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Bankovní revoluce je za dveřmi

Pavel Drahotský, Saxo Bank

Dálný východ – region dosud
nevyčerpaných možností

Připravte se na změny 
v zákonech pro rok 2016
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U VÝZNAMNÉHO VÝROBCE ELEKTRONIKY JSME

ZKONTROLOVALI A ODBAVILI
CCA 9 000 000 TUN

SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY URČENÉ
PRO EXPORT DO CELÉHO SVĚTA,

COŽ PŘEDSTAVUJE HMOTNOST

ASI 1 500 000 SLONŮ AFRICKÝCH.

BĚHEM ROKU JSME PŘI
TECHNOLOGICKÝCH MONTÁŽÍCH

NAINSTALOVALI
538 000 METRŮ VODIČŮ.
TO ODPOVÍDÁ 14X DÉLCE JEZERA LOCH NESS.

NAŠI STRÁŽCI ZA LOŇSKÝ ROK

Z A C H R Á N I L I
8 LIDSKÝCH ŽIVOTŮ
A TO SE NEDÁ S NIČÍM SROVNAT.

DOHLÍŽELI JSME
NA BEZPEČNOU VÝROBU A EXPEDICI

215 000 KUSŮ VOZIDEL.
TÍMTO POČTEM AUTOMOBILŮ BYCHOM
ZÁSOBILI TÉMĚŘ VŠECHNY OBYVATELE MĚSTA

BENÁTKY (ITÁLIE).

KAŽDÝ DEN

ZAJIŠŤUJEME BEZPEČNOST
A POHODLNÉ NAKUPOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ VE 

124 OBCHODNÍCH CENTRECH
PO CELÉ EVROPĚ.

ROČNÍ NÁVŠTĚVNOST PŘESAHUJE
800 000 000 NÁVŠTĚVNÍKŮ

TOTO ČÍSLO ODPOVÍDÁ ZHRUBA
POČTU OBYVATEL EVROPY VČETNĚ DĚTÍ

A SENIORŮ.

www.m2c.euBEZPEČNOST  |  SPRÁVA A ÚDRŽBA  |  TECHNOLOGIE  |  ÚKLID

V RÁMCI FACILITY MANAGEMENTU 
J S M E Z A J I S T I L I

621 POHOTOVOSTNÍCH ZÁSAHŮ
NAŠIM KLIENTŮM JSME UŠETŘILI
NA ŠKODÁCH NA MAJETKU CCA

3 200 000 EURO. ZA TUTO 
ČÁSTKU SE DÁ POŘÍDIT ASI

450 VOZŮ ŠKODA FABIA.

ROČNĚ NAŠI ZAMĚSTNANCI

P R O M L U V Í 
PŘI VÝKONU SLUŽBY PŘES 

VYSÍLAČKY ASI 260 000 000 VĚT.
TENTO POČET VĚT JE OBSAŽENÝ ZHRUBA VE
187 VYDÁNÍCH 27 SVAZKOVÉHO

OTTOVA SLOVNÍKU NAUČNÉHO.

U NAŠICH KLIENTŮ JSME ZA ROK 

U K L I D I L I 
Č I S T Í C Í M  S T R O J E M 
TRASU DLOUHOU 39 856 KM, 
COŽ JE V PŘIROVNÁNÍ JAKO 

BY NAŠI ZAMĚSTNANCI 
OBEŠLI TÉMĚŘ JEDENKRÁT 

ZEMĚKOULI.

PŘI NAŠICH OPRAVÁCH 

J S M E  P O U Ž I L I 
TOLIK ŠROUBKŮ, ŽE KDYBYCHOM 

JE NASKLÁDALI NA SEBE, 
D O S A H O VA LY  B Y  V Ý Š K Y  A S I 
300 METRŮ, COŽ JE ZHRUBA 
VÝŠKA EIFFELOVY VĚŽE V PAŘÍŽI.
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Vážení čtenáři, vážení členové Hospodář-

ské komory České republiky, na přelomu 

starého a nového roku se nelze vyhnout 

osobnímu a pracovnímu bilancování. Proto 

dovolte i mně pár slov na toto téma.

Bezesporu jsme prožili rok, který přinesl řadu vý-

znamných změn nejen pro Českou republiku, ale 

také pro Hospodářskou komoru ČR a její členy. 

Některé změny nás potěšily, na jiné jsme pohlíželi 

spíše s obavami.

Mezi ty pozitivně vnímané obrazy při rekapitulaci 

uplynulých dvanácti měsíců patří jednoznačně po-

hled na růstovou křivku české ekonomiky. Není to jen 

grafi cké znázornění makroekonomických údajů, ale 

především výsledek dobré práce a osvědčení schop-

ností českých podnikatelů a fi rem bez ohledu na jistě 

nezanedbatelné dopady vnějších podmínek a vlivů.

Troufám si říct, že v podobně dobré kondici 

byla v loňském roce i samotná Hospodářská 

komora ČR, které učinila podle mne významný 

krok k budování platformy pro dialog s vládou 

a dalšími klíčovými státními institucemi a pro 

prosazování zájmů podnikatelského sektoru.

Tyto úspěchy bude ovšem třeba potvrdit i v roce 

nadcházejícím, ekonomický růst je křehký 

a  aspektů potenciálně ohrožujících české podni-

katele mnoho. Věřím však, že pokud spojíme síly, 

budou Hospodářská komora i Česká republika 

minimálně stejně úspěšné jako letos.

Nejsilněji rezonujícím tématem roku 2015 byla 

uprchlická vlna do Evropy se všemi důsledky me-

zinárodními i domácími. Není pochyb, že stejně 

silným tématem zůstane i v roce letošním.

Hospodářská komora ČR proto nemohla zůstat jen 

vyčkávajícím pozorovatelem a nabídla konkrétní 

pomoc. Spolu se Sdružením pro integraci a mig-

raci jsme otevřeli nový rekvalifi kační a vzdělávací 

fond na pomoc uprchlíkům a jejich dětem.

Netuším samozřejmě, co vše nás v novém roce 

čeká, ale jsem si jist, že společnými silami se

se všemi výzvami dokážeme úspěšně vypořádat.

Přeji vám hezký nový rok.

VLADIMÍR DLOUHÝ
prezident Hospodářské komory

České republiky
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PPP PROJEKTY: 
CESTA K ROZHÝBÁNÍ NEJEN DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Představit výhodnost a užitečnost spojení privátního a veřejného sektoru 
v rámci tzv. PPP projektů, například v případě výstavby dálnic a další infrastruktury, 

bylo hlavním tématem konference, kterou uspořádala Hospodářská komora ČR 
na konci roku 2015 v Praze.

10

PAVEL DRAHOTSKÝ: BANKOVNÍ REVOLUCE JE ZA DVEŘMI

Finanční sektor čekají radikální změny, v nichž budou hrát prim on-line technologie. 
Pavel Drahotský, šéf dánské Saxo Bank pro český, slovenský a maďarský trh, hovoří 

o tom, že se nacházíme na prahu nové bankovní revoluce. 
Jak tato situace ovlivní koncové uživatele, tedy fyzické osoby a fi rmy?

 Čtěte v hlavním rozhovoru lednové Komory.cz.

