minister‑
stva vnitra České republiky šla problému naproti, 

a řečeno zdravotnickým slovníkem, nezanedbala 
prevenci. Připravila program Zdraví do firem, 
který nabízí širší pohled na práci zdravotních 
pojišťoven a vytváří prostor pro jejich novou roli 
v ekonomice.

Pasivní přístup k cíli nevede
Jde o rozvinutí sdělení a výzvy, abychom přemýšle‑
li nad svým zdravím jinak a přešli od managemen‑
tu nemoci k managementu zdraví. Předpokládá to 
mít včas maximální množství kvalitních informací, 
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které nám pomohou případným zdravotním 
problémům předcházet. Náš dosavadní navyklý 
přístup k vlastnímu zdraví byl příliš pasivní. Až 
když se nějaký problém projevil, šli jsme za léka‑
řem. Tuto atmosféru podporoval neustálý přísun 
nových vědeckých poznatků a technologických 
řešení, které umožňují léčit nemoci v míře ještě 
před pár desítkami let nemyslitelné. Lidé i firmy 
tak spoléhali na tento stále se zlepšující zdravot‑
ní servis a přenechávali zodpovědnost za péči 
o vlastní zdraví na jiných. To je ale špatný, drahý 
a nebezpečný přístup.
Firmy neřešily péči o zdraví svých zaměstnanců 
koncepčně a důsledně z úrovně managementu. 
On to není jednoduchý úkol. Každý člověk je 
indivi dualita, vstupuje do pracovního procesu 
s vlastními zdravotními riziky a životním stylem. 
Navíc je ve hře mnoho organizačních, právních, 
ekonomických a samozřejmě lékařských záležitos‑
tí. Když už se firma rozhodne, že bude přistupovat 
k otázce péče o zdraví svých zaměstnanců strate‑

gičtěji, kde má začít, kde se má poradit, na koho se 
má nejdříve obrátit. Právě zde se nabízí nová role 
zdravotních pojišťoven. Ty díky svému odbornému 
zázemí potřebnými informacemi a zkušenostmi 
disponují. A tak vznikl postupně ve Zdravotní 
pojišťovně ministerstva vnitra program Zdraví do 
firem. Vychází z předpokladu, které dva covido‑
vé roky bohužel brutálně potvrdily, že zdraví je 
sice slovně vyzdvihovanou, ale v reálném životě 
mnohdy opomíjenou nezbytností pro fungování 
každé společnosti. Dokázat předcházet rizikům 
a umět rychle a efektivně řešit případné problémy 
je nejen ekonomicky výhodné, ale také lidsky 
přínosné. Napomáhá to dobrému obrazu značky či 
vytváření pověsti společnosti, která se zajímá o to, 
jaký dopad má konkrétní pracovní činnost na ži‑
votní pohodu zaměstnanců. Úspěšnost projektu 
ale vyžaduje změnu přístupu. Především k oblasti, 
kterou nazýváme prevence.

Prevence je základ, ne něco navíc
Prevence byla dlouho chápána jako něco, co 
děláme pro své zdraví navíc. Přitom je to v mnoha 
případech rozhodující okolnost, která nám při 
správném počínání umožní se mnoha nepříjem‑
nostem vyhnout nebo je alespoň minimalizo‑
vat. K tomu ale potřebujeme kvalitní, odborné 
a spolehlivé informace. A zde začíná nová role 
zdravotních pojišťoven. Každá pracovní činnost 
může přinášet rozdílná budoucí zdravotní rizika. 
Správně je definovat a najít cestu k jejich eliminaci 
je součástí programu Zdraví do firem. Může 
to vést k motivaci lidí změnit dlouhodobě svůj 
dosavadní způsob života nebo jej alespoň upravit, 
aby bylo možné předejít budoucím potížím. To, že 
si zaměstnanci i manažeři uvědomí, jaké nároky 
klade konkrétní práce na lidský organismus, pod‑
poří vzájemnou spolupráci při hledání společných 
a prospěšných řešení.
Spolupráce s odborníky je důležitá, protože lidé 
dnes mají přehršle možností, jak získávat infor‑
mace. Kolují různé mýty, polopravdy až nesmysly. 
Zdravotní pojišťovny mohou nabídnout fakta 
a zkušenosti. Jsou zdrojem pečlivě prověřených 
informací, které pomohou všem zainteresovaným 
správně se rozhodovat. A jsme opět u ekonomiky. 
Každá koruna vynaložená na prevenci se vyplatí, 
protože případná následná léčba je vždy dražší. 
A samozřejmě napravování chyb v péči o zdraví 
je nejen ekonomicky, ale i lékařsky nejnáročnější. 
Přijetí části odpovědnosti za příznivý zdravotní 
stav svých zaměstnanců tam, kde ho mohou ovliv‑
nit, se stává pro firmy logickým řešením.

Zdraví zaměstnanců je trojí vítězství
Zvládnutí této nové role a současně schopnost 
efektivně motivovat zaměstnance a přinést tak svůj 
nezbytný díl zodpovědnosti vede nejen k pokojněj‑
šímu chodu společnosti, ale znamená též výraznou 
konkurenční výhodu. Program Zdraví do firem 
stojí na principu win ‑win ‑win. Vítězí samozřejmě 
zaměstnanec, protože je spokojenější a zdravější. 