14

ZÁSADNÍ NOVINKY A ZMĚNY V LEGISLATIVĚ, 
KTERÉ BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT

Rok 2016 sice nepřináší takové právní zemětřesení, jako byl například nový 
občanský zákoník v předchozím roce, přesto je třeba se připravit na novinky, které 

zásadním způsobem ovlivní podnikání v Česku. Finanční správa o nás bude mít více 
informací, přestupky bude možné projednávat déle a stavební řízení by mělo být 

jednodušší. Komora.cz vám přináší přehled toho nejzásadnějšího.  

18

SHRNUTÍ PŘIPOMÍNKOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR 
V ROCE 2015

Začátek nového roku je již tradičně spojen s ohlédnutím za rokem minulým 
a nejinak je tomu i v našem případě. Z tohoto důvodu jsme si pro vás na Odboru 

legislativy, práva a analýz HK ČR připravili ohlédnutí za nejvýznamnějšími materiály, 
které jsme v roce 2015 připomínkovali.

24

DÁLNÝ VÝCHOD: REGION DOSUD NEVYČERPANÝCH MOŽNOSTÍ

Japonsko, Jižní Korea, Mongolsko, Vietnam, a především Čína. 
To jsou země z oblasti Dálného východu, kam se nejvíce zaměřuje pozornost nejen 

českých fi rem a podnikatelů, a je jisté, že význam tohoto teritoria bude 
do budoucna ještě výrazně růst.

38

V SILNÉM ODKAZU NA PRŮMYSLOVOU TRADICI HLEDÁ 
ÚSTECKÝ KRAJ LEPŠÍ BUDOUCNOST

Obraz Ústeckého kraje z hlediska rozvoje podnikání a přílivu investic 
je plný rozporů. Jako by tu vše mělo své plusy a minusy, bylo současně 

příležitostí i nevýhodou. Podnikat není v kraji snadné. 
Přesto se jasně rýsuje, v čem by region mohl uspět.
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zprávy z komory a z domova

Minář jednal 
s honorárním 
konzulem ČR 
v Bangladéši 
Viceprezident Hospodářské komory 

ČR Bořivoj Minář přijal na půdě 

Komory honorárního konzula ČR 

v Bangladéši Mohiuddina Monema. 

Ten chce posílit spolupráci mezi ČR 

a Bangladéšem v oblasti potravinář-

ství, textilního průmyslu, zdravotnic-

tví, energetiky a strojírenství. V ob-

dobí rostoucích nákladů na mzdy 

v některých asijských zemích může 

být podle jeho slov Bangladéš pro 

české fi rmy výhodný pro zakládání 

společných výrobních podniků.

HK ČR a SIMI otevřely 
nový fond na pomoc 
azylantům v ČR
Hospodářská komora ČR a Sdru-

žení pro integraci a migraci (SIMI) 

společně otevřely nový rekvalifi kační 

a vzdělávací fond na pomoc uprchlí-

kům a jejich dětem, kteří budou po-

třebovat pomoc při získání vzdělání 

či následné rekvalifi kaci a uplatnění 

na českém trhu práce.

HK ČR a EGAP 
podepsaly 
memorandum 
o spolupráci
Hospodářská komora ČR a Exportní 

garanční a pojišťovací společnost 

(EGAP) budou nově spolupraco-

vat i v oblasti vydávání certifi kátů 

o původu zboží. Tyto průvodní 

dokumenty vydávané Hospodářskou 

komorou ČR umožňují českým vý-

vozcům získat mimo jiné různá celní 

zvýhodnění. Novinku svými podpisy 

stvrdili prezident Hospodářské ko-

mory ČR Vladimír Dlouhý a generál-

ní ředitel EGAP Jan Procházka.

„Podporujeme export, kde je mini-

málně 50 % českého podílu. Stejné 

certifi káty, které se používají pro celní 

účely, bude nyní možné použít i pro 

stanovení českého podílu, a to u vý-

vozu takzvaných kusových zásilek,“ 

vysvětlil generální ředitel EGAP Jan 

Procházka s tím, že pokud vývozce, 

výrobce nebo jejich subdodavatel 

nově předloží EGAP ke zboží nebo 

subdodávkám originál Certifi kátu 

o původu, bude to EGAP považovat 

za doložení výše českého podílu 

na úrovni minimálně 50 % hodnoty 

vývozu nebo výroby pro vývoz. (foto)

HK ČR odmítla 
zvyšování daní
„Požadavek odborů zvýšit daně 

z příjmů právnických osob a akcen-

tovat majetkové daně považujeme 

za naprosto nepřijatelný. Obzvláště 

při současné vysoké úrovni odvodů 

na sociální a zdravotní pojištění,“ 

reagoval tajemník Hospodářské ko-

mory ČR Tomáš Vrbík na prohlášení 

předsedy ČMKOS Josefa Středuly, 

který usiluje o zvyšování daní. Podle 

Vrbíka jde o čirý populismus a stejně 

jako některé další návrhy odborů vy-

chází z bezbřehého a nebezpečného 

paušalizování. Na některé věci však 

podle něj má HK ČR podobný názor 

jako odbory. Příkladem je i růst 

mezd, který odbory v posledních 

měsících považují za jádro potřebné 

hospodářské politiky. „Nemyslíme si, 

že by nízké mzdy měly být jediným či 

hlavním opěrným pilířem konku-

renceschopnosti české ekonomiky. 

Zastáváme názor, že by růst měly. 

To si ostatně myslí i naši členové, 

kteří – jak vyplynulo z naší ankety – 

mzdy zvyšovali, zvyšují a zvyšovat 

budou. Samozřejmě, a to je třeba silně 

podtrhnout, protože to je správné 

v závislosti na reálné výkonnosti jejich 

fi rmy,“ zdůraznil Vrbík.

„Český export je zapotřebí podporovat. Je jedním z hlavních pilířů české ekonomiky,“ 
poznamenal prezident HK ČR Vladimír Dlouhý během podpisu nového memoranda mezi HK ČR a EGAP.

„Potřebovali jsme zjistit, jaké jsou 

ohlasy naší členské základny, tedy 

fi rem, které jsou potenciálními 

zaměstnavateli příchozích azylantů. 

Proto jsme zrealizovali anketu a její 

výsledky nás velmi mile překvapily – 

ukázalo se totiž, že nezanedbatelná 

část respondentů by byla ochotna 

azylantům nějak pomoci – fi nančně 

či nabídkou pracovní pozice,“ uvedl 

prezident Hospodářské komory ČR 

Vladimír Dlouhý, který zároveň 

zdůraznil, že chystané aktivity v rám-

ci nově podepsaného memoranda se 

nebudou týkat jen uprchlíků ze Sýrie, 

ale rovněž Ukrajinců, obyvatel Bělo-

ruska či kterékoliv jiné země, která se 

nachází v těžkých časech.

Obě organizace budou spolupraco-

vat zejména v oblastech získávání 

informací o pracovních zkušenostech 

a vzdělání azylantů, vyhledávání 

vhodných kandidátů na pracovní 

pozice nabízené podnikateli a hledá-

ní nástrojů, které mohou lidé využít 

k získání kvalifi kace či rekvalifi kace. 

Pro účely nově vzniklého fondu 

pro uprchlíky byl zřízen zvláštní 

účet vedený u Československé 

obchodní banky, a. s., číslo účtu 

272846157/0300.   ■

Odbor vnější komunikace HK ČR

KRÁTCE
Z KOMORY

Foto: HK ČR
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Předávání ceny Logo VD – Ing. Miloslav Šorejs 
(Granát Turnov), Vít Panocha (Vřídlo Karlovy Vary), 
JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD).

Olomouc: Setkání českých 
a rakouských fi rem 
z kovozpracujícího průmyslu 

Akce se účastnily tři rakouské fi rmy 

a dvacet českých výrobních podniků, 

přičemž o setkání s rakouskými fi rmami projevilo 

zájem 67 českých fi rem. Za rakouské společnosti 

byl přítomen jednatel fi rmy Orlik & Co. GmbH, 

projektový manažer fi rmy Condor High Tech Parts 

Produktion- und Handels GmbH a oblastní ředitel 

ropných zařízení fi rmy Schmachtl GmbH. Účast-

níci z ČR přijeli převážně z Moravskoslezského 

kraje. Realizováno bylo celkem 31 schůzek českých 

a rakouských podnikatelů. 

SČMVD: Anketa o nejznámější 
logo má své vítěze
Svaz českých a moravských výrobních družstev 

uspořádal celostátní anketu Logo VD & Značka vý-

robku, jejímž účelem bylo nalézt a ocenit nejznáměj-

ší loga českých fi rem z odvětví výrobních družstev 

a nejznámější značky jejich výrobků. Na distribuci 

ankety spolupracovaly významné zaměstnavatelské 

a podnikatelské svazy včetně HK ČR. Téměř tisíc 

respondentů ankety vybíralo z několika desítek 

známých a tradičních log a značek. Nejvíce hlasů 

v kategorii logo fi rmy obdrželo a první místo tak 

obsadilo vinařské družstvo Templářské sklepy 

Čejkovice. V kategorii značka výrobku zvítězila 

značka podpalovačů PE-PO družstva pro chemickou 

výrobu Severochema Liberec. (foto 1)

Louny: Informační technologie 
ve vzdělávání dospělých

Okresní hospodářská komora Louny 

realizuje projekt „Průvodce světem 

multimédií“ zaměřený na zvýšení uživatelských 

deckého kraje. Poslední z pěti výstav, které během 

dvou měsíců proběhly ve vybraných městech kraje, 

doplnilo slavnostní předání ocenění nejlépe spolu-

pracujícím fi rmám se školami v kraji. Oceněnými 

fi rmami jsou: Agrochov Stará Paka, a. s., IVECO 

Czech Republic, a. s., KASPER KOVO, s. r. o., Lesy 

České republiky, s. p., a SECO GROUP, a. s.

Jižní Čechy: Lipensko se změní 
v olympijský park 2016

Olympijský park Rio-Lipno 2016 vyros-

te na březích Lipenské přehrady za pod-

pory Mezinárodního olympijského výboru. Projekt 

je vyvrcholením celoroční kampaně Jihočeského 

kraje Jižní Čechy olympijské. Návštěvníka jižních 

Čech tak na Lipensku čeká nejen mnohá olympijská 

disciplína, ale i ohromné množství doprovodných 

akcí, ze kterých si vybere každý. „Celá oblast Lipen-

ské přehrady bude jedním velkým sportovištěm, hosté 

budou mít možnost vyzkoušet si nejrůznější sporty 

pod dohledem zkušených instruktorů,“ informoval 

Ladislav Havel, předseda Sdružení cestovního 

ruchu Jihočeské hospodářské komory.

Kladno: Burza práce nabídla 
volná místa

Krajská hospodářská komora Střední 

Čechy a Okresní hospodářská komora 

Kladno organizovaly další Burzu práce, která se ten-

tokrát konala v Kladně. Akce se zúčastnilo celkem 

20 zajímavých a významných fi rem, které nabízely 

cca 150 volných pracovních pozic z různých oborů. 

Nabídka práce byla velmi pestrá, nabízeny byly 

profese s technickou specializací, řidiči nákladních 

aut a autobusů, opraváři automobilů a příslušných 

oborů. Firmy měly zájem o operátory, skladníky, 

elektrikáře, konstruktéry, IT specialisty, drážní 

specialisty, prodavače, pokladní, recepční, obchodní 

kompetencí v práci s IT technologiemi. V rámci 

projektu OHK nabízí vzdělávání ve čtyřech modu-

lech – ICT prezentace, Novinky ICT a možnosti 

jejich využití, Etika používání ICT a Multimédia 

v praxi. Tyto vzdělávací moduly je možné absol-

vovat i individuálně formou e-learningové výuky, 

která je poskytována zcela zdarma. Podrobnější in-

formace o projektu získáte na webových stránkách 

projektu www.svet-multimedii.eu.

Zlín: Krajské hospodářské 
komoře bude předsedat 
Ivona Huňková 

V pořadí již 5. shromáždění delegátů 

KHK Zlínského kraje se zúčastnilo 

22 delegátů, což představovalo 100% účast jmeno-

vaných ze všech okresních středisek. Post předsedy 

a předsedy představenstva obhájila Ivona Huňková, 

která se jednotnou volbou všech delegátů stala před-

sedkyní KHK ZK na další tři roky. „Být předsedkyní 

Krajské hospodářské komory Zlínského kraje je pro 

mě především závazek vůči členům a také znamení, 

že jdeme tím správným směrem. Ráda bych i nadále 

rozvíjela naše aktivity ve všech krajských střediscích 

za pomoci mého týmu, který tvoří odborně zdatní spo-

lupracovníci úřadu komory,“ uvedla Ivona Huňková.

Hradec Králové: Kraj zná 
nejaktivněji spolupracující 
fi rmy se školami

V Královéhradeckém kongresovém 

centru Aldis byla zakončena série burz 

příležitostí pro budoucí středoškoláky s názvem 

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů orga-

nizovaná Královéhradeckým krajem ve spolupráci 

s Krajskou hospodářskou komorou Královéhra-

REGIONY
A SPOLEČENSTVA

Foto: HK ČR

1
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Seminář ABAS ČR se věnoval mimo jiné také historii 
normy, procesu revize a jejímu schvalování.

Starosta Kyjova František Lukl (vpravo) a předseda 
OHK Hodonín a člen představenstva HK ČR Luděk 
Šebesta.

Cílem akce „Od vzdělání k zaměstnání“ bylo 
přesvědčit absolventy o výhodnosti odborného 
vzdělání.

Foto: HK ČR Foto: HK ČRFoto: HK ČR

podnikatele i představitele samospráv a kraje. 

Členové Krajské hospodářské komory se tu sešli 

jednak proto, aby si ve slavnostním hávu zhod-

notili ekonomický rok, ale zároveň pogratulovali 

královskému věnnému městu k významnému 

milníku v jeho historii.