Na straně vítězů je ale také samotná firma, neboť jí 
to přináší jasné ekonomické úspory a současně tím 
zvyšuje hodnotu své značky. Zdravotní pojišťovna 
je třetím vítězem, protože jí svěřené peníze mohou 
putovat tam, kde jsou nejvíce potřeba.
Pro úspěšné zavedení programů, které budou 
efektivně pečovat o zdraví zaměstnanců, je tedy 
důležité, aby si manažeři uvědomovali skuteč‑
nost, že zdraví zaměstnanců je nedílnou součástí 
jejich moderního způsobu řízení lidských zdrojů. 
Uvědomit si nestačí, je potřeba začít s tím něco 

systematicky dělat. Protože zdravotní stav každého 
člověka je velmi osobní věcí a informace o něm 
podléhají přísným bezpečnostním režimům, je 
pro úspěšný rozjezd každého programu nutné, aby 
lidé věřili, že firma to se svou starostlivostí myslí 
vážně. Většina firem definuje a veřejně vyjadřuje 
svoje hodnoty. Péče o zdraví se musí stát součástí 
firemní kultury. Je to podobné jako s prevencí. 
Nejedná se o nic nadbytečného ani o jakousi 
třešničku na dortu. Pokud manažeři společnosti 
dají dostatečně autenticky najevo, že jim opravdu 
záleží na tom, jak je postaráno o jejich zaměstnan‑
ce i v této oblasti, mohou počítat s větší motivací, 
důvěrou a vstřícností i z druhé strany.

Zdraví si náš čas zaslouží
Je nutné si přiznat, že ze strany zaměstnanců ze 
začátku mohou přijít určité bariéry či pochybnosti. 
Důvodem může být způsob myšlení, že když si 
platím zdravotní pojištění, měl by se v případě 
potřeby postarat stát, nebo nezodpovědnost za‑
krývaná zdánlivě individualistickým postojem: co 
je komu do mého zdraví. Tyto negativní přístupy 
jsou nepříjemné především proto, že zdravotní 
stav se nedá dělit na ten, který máme ve volném 
čase, a druhý, který máme v práci. Proto jsou 
vysvětlení důvodů a důraz na prevenci a odpo‑
vědnost tak důležité. Na zdravotních rizicích je 

 V SOUČASNÉM INFORMAČNÍM 
CHAOSU MŮŽEME NABÍDNOUT 
JISTOTU PROFESIONÁLNÍHO, 
ZNALOSTMI PROVĚŘENÉHO 
A SOUČASNĚ KLIENTŮM 
SROZUMITELNÉHO ZDROJE. LIDÉ NÁM 
MOHOU VĚŘIT, ŘEČENO LAPIDÁRNĚ. 
SPRÁVNĚ INFORMOVANÝ KLIENT JE 
NEJEN LÉPE SPOLUPRACUJÍCÍ, ALE 
TAKÉ V KONEČNÉM DŮSLEDKU JEHO 
PŘÍPADNÁ LÉČBA STOJÍ MÉNĚ PENĚZ, 
NEŽ KDYŽ NĚKDO VINOU ŠPATNÉ 
INFORMOVANOSTI SVOJI ZDRAVOTNÍ 
PÉČI ZANEDBÁ ČI PODCENÍ.
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zákeřné především to, že se problémy neobjeví 
hned a ani příznaky člověk nemusí dlouho vnímat. 
Nebo si je špatně vysvětluje. Takže se cítí zdravý 
a obvyklá výmluva Nemám čas! je vždy po ruce. 
Vůbec je zajímavé, kolik času jsme ochotni věnovat 
věcem, které nemají na náš skutečný život velký 
vliv, jako je třeba barva kupovaného auta nebo 
výběr restaurace, kam večer zajdeme, oproti tomu, 
jak málo máme ověřených informací o svém 
zdraví. A především, co taková informace pro nás 
znamená. Pokud totiž budeme po jejím významu 
skutečně pátrat, většinou dojdeme k závěru, že 
ve svém životě musíme něco změnit. A to se nám 
nechce, i když to podvědomě cítíme či víme od 
svého okolí. Proto se mnohdy přemýšlení nad 
svým zdravím vyhýbáme.
To vše jsou velmi citlivé skutečnosti a vyžadují 
od manažera důsledný a otevřený přístup. Nejde 
o to lidi strašit nebo jim násilím měnit zavedený 
životní styl či rytmus. Ostatně každý jsme jiný. 
Pokud firma dává najevo, že péče o zdraví, která 
začíná prevencí, je samozřejmou součástí benefitů 
společnosti, pak snáz přesvědčí zaměstnance, aby 
spolupracovali.

Dodat zdraví do firmy není složité
V rozhovorech s mnoha manažery narážíme 
na názor, že péče o zdraví je pouze a výlučně 
záležitostí zaměstnance. Což samozřejmě není 
pravda, protože každá činnost, tedy i ta, kterou 
vykonáváme v práci, určité zdravotní hrozby 
přináší. A především manažer je zodpovědný za 

ekonomický výsledek svého týmu. A řekli jsme 
si, že podcenění či pozdní řešení otázek kolem pre‑
vence vede jen a pouze k větším nákladům. Obavy 
z toho, že problematice systému zdravotnictví ma‑
nažer nerozumí, jsou opodstatněné. Právě proto 
jsou tu programy jako Zdraví do firem Zdravotní 
pojišťovny ministerstva vnitra České republiky.
Jak tedy postupovat? Nejdříve je nutné si udělat 
analýzu zdravotních rizik typických pro firmu. 
Sesbírat veškerá přístupná data o nemocnosti, 
zejména o ekonomických ztrátách při výpadku 
pracovníků. Jako ideální poradce se nabízí zdra‑

votní pojišťovna. Jednak má zkušenosti s po‑
dobnými analýzami. Má celostátní přehled, není 
odkázána jen na čísla z určitého místa či regionu. 
Především má ale přehled o moderních způsobech 
prevence. Ví, co v praxi funguje a co je jen módní 
trend. Spolu se zdravotní pojišťovnou je možné 
vytvořit strategii prevence ve firmě. Všechny její 
kroky je pak nutné hodnotit z hlediska jak dopadu 
na chování a motivaci zaměstnanců, tak efektivity 
zvolených postupů.