Domažlice: 
Řemeslo má zlaté dno

Změnit pohled na řemesla si klade za cíl 

Okresní hospodářská komora Domažli-

ce, která ve spolupráci s ÚP ČR kontaktní pracoviště 

Domažlice a městem Domažlice připravila prezen-

tační akci „Od vzdělání k zaměstnání“. Své expozice 

zde představilo 18 středních odborných škol a učilišť 

společně s pěti zaměstnavateli pro téměř 500 žáků 

z 16 základních škol Plzeňského kraje. (foto 4)

ČPS: S žádostí o výměnu kotle 
neotálejte
Takto výhodná příležitost pro výměnu kotlů na plyn 

ještě nikdy v minulosti v České republice nebyla. 

Stát nyní neposkytuje jen dotaci na nový plynový 

kotel a jeho instalaci, nýbrž i dotaci na náklady sou-

visející s přechodem na nový kotel. Dotace na nový 

moderní kondenzační kotel na plyn a další úpravy 

tak může dosáhnout až 127 500 korun. „Kotlíkové 

dotace jsou vynikající myšlenkou a musím říci, že 

vítáme každou iniciativu, která výrazně omezí emise 

a zlepší naše životní prostředí. Investice do kotlů 

na pevná paliva jsou však již dnes takřka nesmyslné. 

Uhlí bude stále dražší, nařízení v Evropě budou stále 

více omezovat emise polétavých prachů a lze očeká-

vat, že v horizontu maximálně deseti let už nebude 

uhlí vůbec pro lokální vytápění využíváno,“ říká 

Jan Valenta, předseda Rady Českého plynárenského 

svazu (ČPS).  ■

Odbor vnější komunikace HK ČR

zástupce, asistenty a další. Zájem o vlastní prezen-

taci projevilo šest středních škol z Kladna, jeho 

okolí a z Mělníka, které chtěly oslovit rodiče žáků 

končících základní docházku na ZŠ. 

ABAS ČR: Seminář k revizi 
normy o zajištění bezpečnosti 
návštěvníků
ABAS ČR a APR uspořádaly ve Státním zdravotním 

ústavu v Praze půldenní seminář k revizi normy 

TNV 94 0920-1. Po úvodním slovu předsedy APR 

Ing. Veselého se ujal slova Ing. Košnar, předse-

da představenstva ABAS ČR, který posluchače 

seznámil s důvody, jež vedly k revizi stávající normy, 

a s legislativou týkající se plavčíků v ČR. (foto 2)

Olomouc: Okresní hospodářská 
komora oslaví 165. výročí 
založení

OHK v Olomouci oslaví v květnu 

165. výročí svého založení. Při této pří-

ležitosti pořádá mimo jiné společenský ples. Letos 

OHK ukončila významný projekt vzdělávání peda-

gogů, pořádala řadu exkurzí, seminářů a vzděláva-

cích akcí, například exkurzi do výrobního závodu 

Hyundai a Pivovaru Radegast či do výrobního 

závodu BMW v Dingolfi ngu. 

Brno: RHK na koncertě 
nejlepšího světového 
kontrabasisty

Nejlepší světový kontrabasista 

současnosti Avishai Cohen zavítal 

na JazzFest do Brna. RHK na této významné 

kulturní události reprezentovaly fi rmy ASIO, 

spol. s r. o., Arch.Design, s. r. o., Barceló Brno 

Palace Hotel, Dýhy Večeřa, spol. s r. o., EPRIN, 

spol. s r. o., Hošek Motor, a. s., Maloobchodní 

síť Brněnka, spol. s r. o., NeoVize Oční klinika, 

REDA, a. s., RI OKNA, a. s., SNIP & CO, s. r. o., 

Vienna  Point, a. s., a sochař a řezbář Jiří Netík.  

Kyjov: Město snižuje 
nezaměstnanost spoluprací 
s HK ČR

Bezmála sedm procent. Takový je sou-

časný podíl nezaměstnaných na Ky-

jovsku. Přestože lidí bez práce dlouhodobě ubývá, 

vedení Kyjova chce proces snižování nezaměstna-

nosti urychlit. Starosta města František Lukl proto 

se zástupci Okresní hospodářské komory v Ho-

doníně podepíše smlouvu o vzájemné spolupráci 

veřejného a podnikatelského sektoru. (foto 3)

Praha: V čele HKP stojí 
Roman Pommer

Do nového roku 2016 vstoupila 

pražská hospodářská komora s novým 

vedením. V jejím čele stojí Roman Pommer, který 

je zároveň i viceprezidentem HK ČR. Zvolilo 

ho Shromáždění delegátů HKP, které se sešlo 

na sklonku loňského roku. Delegáti rovněž roz-

hodli, že sníží počet členů představenstva pražské 

komory z patnácti na jedenáct členů. 

Polička: Podzimní setkání 
podnikatelů

Velké výročí Poličky, která se letos 

chlubí oslavami 750 let od vzniku 

města, přilákalo do těchto končin nejúspěšnější 

2 3 4
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PPP projekty, kdy stát využil zdrojů a schopnos-

tí soukromého sektoru při zajištění veřejné in-

frastruktury nebo veřejných služeb, významně 

přispěly k obdivuhodnému rozvoji dálniční sítě 

na Slovensku v posledních letech. Podle HK ČR je 

to vhodná cesta i pro Českou republiku. 

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý 

upozornil, že ČR žádný podobný projekt zatím 

nerealizovala a HK ČR hodlá podpořit iniciativu, 

aby se to brzy změnilo.

To je jeden ze závěrů konference „Úspěšná realizace 

PPP projektů v ČR“. PPP (z anglického Public 

Private Partnerships) znamená spolupráci veřej-

ného a soukromého sektoru uzavřenou za účelem 

využití zdrojů a schopností soukromého sektoru 

při zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných 

služeb. Jednotlivé varianty PPP, jsou-li odborně 

a úspěšně aplikovány, zvyšují kvalitu i efektivnost 

veřejných služeb včetně výkonu státní správy 

a urychlují realizaci významných infrastrukturních 

projektů s pozitivním dopadem na rozvoj ekono-

miky. Ministr dopravy Dan Ťok, který byl jedním 

z hlavních vystupujících na konferenci, uvedl, že 

tímto způsobem by v případě kladného stanoviska 

vlády mohla být fi nancována třeba výstavba rych-

lostní komunikace R4 (D4). V případě výstavby 

dálnic soukromý investor provede stavbu ze svých 

zdrojů a získá tím možnost například vybírat mýto. 

Současně ovšem musí zajistit údržbu a opravy 

provozované dálnice. „Možnost čerpat z evropských 

Cesta k rozhýbání nejen dopravní infrastruktury
Představit výhodnost a užitečnost spojení privátního a veřejného sektoru v rámci tzv. PPP projektů, například 
v případě výstavby dálnic a další infrastruktury, bylo hlavním tématem konference, kterou uspořádala Hospodářská 
komora ČR na konci roku 2015 v Praze.

PPP projekty

PPP, z anglického Public Private 
Partnerships, znamená spolupráci 
veřejného a soukromého sektoru uzavřenou 
za účelem využití zdrojů a schopností 
soukromého sektoru při zajištění veřejné 
infrastruktury nebo veřejných služeb.

Foto: Luděk Krušinský
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fondů skončí v letech 2020–2022, je proto klíčové 

prolomit nedůvěru k jiným možnostem fi nancování 

veřejné infrastruktury,“ je přesvědčen ministr. 