Kdo víc nabízí, víc získává
Zatímco nákladové a výdajové položky jsou každo‑
denní činností manažera, který dokáže jejich vý‑
znam rychle pochopit a také si spočítat, že peníze 
investované do efektivní prevence se vrátí v každo‑
denním pracovním provozu, tak zavedení nových 
přístupů v péči o zdraví do firemní kultury je úkol, 
který vyžaduje empatie, mezioborovou zručnost 
a umění komunikace. Přesto je nedílnou součás‑
tí úspěšného zavedení zdravotních programů. 
Ideálem je zdravotně zodpovědná firma. Corporate 
Health Responsibility pak znamená praktické 
zavedení péče o zdraví do hodnot společnosti. 
Je to přístup, kdy zaměstnancům nabízíme víc, než 
jaké jsou zákonné požadavky v oblasti ochrany 
zdraví při práci. Ale také víc získáváme. Jde o to, 
uvědomit si propojení vzájemné odpovědnosti 
za zdraví a přijmout její díl jako zaměstnavatel, 
majitel, manažer. Povýšením zdraví na úroveň, kam 
skutečně patří, tedy mezi priority z nejdůležitějších, 
dává firma svým zaměstnancům jasně najevo, že 

O PREVENCI MLUVÍM ČASTO 
PROTO, ŽE JE TO ÚČINNÁ CESTA, JAK 
ŽÍT LÉPE. PREVENCE ZNAMENÁ 
PŘEDCHÁZENÍ. ČILI BUDU -LI SE NĚJAK 
CHOVAT, ZÍSKÁM -LI O SVÉM TĚLE 
A MOZKU DOSTATEČNÉ, ZDŮRAZŇUJI 
VĚDECKÉ A OVĚŘENÉ INFORMACE, 
ZABRÁNÍM TAK POTÍŽÍM, KTERÉ 
POKUD PŘIJDOU, BUDOU MĚ STÁT 
ENERGII, ČAS I PENÍZE. PREVENCE JE 
TEDY NEJEN EKONOMICKY VÝHODNÁ, 
ALE JE TO PŘIROZENÉ A LIDSKY 
SPRÁVNÉ JEDNÁNÍ.



www.komora.cz   67

  zdraví

managementu záleží nejen na jejich výkonu, ale 
i na celkovém rozvoji. Tím posouvá vztah mezi 
společností a zaměstnavatelem na vyšší úroveň 
a usnadňuje i sama sobě plnění těch hlavních úko‑
lů, pro které byla stvořena – tedy ekonomických.

Pozor na nesmyslné plýtvání
Přístup k péči o zdraví zaměstnanců měl svůj 
vývoj. Na jeho nejnižším stupni je péče o zdra‑
ví vnímána jako ne příliš populární, ale nutná 
součást pracovního života, především v podobě 
bezpečnosti práci. Pak následovaly různé výběrové 
zdravotní benefity, které se nejdříve ale týka‑
ly pouze vyššího či nejvyššího managementu. 
U ostatních zaměstnanců se mnohde zbytečně 
plýtvalo různými nesystematickými dárky, které 
s odbornou lékařskou péčí neměly moc společné‑

ho, byly často jednorázového charakteru a týkaly 
se spíš podpory volnočasových aktivit než nějaké 
systematické zdravotní péče. Nyní tedy přichází 
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České 
republiky s komplexním, odborným a účinným 
programem, který zahrnuje vše, co potřebuje firma 
i její zaměstnanci, aby mohli vykonávat svoji práci 
jako lidé ve vyspělé zemi 21. století.

Od managementu nemocí 
k managementu zdraví
Denně slyšíme, jak těžké je získat si či udržet 
si kvalitní zaměstnance. Tento aktivní přístup 
v oblasti zdraví staví firmu do role zodpovědné‑
ho zaměstnavatele, kterému záleží na tom, jaký 
dopad má práce na jeho celkový život, který se 
mu snaží být nápomocný v řešení případných 
problémů, a který mu především pomáhá, aby se 
vůbec nevyskytly. Koncept zdravotně zodpovědné 
firmy je účinným nástrojem ve vysoce konkuren‑
čním prostředí na trhu práce. Chceme ‑li mluvit 
i v tomto případě o zisku, pak ziskem jsou kromě 
snížení pracovní neschopnosti zaměstnanci s vyšší 
fyzickou i duševní odolností. Takoví pak zvládají 

lépe období různých krizí a jsou i méně náchylní 
k nabídkám konkurence.
Začali jsme tím, že cílem je celková změna přístupu. 
Od managementu nemocí se přesunout k manage‑
mentu zdraví. Nečekat, až se něco stane, a pak hle‑
dat krizové plány, ale včas analyzovat hrozby a těm 
předcházet. Nebo jinak: plánovat a pracovat na sobě 
tak, abychom lépe a spokojeněji žili, a odevzdaně 
nespoléhat na někoho jiného, když dojde k problé‑
mu. Nejenže práci lépe zvládáme, když jsme ve fy‑
zické a duševní pohodě. I nemoci se snáz ubráníme 
na začátku nebo ještě před jejím začátkem. Co platí 
o lidech jako jednotlivcích, to platí i o firmách.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR se 
svým programem Zdraví do firem je inovátorem 
ve svém oboru. Přizpůsobuje svoji nabídku potře‑
bám firem a měnícímu se světu. Je to jako v jakém‑
koliv jiném obchodním případě: potřebujete plán 
a strategii. Musíte to mít správně spočítané. Vše je 
potřeba srozumitelně a věrohodně vysvětlit svým 
spolupracovníkům. A pak je nutné analyzovat po‑
stupné kroky a ty další upravovat podle získaných 
výsledků. Především je ale potřeba začít. Už proto, 
že konkurence nikdy nespí.  ■

DAVID KOSTKA, generální ředitel ZP MV ČR

MUDr. DAVID KOSTKA, MBA
Generální ředitel největší zaměstnanecké Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Dříve v ZP MV ČR 
působil ve funkci ředitele odboru strategie a byl statutárním zástupcem generálního ředitele. Je 
doktorem medicíny, atestovaným chirurgem. Tuto profesi vykonával jedenáct let. V roce 1997 
vstoupil do oblasti zdravotního pojištění. Shodou okolností začínal právě v ZP MV ČR jako ředitel 
odboru zdravotní politiky. Postupně působil na manažerských pozicích v dalších zaměstnaneckých 
zdravotních pojišťovnách.

 ZAMĚSTNANCI VE FIRMÁCH MAJÍ 
ŘADU ROZDÍLNÝCH ZDRAVOTNÍCH 
PROBLÉMŮ, JEJICHŽ ŘEŠENÍ JE RŮZNÉ. 
MY JIM S NIMI MŮŽEME POMOCI, ABY 
SE CÍTILI V PRÁCI LÉPE, ABY JE JEJICH 
PRACOVNÍ ČINNOST K TĚM RIZIKŮM 
NEPŘIBLÍŽILA, ABY SI NAŠLI SVŮJ 
ZPŮSOB PÉČE O TĚLO I MYSL. ZNÁME 
ZDRAVOTNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY, 
ROZUMÍME JEHO FINANCOVÁNÍ 
I PRÁVNÍM ASPEKTŮM. JSME TEDY 
V TOMTO SCHOPNI POSKYTNOUT 
FIRMÁM KOMPLEXNÍ SLUŽBU.
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Třídenní skvělý program výročního kongresu 
FEMTEC se konal ve dnech 3.–6. listopa‑
du 2022 ve významném italském lázeňském 

centru Castel San Pietro Terme blízko Bologni 
v Itálii.

Balneologické obory zaslouží certifikaci
Z pohledu českého lázeňství patřily k nejzají‑
mavějším přednášky na témata objektivizace 
lázeňské péče pro vybrané diagnózy (artritida, 
postcovid, psychiatrická onemocnění a podobně) 

a rehabilitace, které patří ke stěžejním tématům 
i v českém lázeňství. Stejně jako v České republice 
je v celé Evropě hojně diskutována problematika 
nedostatečné výchovy a vzdělávání v oborech 
spjatých s lázeňstvím a balneologií. Souhlasně 

Mezinárodní kongres FEMTEC –  
nové trendy v lázeňství a balneologii

Balneologie v měnící 
se společnosti
Postcovidový vývoj ovlivnil mnoho odvětví lidské činnosti a významně zasáhl i do oblasti lázeňství a balneologie. Negativní 
dopady spojené s úbytkem lázeňských hostů i pacientů, následně s úbytkem lázeňského personálu způsobily velké 
problémy na cestě k návratu do doby před covidem. V této nové situaci se neocitly jen české lázně, ale i evropské, a najít 
společnou cestu k nápravě hledali řečníci a účastníci v pořadí již 73. vědeckého kongresu světové federace hydroterapie 
a klimatoterapie (FEMTEC – Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy).
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byla přijata myšlenka o nutnosti zavedení výuky 
a certifikace balneologických oborů na celoev‑
ropské úrovni, pozvednutí povědomí o lázeňství 
a účincích přírodních léčivých zdrojů u laic‑
ké i odborné veřejnosti. Vzdělávání na všech 
úrovních, tj. od laické veřejnosti přes odbor‑
nou, napříč věkovými kategoriemi by mělo být 
významně posíleno. Není snad v Evropě jediná 
země, kde by byly lázeňství a balneologie jako 
vědní obory dostatečně podporovány. Jen na vy‑
braných středních a vysokých školách je výše 
zmíněná problematika vyučována doplňkově a ve 
formě nepovinných a zájmových předmětů. Stejně 
tak je dosud nedostatečně využívána možnost 
optimálního zapojení informačních technologií, 
umělé inteligence a strojového učení. Problemati‑
ka managementu lázeňských míst, měst i regionů 
rezonuje zejména v západních zemích a hlavním 
cílem je zviditelnit a zatraktivnit tato místa pro 
co nejširší okruh návštěvníků cestou přípravy 
atraktivních programů pro různé věkové skupiny 
specificky zaměřené. Tyto specifické programy 
balancují mezi léčebným a wellness pobytem, 
který je méně náročný na odborný personál, ale 
v současné době podle stávajících výzkumů více 
vyhledávaný zejména mladší generací lázeňských 
klientů. Na programu kongresu byly i otázky 
zdravotních systémů v jednotlivých členských 
státech Evropské unie a jejich podpora lázeňství. 
Téměř ve všech členských státech jsou nedostatky 
a k ideálnímu stavu je daleko.

Termofilní mikroflóra jako nová  
inspirace českého lázeňství
Mezinárodní kongres FEMTECH měl široké me‑
zinárodní zastoupení. Byli přítomni řečníci z USA, 
Austrálie a Konga, kteří prezentovali náhled 

na balneologii a lázeňství v neevropských oblas‑
tech. Zajímavé byly přednášky o dětském lázeňství 
a o výchově nové generace lázeňských hostů/klien‑
tů, o požadavcích na nové pojetí lázeňské péče 
pro budoucí generaci lázeňských hostů. Historii 
lázeňství byl věnován celý blok, protože jejich 
význam v minulých dobách poznamenal nejen 
evropský vývoj v různých dějinných situacích, jako 
např. jejich význam pro strategická válečná, míro‑
vá a jiná setkání, setkání panovníků, významných 
vědců, literátů, hudebníků, malířů apod. Novým 
tématem byla bezesporu termofilní mikroflóra, 
tedy mikroorganismy vyskytující se v horkých 