Právě důvěryhodnost státu při vypisování podob-

ných zakázek je klíčová, potvrdil na konferenci 

například Josef Kotrba ze společnosti Deloitte 

Advisory. „V minulosti zde byly pokusy PPP projekty 

vypsat, ale neúspěšně. Potenciální investoři opako-

vaně vynaložili nemalé peníze na přípravu svých 

nabídek a hodně si rozmyslí, zda se přihlásit znovu. 

Pokud se podaří realizovat první projekt, bude to mít 

pro jejich ochotu zásadní význam,“ řekl Kotrba.

Slovensko se rozjelo
Příkladem přínosného využití PPP projektů je již 

zmíněné Slovensko. To mimo jiné i díky využi-

tí spolupráce veřejného a soukromého sektoru 

v posledních letech významně zrychlilo výstavbu 

dálniční sítě. Podle generálního ředitele slovenské 

Národné diaľničné spoločnosti Milana Gajdoše bylo 

až do roku 2004 tempo této výstavby zhruba 13 kilo-

metrů za rok. Od té doby se zvýšilo na 30 kilometrů 

a v letech 2016 až 2020 se očekává přírůstek sloven-

ských dálnic každoročně až o 50 kilometrů. 

„Při akceleraci výstavby pozitiva převýší i případ-

ně vyšší cenu,“ tvrdí Milan Gajdoš. Samotná rea-

lizace výstavby kilometru dálnice totiž nemusí 

v případě PPP vyjít nutně levněji, ale na rozdíl 

od klasické zakázky jen na provedení stavby 

přijde úspora během užívání dálnice. 

PPP investor, který bude mít na starosti následně 

i provoz a údržbu, totiž při vlastní stavbě kalku-

luje s budoucími náklady. 

PPP projekty podporuje ovšem i Evropská unie. 

„PPP projekty fungují ve 20 zemích EU. Nejvíce 

je jich v Británii, Francii a Nizozemsku,“ uvedl 

na konferenci HK ČR Stephane Ouaki z ředitel-

ství pro dopravu Evropské komise (DG Move). 

Za posledních pět let bylo realizováno zhruba 

500 projektů tohoto druhu v celkovém objemu 

kolem 100 miliard eur. Jedním z příkladů může 

být také projekt ve francouzském přístavu Calais 

za 50 milionů eur.

Trend potvrzuje rovněž Peter Jeff reys z Evropské 

investiční banky (EIB). „Jen v roce 2015 bylo v pro-

jektech PPP proinvestováno 4,3 miliardy eur a bylo 

uzavřeno 24 projektů v celkem devíti zemích,“ vy-

počítává zástupce EIB. Z jím prezentovaných údajů 

vyplývá, že 53 procent PPP projektů bylo realizo-

váno v oblasti dopravy, necelá čtvrtina v sektoru 

zdravotnictví a o zbytek se podělily školní zařízení 

a další projekty.  ■

MILOŠ CIHELKA 

PPP PROJEKTY, 
KDY STÁT VYUŽIL ZDROJŮ 

A SCHOPNOSTÍ SOUKROMÉHO 
SEKTORU PŘI ZAJIŠTĚNÍ 

VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
NEBO VEŘEJNÝCH SLUŽEB, 

VÝZNAMNĚ PŘISPĚLY 
K ROZVOJI DÁLNIČNÍ SÍTĚ 

NA SLOVENSKU. 

1 – Podporu PPP projektům na konferenci vyslovil i ministr dopravy Dan Ťok.

2, 3, 4 –  V diskuzi byli aktivní především zástupci HK ČR - na snímcích viceprezidenti Michal Štefl  (vlevo) (2), 
Bořivoj Minář (vlevo) (3) a Irena Bartoňová Pálková (4).

5 – Moderování úvodní části konference se ujal prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.

6 – Mezi účastníky byl také ředitel Odboru legislativy, práva a analýz HK ČR Ladislav Minčič (vpravo).

7 –  Již za první republiky byla připravována obdoba PPP projektu na výstavbu dálnice propojující zemi 
od západu po východ.

7

1 32

4 65
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Stejně jako předchozí ročníky soutěže Expor-

tér roku i ten poslední v pořadí, 21. ročník, 

se konal pod záštitou Hospodářské komory 

ČR. Pořadateli soutěže byly tradičně sdružení 

Střední podnikatelský stav a Asociace na podporu 

podnikání ČR. Dlouhodobým partnerem soutěže 

je Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR.

Soutěž Exportér roku má již od svého počátku 

vysokou prestiž. Dokládá to i fakt, že od prvního 

ročníku přebírají nejlepší exportéři poháry pro 

vítěze z rukou nejvyšších představitelů státu, kteří 

se pravidelně zúčastňují vyhlašování výsledků. 

Nahlédneme-li do historie, často se předávání cen 

zúčastňovali předsedové vlád, ministři, předsedové 

či místopředsedové obou parlamentních komor. 

V minulém a předminulém ročníku se vyhlašování 

vítězů zúčastnil rovněž prezident republiky Miloš 

Zeman, který nechyběl ani při 21. ročníku, kdy 

ocenění exportéři přebírali poháry právě z jeho 

rukou. Stejně jako v předchozích letech i nyní po-

děkoval Miloš Zeman exportérům za jejich práci 

a výsledky a ocenil jejich nezastupitelnou roli pro 

růst české ekonomiky. Určitě je na místě připome-

nout, že prezident Zeman svoji podporu českým 

exportérům nevyjadřuje „jen“ slovy, ale i konkrét-

ním jednáním při svých zahraničních cestách či 

při dalších příležitostech. Vyhlašování výsledků 

21. ročníku Exportéra roku se vedle prezidenta 

republiky zúčastnili a ceny předávali předseda 

Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch.

Počáteční ideou soutěže Exportér roku bylo veřej-

ně ocenit ty, kteří jsou oporou české ekonomiky 

a svojí každodenní poctivou prací výrazným 

podílem vytvářejí prosperitu této země, a zároveň 

má soutěž svým dílem napomáhat vytvářet dobré 

jméno a prestiž podnikatelské sféry. Toto poslání je 

platné a aktuální trvale – a jak nasvědčuje vysoká 

prestiž soutěže, daří se ho naplňovat. Zároveň 

soutěž Exportér roku vytvořila platformu pro 

setkávání a dialog mezi exportéry a státní správou.

Postupem let se soutěž také rozrostla o nové kate-

gorie. V počátečních ročnících byl čtyři soutěžní 

kategorie – Exportér roku s největším nárůstem 

v období posledních dvou let – soutěžního a jemu 

předcházejícího, Exportér roku s největším 

objemem v daném soutěžním roce, Exportér 

s největším průměrným nárůstem v letech 1993 

až soutěžní rok a Exportér s největším objemem 

exportu v letech1993 až soutěžní rok. Postupem let 

přibývaly další kategorie. Pro exportéry s objemem 

exportu 100–500 milionů korun ročně to je kate-

gorie Střední exportér roku s největším nárůstem 

exportu v období posledních dvou let – soutěžního 

a jemu předcházejícího. Dále jsou bez rozdílu 

objemu exportu vyhlášeny kategorie Exportér 

roku v jednotlivých krajích, Exportér s největším 

počtem exportních destinací (Zvláštní cena Roz-

hodčího soudu při HK ČR a AK ČR). V posled-

ních letech přibyly další dvě kategorie – Nejlepší 

exportéři dle hodnocení Bisnode a Nejlepší 

exportní transakce podpořená státem (Cena ČEB 

a EGAP). V posledním 21. ročníku přibyla další 

nová kategorie – Cena ČSOB za rozvoj nových 

exportních příležitostí.  ■

ZDENĚK KUBÍN

Nejen velkým exportérům, ale rovněž středním a malým vývozcům plným právem patří celospolečenské uznání 
i podporu státu – vždyť právě oni rozhodující měrou vytvářejí český hrubý domácí produkt, přispívají k prosperitě 
země a jsou tahouny české ekonomiky. Tato slova zaznívala v různých obměnách při vyhlašování vítězů soutěže 
Exportér roku, které se konalo vloni 14. prosince v Kaiserštejnském paláci v Praze.

Nejlepší exportní transakce podpořená státem

M Steel Projects, a. s.

VAMED Health Projects CZ, s. r. o.

Chemoprojekt Nitrogen, a. s.

CENA ČEB A EGAP

Soutěž Exportér roku:

Fo
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nejlepší vývozci převzali ocenění
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VELCÍ EXPORTÉŘI (NAD 500 MIL. KČ)

NÁRŮST EXPORTU 2013–2014

1. Hamé, s. r. o.

2 INOTECH ČR, spol. s r. o.

3. Stap, a. s.

4. PACOVSKÉ STROJÍRNY, a. s.

5. KOMA MODULAR, s. r. o.

CENA ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE 
HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS

Střední exportéři (100–500 mil. Kč)

CENA BISNODE

Nejlepší exportéři dle hodnocení Bisnode

ZVLÁŠTNÍ CENA ROZHODČÍHO SOUDU 
PŘI HK ČR A AK ČR

pro exportéra, který vyváží svoje výrobky a služby 
do největšího počtu zemí

Exportér s nárůstem objemu exportu v roce 2014 
nad 500 mil. Kč

1. CHEMOPROJECT NITROGEN, a. s.

2. ŠKODA TRANSPORTATION, a. s.

3. FEHRER BOHEMIA, s. r. o.

4. AGC Automotive Czech, a. s.

5. HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s. r. o.

Exportér s objemem exportu v roce 2014 
nad 100 mil. Kč

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

2. 2N Telekomunikace, a. s.

3. ŠKODA AUTO, a. s.

Exportéři s objemem exportu 50–500 mil.

1. ATAS elektromotory Náchod, a. s.

2. 2N Telekomunikace, a. s.

3. BUZULUK, a. s.

Exportéři s objemem exportu nad 500 mil.

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

2. Sellier&Bellot, a. s.

3. MITAS, a. s.

Kraj Exportér

Jihočeský ROBERT BOSCH, spol. s r.o.

Jihomoravský FEI Czech Republic, s. r. o.

Karlovarský WITTE Nejdek, spol. s r. o.

Královéhradecký VEBA, textilní závody, a. s.

Liberecký TRW Automotive Czech, s. r. o.

Moravskoslezský MORAVIA STEEL, a. s.

Olomoucký HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s. r. o.

Pardubický FOXCONN CZ, s. r. o.

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

Praha ABB, s. r. o.

Středočeský ŠKODA AUTO, a. s.

Ústecký Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s.

Vysočina BOSCH DIESEL, s. r. o.

Zlínský Česká zbrojovka, a. s.

EXPORTÉR ROKU PŘÍSLUŠNÉHO KRAJE 

s největším objemem exportu za rok 2014

KOMPLETNÍ INFO NEJEN 

O VÝSLEDCÍCH NA 

WWW.EXPORTERROKU.COM

Hlavní partner:

Partneři kategorie:

OBJEM EXPORTU 1993–2014

1. ŠKODA AUTO, a. s.

2. FOXCONN CZ, s. r. o.

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

4. MORAVIA STEEL, a. s.

5. ArcelorMittal Ostrava, a. s.

OBJEM EXPORTU 2014

1. ŠKODA AUTO, a. s.

2. FOXCONN CZ, s. r. o.

3. MORAVIA STEEL, a. s.

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

5. BOSCH DIESEL, s. r. o.

NÁRŮST EXPORTU 1993–2014

1. MITAS, a. s.

2. AGC Automotive Czech, a. s.

3. Iveco Czech Republic, a. s.

4. ŠKODA AUTO, a. s.

5. SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s. r. o.

NÁRŮST EXPORTU 2013–2014

1. CHEMOPROJECT NITROGEN, a. s.

2 ŠKODA TRANSPORTATION, a. s.

3. OHL ŽS, a. s.

4. FEHRER BOHEMIA, s. r. o.

5. KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s.

CENA ČSOB ZA ROZVOJ NOVÝCH EXPORTNÍCH 
PŘÍLEŽITOSTÍ
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Na českém trhu Saxo Bank působí 
od roku 2009. Řekněte, čím přesně 
se zabýváte?

Saxo Bank byla založena před 22 lety v Dánsku. 

Za jejím zrodem stojí dva muži, kteří jsou vlastní-

ky Saxo dodnes. Původně se jednalo o brokerský 

dům, nicméně velmi záhy jsme se stali bankou. 

Od té doby bylo vizí být jakousi fi nančně technolo-

gickou společností, která bude zákazníkům nabízet 

jednu z nejlepších platforem na obchodování 

cenných papírů v globálním měřítku. Dnes jsme 

tedy plně licencovaná a regulatorním pravidlům 

podléhající banka s globálním rozsahem, naši 

klienti mohou obchodovat se značným množstvím 

fi nančních nástrojů od akcií, futures až po opce 

a deriváty. Fyzické zastoupení máme ve 27 zemích 

světa, nicméně obsluhujeme klienty 180 států.

 

Vždy jste kladli velký důraz na nové a velmi 
moderní technologie. Koneckonců vaše 
obchodní SaxoTraderGO a zároveň sociální 
platforma TradingFloor.com vyhrávají jedno 
inovátorské ocenění za druhým. Bankovní 
sektor už se dnes neobejde bez těchto 
technologií?
Neobejde. Bohužel se ale obávám, že 90 procent 

populace nemá o moderních fi nančních nástro-

jích a jejich možnostech ani ponětí a nechávají se 

ukolébávat svými bankami, že bez nich to nejde 

a nepůjde. V současnosti lidé platí management 

fee bance nebo investiční společnosti 1 až 2 pro-

centa ročně, bez ohledu na výnos, jednorázově 

1 až 5 procent za nákup cenného papíru. Nejen, 

že to v dnešní době již není nutné, ale osobně to 

považuji i za nemravné. Dovolím si příměr k te-

lekomunikacím. Kolik byla cena mezinárodního 

hovoru před deseti lety? Dnes díky technologiím 

můžete volat, včetně videohovoru, kolem celého 

světa úplně zdarma. Bohužel běžní lidé stále platí 

zbytečně vysoké poplatky za strnulé produkty. To 

není vůbec nutné. Technologické inovace může 

využívat úplně každý. Jen je třeba se o ně začít 

zajímat a ptát se.