pramenech, které jsou schopny kolonizovat a žít 
v horkých pramenech a vyžadují naprosto unikátní 
životní prostředí pro existenci. Téma termofilní 
mikroflóry může být inspirujícím tématem i pro 
české lázeňství.
Celosvětovým problémem všech lázní je věrohod‑
ně prokázat jejich význam v prevenci, nastavení 
zdravého životního stylu, zapojení do zdravotních 
systémů, jejich udržitelnost a využití celého poten‑
ciálu lázní, přírodních léčivých zdrojů a klimatické 
krajiny, jejíž terapeutický význam je věrohodně 
prokázán, ale všeobecně stále nedoceněn.
Na kongresu byly navázány pracovní kontakty 
nejen na základě prezentovaných sdělení, ale i se 
všemi řečníky, odborníky a vědecko ‑výzkumnými 
pracovníky, kteří přicházejí v úvahu pro budoucí 
možnou spolupráci.

Evropské lázeňství se sejde na podzim 
v Karlových Varech
Bylo zveřejněno první oznámení o konferenci 
Evropské asociace lázní (ESPA – European Spa 
Association), která se bude konat na podzim 
v roce 2023 v Karlových Varech a jejímž garantem 

za odbornou část bude ILaB. Předběžné pozvání 
předních evropských a světových expertů do 
Karlových Varů ze strany ILaB se setkalo s velmi 
pozitivní odezvou.
Prezident ESPA Thierri Dubois a prezident 
FEMTEC Umberto Solimene přijali pozvání do 
Karlových Varů v roce 2023 a předběžně přislíbili 
účast.
ILaB vstoupil úspěšně na scénu evropské balneo‑
logie a je třeba využít všechny možnosti pro rozvoj 
českého lázeňství a balneologie.  ■

JUDITA KINKOROVÁ, Institut lázeňství a balneologie

BOHATÝ PROGRAM ZAHRNOVAL PŘEDNÁŠKY  
NA AKTUÁLNÍ TÉMATA LÁZEŇSTVÍ A BALNEOLOGIE
	■ Výzkum jako zdroj znalostí a korektních informací
	■ Výuka a výcvik – univerzitní, postuniverzitní, online, in ‑person
	■ Termální centra – jejich technologie a struktura
	■ Organizace a management termálních regionů
	■ Tradiční a IT marketing
	■ Udržitelná a zdravotní turistika
	■ Zdravotní pojištění
	■ Koncept „one health“
	■ Regionální a národní zdravotní politika

Za Institut lázeňství a balneologie se kongresu aktivně zúčastnili prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., 
a doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc. A celkově byly do programu zařazeny čtyři přednášky, z nichž 
první tři byly přednostně zařazeny do kategorie vyzvaných:

J. Kinkorová: ILaB – koncepce moderního lázeňství a balneologie v České republice

O. Topolčan: Nealkoholická jaterní steatóza se stává významným chronickým onemocněním v ČR

A. Huseynli: Role komplexní lázeňské léčby v prevenci mentálních nemocí

P. Hloušková: Terapeutické environmentální faktory v klimatických lázních v ČR

Judita Kinkorová, ILaB – koncepce moderního lázeňství  a balneologie v České republice
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Evropa chce v MICE hrát prim i přes růst globální konkurence

V Praze se poprvé otevřela  
Bílá kniha udržitelnosti
Aktuální trendy v kongresovém a incentivním turismu, stejně tak jako případové studie jednotlivých evropských convention 
bureaus a mezinárodních asociací představila konference Czech Convention Bureau Inspirational Afternoon. V hotelu Vienna 
House by Wyndham Diplomat v Praze ji na konci ledna uspořádala Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism.

Konference se zúčastnilo více než 150 zástupců 
regionů, hotelů, venues i cestovních kanceláří 
a kongresových organizátorů. „Na akci se nám 

podařilo domluvit skvělé mezinárodně uznávané řeč‑
níky k tématům, která jsou pro MICE svět naprosto 
zásadní. Ať už se jedná o budoucí vývoj kongresů, 
výstav, konferencí a eventů, návod, jak postupovat 
při změně značky destinace či změně myšlení, ale 
také k problematice udržitelnosti eventů a jejich 
dopadů na společnost,“ uvedla Tereza Hofmanová, 
vedoucí manažerka Czech Convention Bureau.

Nový ekosystém eventů – technologie, 
mobilita a udržitelnost
Současným trendům se věnoval ve své prezentaci 
Matthias Schultze, ředitel German Convention Bu‑
reau a zástupce inovační platformy Future Meeting 
Space, který seznámil příchozí s výsledky studie 
zaměřené na možné scénáře budoucího vývoje 
v oblasti MICE a představil nový ekosystém eventů, 
který vzniká pod vlivem řady faktorů a současných 
trendů, jako jsou nové technologie, mobilita, udr‑
žitelnost a další. Ve své výzkumné fázi se platforma 
Future Meeting Space zaměřila na celkem deset 
oblastí, do analýzy byly zahrnuty také změny v in‑
formovanosti a postojích ve společnosti.
Evropa byla zároveň prezentována jako kontinent, 
který je lídrem v oblasti MICE, kdy se více než 
52 % akcí každoročně koná právě zde. Během pre‑
zentace byl zohledněn také trend virtualizace akcí, 
kdy jejich hybridní podoba zůstane do budoucna 
jejich automatickou součástí, zároveň ale fyzická 
podoba akcí přes veškerý technologický a digita‑
lizační pokrok zůstává i nadále jejich nedílným 
a nenahraditelným základem.
Velmi inspirativní model politiky, ve kterém jsou 
eventy důležitým katalyzátorem sociálních a eko‑
nomických změn a hnacím motorem budoucího 
rozvoje země, představil ředitel odboru Business 
Events Visit Scotland a člen poradního výboru 
PCMA (Professional Convention Management 
Association) Neil Brownlee.

Budoucnost na ose Praha – Frankfurt
Zástupkyně mezinárodní společnosti IMEX 
Group Liz Brand se zaměřila na nové iniciativy 

v oblasti udržitelnosti a bezbariérovosti, kterým 
se společnost dlouhodobě věnuje. Prezentaci 
doplnila Tamara Bernstein, regionální ředitelka 
mezinárodní kongresové asociace ICCA (Inter‑
national Congress and Convention Association), 
která představila dlouhodobé cíle asociace včetně 
základních pilířů aktivit v roce 2023.
V lednu se vůbec poprvé v Praze konalo i zasedání 
Strategické aliance evropských národních con‑
vention bureaus, která v současné době sdružuje 
28 národních convention bureaus, a Česká republi‑
ka je jedním ze zakládajících členů.
V roce 2021 aliance publikovala bílou knihu s ná‑
zvem Budoucí role a účel Convention Bureau, kte‑
rá se zaměřovala na celou řadu otázek, mimo jiné 
na to, jak se mohou národní convention bureaus 

co nejlépe připravit na budoucí krize, jaké můžeme 
předvídat výzvy a příležitosti a jaké aktivity priori‑
tizovat, abychom vytvořili maximální hodnotu pro 
naše partnery a zúčastněné strany.
„Hlavním tématem pražského setkání byla příprava 
nového dokumentu, který na původní bílou knihu 
navazuje a zaměřuje se tentokrát na otázku, jak 
může síť evropských národních convention bureaus 
ovlivnit problematiku udržitelnosti v oblasti kongre‑
sového a incentivního cestovního ruchu,“ dodává 
Tereza Hofmanová a uzavírá: „Dokument, který 
bude finalizován v průběhu nadcházejících dvou 
měsíců, by měl být oficiálně představen na letošním 
veletrhu IMEX Frankfurt.“ ■

VALERIE SAARA

INFORMACE PRO ODBORNÍKY
Analýzy k dopadům incentivního a kongresového turismu naleznete na analytickém portále 
Institutu Turismu, který je součástí CzechTourismu, na adrese: 

https://tourdata.cz/temata/data/analyzy/mice/

Pro všechny zájemce o pořádání kongresových a incentivních akcí v České republice je k dispozici 
také vyhledávač vhodných prostor napříč všemi kraji České republiky. Tzv. Venue Finder připravila 
ve spolupráci s Meatspace Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism: 

https://www.czechtourism.cz/cs ‑CZ/Marketingove ‑aktivity/Czech ‑Convention ‑Bureau/Venue ‑finder
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Odborná konference cestovního ruchu
čtvrtek 20. a pátek 21. dubna 2023

České Budějovice

 www.travelcon.cz

Projekt „Marketingové aktivity JCCR“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky
 z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
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Nejmodernější komplex metropole 
uvede veletržní legendy i novinky
Výstavní areál PVA EXPO PRAHA v Letňanech je českým srdcem nejen veletržního oboru. Za více než dvacet let existence 
se stal nejmodernějším a největším veletržním komplexem v Praze, který je místem mezinárodního významu a zázemím 
pro konání klíčových událostí. Již na jaře se na výstavišti budou konat zásadní akce, například výstava obytných 
automobilů a karavanů FOR CARAVAN, veletrhy cestovního ruchu a regionální turistiky HOLIDAY WORLD & REGION WORLD 
a premiérově také výstava motocyklů, čtyřkolek a příslušenství MOTOCYKL PRAHA.

Architekti, projektanti, dodavatelé, investoři, 
developeři nebo výrobci stavebních materiá‑
lů – u nich je počátek legendy výstaviště PVA 

EXPO PRAHA, když se půl roku po sametové re‑
voluci začala psát historie dnes nejvýznamnějšího 
stavebního veletrhu FOR ARCH. Středoevropská 
událost oboru nevystačila s původními prostory 
a dala impulz k položení základního kamene 
areálu v Letňanech. V září 1998 se poprvé otevřely 
brány PVA EXPO PRAHA.

Jediný multifunkční areál Prahy
Prostory výstaviště svou strategickou polohou 
a dopravní dostupností nabízejí komfort pro 
vystavovatele i návštěvníky a dokážou v sedmi 
multifunkčních halách zabezpečit podmínky 
pro jakýkoliv rozsah a typ akce. Před covidovou 
pandemií hostilo výstaviště 116 akcí, kterých se 
zúčastnil až milion návštěvníků. Nabízí hrubou vý‑
stavní plochu 105 000 m2 a plochu téměř 40 000 m2 
v moderních ocelových halách. Letos zahájilo PVA 
EXPO PRAHA provoz také v nové hale, která byla 
vybudována nejen pro veletržní akce, ale např. pro 
koncerty, konference, valné hromady, semináře, 
fashion shows či pro natáčení filmových produkcí.
Letňanský areál je často místem pro prezentace 
klíčových produktů. Například veletrh čisté mo‑
bility e ‑SALON představil letos Česku v národní 
premiéře vozy světových značek jako Volkswagen, 

Renault, Citroën nebo Hyundai. Technologic‑
ké novinky v PVA EXPO PRAHA každoročně 
představují také společnosti z oborů gastronomie, 
bydlení, designu, sportu, videoher či interak‑
tivní zábavy. Díky zázemí, které areál dokáže 
poskytnout, se staly Letňany dějištěm kulturních 
akcí evropského významu. S jeho podporou se 
představily kapely Muse, Metallica, Rolling Stones, 
Rammstein nebo zpěvák Ed Sheeran.