Takže budoucnost fi nančních služeb je  
v on-line službách, které minimalizují poplatky 
za lidskou práci?
V zásadě ano. Jen si vzpomeňte, jak nám před 

třiceti lety pomohla výpočetní technika, následně 

mobilní technologie, proto ti movitější, kteří se 

zajímají o to, kam směrovat své peníze, už mají 

v tomto ohledu velký náskok. Ostatně jako tomu 

bylo se všemi „tech“ novinkami. Tito lidé zkrátka 

Pavel 
Drahotský

Bankovní revoluce 
je za dveřmi

Finanční sektor čekají radikální změny, v nichž budou hrát prim 
on-line technologie. Pavel Drahotský, šéf dánské Saxo Bank 

pro český, slovenský a maďarský trh, hovoří o tom, že se 
nacházíme na prahu nové bankovní revoluce. Jak tato situace 

ovlivní koncové uživatele, tedy fyzické osoby a fi rmy? 
Čtete v hlavním rozhovoru lednové Komory.cz.

Foto: Luboš Wišniewski
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už několik let využívají fi nanční technologie a on-line 

aplikace ke správě svých peněz. Většina je bude teprve 

následovat a na tom ti první opět dodatečně získají. 

Jasným důkazem jsou aktuální čísla z ČSÚ, která říkají, 

že podíl domácností s internetovým připojením se 

za poslední dva roky zvýšil o 6 procent na 73 procent, 

z toho 70 procent má vysokorychlostní připojení. 

Počítač má doma rovněž 73 procent českých rodin. 

Proto jsem přesvědčen, že se nacházíme na prahu 

bankovní revoluce. Zkrátka strnulí bankovní dinosauři 

budou během několika let pomyslně roztrháni na kusy 

dynamickými společnostmi, které defi nují budoucnost 

právě pomocí technologií. A s tím souvisí i naše fi lo-

zofi e. Naším cílem je, aby si zákazník vývoj na kapi-

tálovém trhu mohl zkontrolovat jednoduše třeba přes 

svůj telefon nebo tablet. Jsme přesvědčeni, že přehled 

o trzích se pro něj stane každodenním rituálem jako 

třeba čtení denního on-line zpravodajství.

Jinými slovy říkáte, že tisícovky bankovních 
úředníků a honosná sídla už nebudou potřeba. 
Je pravda, že vaši pražskou pobočku obsluhuje 
jen několik zaměstnanců, jak je to možné?
I Saxo Bank má v Kodani, kde je naše hlavní sídlo, 

 ultra moderní palác, který je obrazem našeho podniká-

ní. Je zde na první pohled patrné, jak moc využíváme 

PAVEL DRAHOTSKÝ

V roce 2004 začal pracovat 
v Citibank, kde měl na starosti 
celý prodej investičních nástrojů 
včetně spolupráce s třetími 
stranami. Americkou banku 
opustil v roce 2011 v pozici 
viceprezidenta a ředitele 
investičních produktů. Poté se 
věnoval wealth managementu 
a v čele Saxo Bank stojí 
od dubna 2014. Titul MBA získal 
na ESMA Barcelona. Nejlépe si 
odpočine při myslivosti, je také 
fanouškem rychlých lodí. Se svojí 
ženou má jednoho syna, kterého 
považuje za svou dosavadní 
nejlepší investici.  

SAXO BANK

Dánská bankovní skupina 
Saxo Bank se specializuje 
na služby v oblasti on-line 
obchodování a investování. 
Saxo nabízí individuálním 
a fi remním zákazníkům celou 
škálu on-line nástrojů, kterými 
lze zhodnocovat fi nanční 
prostředky, konvertovat měny 
nebo investovat do akcií, 
dluhopisů a jiných nástrojů 
fi nančního trhu. V současnosti 
lze na platformě Saxo Bank 
obchodovat se 42 000 
investičními nástroji. Na českém 
trhu má Saxo zastoupení 
od roku 2009. 

Finanční gramotnosti veřejnosti se velké banky obávají, myslí si Pavel Drahotský. 

Foto: Luboš Wišniewski
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obrovský stolní počítač nebo jste dostali do ruky 

smartphone s dotykovým displejem. Zdánlivě ne-

překonatelný a zbytečný problém. Dnes přirozený 

pomocník, který nám dává obrovské možnosti, 

šetří čas a peníze.

Na vaší platformě investují nejen fyzické 
osoby, ale i fi rmy. Které to jsou?
Máme dva typy korporátních zákazníků. Jedni 

používají Saxo na čistě spekulativní obchodování 

na kapitálových trzích. Tato skupina je momen-

tálně četnější. Nicméně my se domníváme, že 

výhledově bude narůstat skupina klientů, která 

bude naše nástroje využívat pro svůj každodenní 

chod. Ať už je to například služba fyzické konverze 

měn, kterou poskytujeme jako bonus našim VIP 

klientům, nebo hedging kurzového rizika, cen 

energií a komodit.  

Ale třeba fyzickou konverzi měn nabízí 
i tradiční banky. V čem je Saxo jiná?
Ano, opět to souvisí s dlouhodobě zaběhnutými 

zvyky lokálních bank. Jde o to, že banka poskytne 

fi rmě úvěr za zdánlivě výhodných podmínek, ale 

tím si často podmiňuje, že veškeré fi nanční toky 

společnosti budou plynout výhradně prostřednic-

tvím fi nancující banky. Což se může zdát logické, 

na druhou stranu v okamžiku, kdy si srovnáme 

náklady u tradičních bank třeba právě na fyzickou 

konverzi a u Saxo Bank, tak dosáhneme značných 

úspor. Konkrétně například u fi rmy s třímiliar-

dovým obratem hovoříme o roční úspoře zhruba 

70 až 100 tisíc dolarů. To je poměrně nezanedbatel-

ná částka. Dalším důležitým aspektem je také to, že 

přes Saxo můžete dělat konverze 5 dní v týdnu 24 ho-

din denně. Zajímavé příležitosti se často rodí mimo 

pracovní dobu banky. Podstatně nižší marže díky 

automatizaci jsou tak jen dalším z mnoha benefi tů.

Řady fi remních zákazníků chcete rozšiřovat. 
Daří se vám to?
Určitě ano. Korporacím však trvá delší dobu, než 

se jim podaří vyvázat z dlouholetých vazeb se 

svými tradičními bankami. Každopádně aktuálně 

máme několik nových velkých projektů, což nás 

velmi těší. I my se snažíme vycházet místním fi r-

mám vstříc, jde především o technologická řešení, 

přizpůsobení se lokálním specifi kům z pohledu 

třeba malé likvidity české koruny. V poslední 

době nás často kontaktují velcí farmáři, kteří 

chtějí přes Saxo hedgovat ceny obilovin. Jsem 

moc rád, že i zemědělci si začali uvědomovat, 

že hedgování cen je jedna z klíčových záležitostí. 