Jaro plné klíčových událostí
Již během ledna odstartuje v PVA EXPO PRAHA 
jarní veletržní sezona. Pod taktovkou organizátora 
společnosti ABF, a. s., se zde uskuteční desítky 
klíčových akcí pro rozmanitá odvětví. Velkou 
premiérou bude pro Prahu výstava MOTOCYKL 
PRAHA. Její oborové členění nabídne motocykly, 
skútry, čtyřkolky, sportovní a závodní motocykly, 
přípojná vozidla k motocyklům, díly a příslu‑
šenství, doplňky a výstroj nebo technologie pro 
provoz a opravy.

„Souběžně s touto událostí proběhne akce Bohemian 
Custom Motorcycles. Ta se na jaře přesune z Liberce 
do Prahy, kde veřejnosti představí stavby a přestavby 
motorek od špičkových stavitelů z tuzemska i zahra‑
ničí,“ řekl generální ředitel ABF Martin František 
Přívětivý. Akci, která se v Letňanech koná ve 
dnech 2. až 5. března, doplní také vyhlášení pres‑
tižní ankety Motocykl roku.
Na své si v Letňanech na jaře přijdou také odbor‑
níci na oblast cestovního ruchu a tuzemské turisti‑
ky, ale i milovníci cestování z řad široké veřejnosti. 
Veletrhy HOLIDAY WORLD & RE GION WORLD 
proběhnou od 17. do 19. března. Na výstavišti 
představí vystavovatelé novinky a trendy oboru 
pro milovníky exotiky i regionální turistiky, chybět 
nebude doprovodný program. Profesionálové 
i široká veřejnost se mohou těšit na konference, 
setkání s cestovateli i workshopy.
Již počtrnácté se v PVA EXPO PRAHA uskuteční 
také výstava obytných automobilů a karavanů FOR 
CARAVAN probíhající souběžně s výstavou lodí 
a vodních sportů FOR BOAT. Tyto události se 
konají rovněž v termínu 17. až 19. března a doko‑
nale doplní cestovatelské portfolio akcí HOLIDAY 
WORLD & REGION WORLD. Návštěvníci tak 
získají unikátní komplexní přehled novinek a tren‑
dů těchto oborů pod jednou střechou.  ■

LUCIE BÁRTOVÁ

Co dalšího přinese jarní sezona  
v PVA EXPO PRAHA, zjistíte na:

www.pvaexpo.cz
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Pohled na očekávané právní úpravy turismu

Příprava zákona  
o cestovním ruchu se protahuje
Právní úprava cestovního ruchu neboli turismu je velmi specializovanou součástí práva, kterou se v ČR zabývá jen hrstka 
odborníků spočitatelných na prstech. V současnosti se i širší veřejnost setkává s informacemi o přípravě zákona o cestovním 
ruchu. Právě 31. ledna proběhl na Ministerstvu pro místní rozvoj druhý kulatý stůl k návrhu zákona, jehož příprava se 
zejména vzhledem k finanční náročnosti plánovaného systému protahuje. Přesto se předpokládá, že v červnu bude návrh 
předán do mezirezortního připomínkového řízení, v listopadu by měla věcný záměr projednávat vláda a s účinností zákona 
se počítá od roku 2026.

Jak autor tohoto textu vyjádřil na obou ofici‑
álních zasedáních, je důležité nepodceňovat 
mimořádnou právní složitost této materie, kdy 

zákon možná opět neprojde. To ilustruje i skuteč‑
nost, že jde o zřejmě nejdéle připravovaný zákon 
českých dějin, o který usilovalo již meziválečné 
Československo od roku 1927.

Nejde jen o zájezdy
Pro informaci nepoučeného čtenáře je zejména 
nutné naznačit složitou strukturu právní úpravy 
cestovního ruchu, která se v ČR i dalších státech EU 
skládá zjednodušeně ze čtyř částí. První (a to hlavní) 
skupinu tvoří speciální předpisy chránící spotřebi‑
tele v cestovním ruchu, což vychází ze směrnic EU. 
Jde o zájezd (v ČR ve smlouvě o zájezdu v občan‑
ském zákoníku, a zejména v jediném speciálním 
zákoně k turismu č. 159/1999 Sb.) a timesharing, 
což je typicky jakýsi řadu let opakovaný nájem 
rekreační nemovitosti (v ČR v obecných předpisech 
ke smlouvám v občanském zákoníku). Jako druhou 
skupinu lze vymezit obecné předpisy k podnikání, 
které zasahují i cestovní ruch, jako je živnosten‑
ský zákon. Nás zajímá třetí skupina, kam lze řadit 
normy správního a finančního práva k organizaci 
a financování turismu, tedy v ČR zákon o místních 
poplatcích a dlouhodobě připravovaný zákon o ces‑
tovním ruchu, jaký mají například na Slovensku 
nebo v Rakousku. Ten by měl zahrnout zejména sys‑
tém destinačního managementu. Poslední čtvrtou 
skupinu tvoří velmi různorodé předpisy veřejného 
práva související s cestovním ruchem, jako je úprava 
dopravy, některé prvky práva životního prostředí, ve 
státech se zásadním významem kulturního turismu, 
jako je ČR, také památková péče, ale vedle toho 
i mnohé další jako například právní úprava vydává‑
ní cestovních dokladů, vinařství nebo lázeňství.

Údiv až výsměch
Právní úprava cestovního ruchu sice není rozsáhlá, 
ale patří často k nejkomplikovanějším problémům 
práva, což bývá bohužel přehlíženo. Pro ilustraci 

k nejspornějším při vytváření nového občanského 
zákoníku patřila vazba budov a pozemků, otázka 
zvířete jako věci a ztráta radosti z dovolené. Velice 
komplikovanou právní materii představuje také 
aktuálně připravovaný zákon o cestovním ruchu, 
který nevychází z práva EU, a měl by upravovat 
zejména organizaci destinačního managementu 
(DMO). Současný kvaziprávní systém (hlavně 
DMO krajů a turistických oblastí) vzniklý od roku 
2018 vyvolává mezi právními odborníky údiv 
a představa jeho snadného zakotvení v zákoně 
leckdy až výsměch. To si autor působící hlavně 
na Právnické fakultě UK ověřil v diskuzích s kole‑
gy (včetně členů Legislativní rady vlády ČR).

Změny na všech stranách
Zákon o cestovním ruchu přitom není zdaleka 
jedinou změnou práva, která se připravuje. EU 

dopracovává novou verzi klíčové směrnice k zájez‑
dům, což si vynutí mimo jiné další velkou novelu 
zákona č. 159/1999 Sb. Samotná ČR připravuje 
zejména úpravu tzv. e ‑turisty, uvažuje se o zásazích 
do sdíleného ubytování, již před koronavirem bylo 
připraveno nové takzvané sněžné právo (týkající 
se horské služby, ale snad i povinností hlavně 
na sjezdovkách).  ■

RENÉ PETRÁŠ

VÍCE INFORMACÍ

Tento stručný článek naznačil jen 
základní prvky materie, pro zájemce 
o hlubší poznání lze doporučit zejména 
speciální právní čísla časopisu Studia 
turistica (od roku 2018 vždy první číslo 
ročníku), který je volně na internetu 
https://www.studiaturistica.cz/archives/, 
hlavně články dr. Petráše v čísle 1/2022 
a nyní dokončovaném 1/2023. Též 
viz http://turismus.prf.cuni.cz/.

JUDr. PhDr. RENÉ PETRÁŠ, Ph.D., 
je expert na legislativu cestovního ruchu, 
pedagog Právnické fakulty Univerzity 
Karlovy.
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Jedinečná pozvánka 
do prestižního IT klubu
Devatenáct let působí na českém trhu společnost Českomoravský informační systém, technologická špička, konkurující 
největším tuzemským hráčům. Nejspíš ji znáte pod nenápadnou zkratkou ČMIS. Pokud neznáte, zpozorněte: jde 
o společnost, kterou založil Václav Svátek původně za účelem hostování aplikací a dnes je lídrem v oblasti hostingu, 
cloudových služeb a péče o firemní IOT infrastrukturu. Lídrem, kterého zdobí i unikátní projekt. Václav Svátek a jeho ČMIS 
stojí totiž za prestižní platformou VIP IT Club.

Ten sdružuje špičkové IT a vrcholové manažery 
nejlepších firem napříč odvětvími. Měsíc co 
měsíc se scházejí k inspirativním debatám 

v Gourmet restaurantu Atelier Petřín, kde si mo‑
hou nejen vzájemně vyměňovat informace z oboru 
a vlastní zkušenosti, ale mají i zcela jedinečnou 
příležitost diskutovat aktuální témata.

Že se nejedná o formální setkání, o tom nejlépe 
svědčí to, že živé diskuze zpravidla pokračují ještě 
dlouho po ukončení programu a leckdy předčí 
i gastronomickou konkurenci. A není divu, vždyť 
na každé setkání bývá jako host pozván vždy jeden 
mimořádně atraktivní host jako spíkr. Tím je 
obvykle CEO nebo CTO přední české firmy.
Takových setkání se již uskutečnilo pětašedesá‑
ta v minulosti se mezi spíkry zařadili například 
Vráťa Kalenda z Appliftingu, Tomáš Pilský z CZC.
cz, Ondřej Brable ze Shoptetu, Pavel Chlumský 
z Alzy nebo Ondřej Klant z Rohlíku. ■

PETR SIMON

STAŇTE SE ČLENY VIP IT CLUBU!
Pokud jste IT manažer nebo majitel firmy, 
máte nyní jedinečnou příležitost stát se 
členem prestižního klubu. Pozvánku je sice 
možné získat pouze na základě doporučení 
některého z členů, ale nezoufejte – kdokoliv 
se zajímavou byznysovou zkušeností, zvláště 
z relevantního oboru, je vítán.

info@cmis.cz 

ČMIS
Doménou firmy je hosting, cloudové služby 
a spolehlivá IT infrastruktura pro firmy. ČMIS si 
rovněž zakládá na špičkové podpoře klientů – 
dokáže například vyladit a zrychlit klientům 
systém (především IT architekturu, MS SQL 
server a navazující systémy) tak, že jim ušetří 
až 50 % nákladů. Mezi dlouhodobé klienty 
ČMIS patří především lídři tuzemského trhu, 
například Rohlík.cz, Shoptet, Pilulka, Albatros 
media či Knihy Dobrovský.
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Bronislav Vajbar přináší…

… vína ročníku 2022

U Vily 480, 691 05 Zaječí | Telefon vinařství: 725 441 048 | Telefon vinný bar: 721 657 475
www.vinarstvivajbar.cz



Jsme specialisté v oblasti zeleně a rádi vám  
pomůžeme s budováním a údržbou vaší zahrady

ZAKLÁDÁNÍ ZAHRAD

•  zakládání trávníků a záhonů

•  výsadba okrasných rostlin a dřevin

•  výstavba závlahového systému

•  stavební a výkopové práce

•  pokládka dlažby a výstavba plotu

ÚDRŽBA ZAHRAD A SEZÓNNÍ PRÁCE

•  péče o trávníky

•  ruční pletí záhonů

•  stříhání keřů a živých plotů

•  řez ovocných stromů a péče o stromy

•  údržba průmyslových a logistických parků

info@neragreen.cz
www.neragreen.cz

NERAGREEN 
Šrobárova 40/2002, 101 00 Praha 10 – Vinohrady
+420 778 408 890
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