Smyslem není produkty „jen“ vypěstovat, ale 

i za dobrou cenu prodat. A to koneckonců platí 

pro jakoukoliv komoditu, ať je to pšenice, oves, 

ropa, zlato nebo bavlna.  ■

VLASTA HOLÉCIOVÁ 

obchodování. V tuto chvíli máme na naší platfor-

mě 42 tisíc investičních nástrojů. Každým rokem 

jich přibývá 5 až 8 tisíc. Dnes už jsme v situaci, 

kdy kdokoliv vydá cenný papír, chce být v nabídce 

na naší platformě, aby se dostal k likviditě našich 

zákazníků. A teď odpovím na vaši otázku. Nikomu 

neříkáme, co má koupit nebo prodat, nepo-

skytujeme poradenství, rozhodnutí necháváme 

na klientech. V tom je ona nezávislost, o které jsem 

hovořil. Dáváme lidem k dispozici špičkový obrá-

běcí stroj na peníze. Pokud si dobře pročtou nebo 

zhlédnou manuály a vše předem odzkouší, bude 

jim soustružit nádherné věci po celý zbytek života. 

Obchodování není vrozenou vlohou. Je to doved-

nost získaná stejně jako jazyky, plavání nebo řízení 

auta. Jistě jde žít i bez nich, ale pokud nechcete 

být na někom závislí a donekonečna všem a za vše 

zbytečně platit, tak všem dobře radím začít. Nejen, 

že ušetříte, ale i sebe sama dále zdokonalíte.

To je hezké, ale na druhou stranu, je k tomu 
potřeba jistá fi nanční gramotnost. 
Ano, je to zcela nová dovednost, kterou se ale 

moudří lidé učí ve svém vlastním zájmu. Na začá-

tek doporučuji pročítat si denně z několika zdrojů 

ekonomické a politické zpravodajství a dávat si 

věci do svého vlastního kontextu, utvářet si názor. 

Později zjistíte, že se vám spousta věcí začne 

propojovat, a vy začnete uvažovat zcela jinak 

než doposud. Je to o chápání souvislostí mezi 

životními situacemi a kapitálovým trhem. Bohužel 

fi nanční gramotnosti veřejnosti se velké banky 

obávají. Co se v minulosti snažila dělat církev? 

Snažila se zadržovat vědomosti před davem, aby 

jím mohla snadněji manipulovat. V okamžiku, 

kdy se znalosti dostaly k lidem, byli schopni s nimi 

dál pracovat, rozvíjet je a tím se dostávali mimo 

vliv církve. Ve své podstatě dnes jsou velké banky 

takovou církví. Myslím si, že lidé by měli neustále 

pochybovat, hledat a pátrat po tom, co je pro ně 

to nejlepší. Dnes se tomu jen usmějeme, ale vzpo-

meňte si na pocit, když vás poprvé posadili před 

moderní technologie. Celkově máme zhruba 

1 500 zaměstnanců, z čehož třetina jsou vývojáři. 

Lidé, kteří neustále posouvají naši platformu. 

I díky tomu nás může být pro naše 3 země v Praze 

pouze sedm. Další česky, slovensky a maďarsky 

hovořící kolegové sídlí v Kodani a na Kypru. 

Víte, ve chvíli, kdy něco naučíte systém, odpadá 

vám jedno významné riziko, a to je lidský faktor. 

V zásadě se snažíme o absolutní samoobslužnost. 

Vše podstatné naši klienti najdou v návodech, 

na seminářích, na webinářích. Obecně si myslím, 

že do pěti let budou 98 procent klientských dotazů 

zodpovídat systémy. Bude to příjemný ženský 

hlas, který vám podá jasnou, pregnantní informa-

ci. Budete mít zároveň jistotu, že byla každému 

poskytnuta stejně, což se dnes neděje. Ale pozor, 

informační technologie neznamenají to, že se 

zbavíme lidí, ale slouží tam, kde potřebujeme 

ultimativní přesnost. A to je na kapitálových trzích 

nutností. Rutinní a exaktní úlohy budou stále více 

přebírat počítače. Úloha nás lidí bude spočívat 

ve vztazích, intuici a příjemnostech.

Máte nějakou radu, jak dnes obecně 
přistupovat k obchodům na kapitálových 
trzích?
Na kapitálových trzích je dobré se vyhýbat 

dlouhodobým a nelikvidním titulům. Dříve 

bylo běžné investovat do pěti nebo desetiletých 

investičních papírů s velmi špatnou likviditou. To 

dnes nedoporučuji. Klíčovým faktorem by měla 

být možnost přeměnit investici na hotovost v řádu 

vteřin, nikoliv hodin, nebo dokonce dní. Zároveň 

se na trhu objevuje spousta produktů, které umož-

ňují pouze jednostrannou participaci na růstu 

aktiv, ale neumožňují vydělávat peníze na stag-

naci trhu nebo poklesu. Je pravda, že kapitálové 

trhy víc než šest let rostou, takže spousta lidí toto 

nyní neřeší, zatím. Ale při pohledu zpět vidíte, že 

každý dlouhodobý růst je následován propadem. 

A ten bezpečně přijde. Je třeba být připraven a mít 

v záloze plán B.

 

Když jste nastupoval vloni v dubnu do Saxo 
Bank, řekl jste, že chcete, aby byli lidé 
na bankách nezávislí. Od šéfa banky je to 
odvážné tvrzení. 
Víte, my jsme víc než broker, víc než banka, 

přeneseně bych řekl, že jsme on-line samoobslužný 

supermarket investičních příležitostí. Fungujeme 

podobně jako Google. Chcete obchodovat ropu, 

německý akciový index nebo konkrétní akcii třeba 

Volkswagenu? Zadáte klíčové slovo v naší aplikaci 

a zobrazí se vám několik možností, jak daný titul 

obchodovat. Na začátku je dobré obchodovat 

v naší demo verzi a každý obchod si tak může-

te cvičně simulovat s imaginární hotovostí, ale 

na skutečných tržních cenách. Pokud se vám daná 

strategie opakovaně osvědčí, lze přejít k reálnému 

STRNULÍ BANKOVNÍ DINOSAUŘI 
BUDOU BĚHEM NĚKOLIKA 

LET POMYSLNĚ ROZTRHÁNI 
NA KUSY DYNAMICKÝMI 

SPOLEČNOSTMI, 
KTERÉ DEFINUJÍ BUDOUCNOST 
PRÁVĚ POMOCÍ TECHNOLOGIÍ.
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Rok 2016 sice nepřináší takové právní zemětřesení, jako byl například nový občanský zákoník v předchozím 
roce, přesto je třeba se připravit na novinky, které zásadním způsobem ovlivní podnikání v Česku. 

Finanční správa o nás bude mít více informací, přestupky bude možné projednávat déle a stavební řízení 
by mělo být jednodušší. Komora.cz vám přináší přehled toho nejzásadnějšího. 

Zásadní novinky a změny v legislativě

18  www.komora.cz
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NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA

Novela stavebního zákona přinese 
zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení. 
Cílem novely je zavedení systému, který bude 
vyžadovat pouze jedno rozhodnutí o povolení 
stavby. V souvislosti s novelou stavebního 
zákona bude třeba také novelizovat některé 
prováděcí předpisy a vyhlášky, které se 
zákonem souvisejí. Změny by měly přijít 
ve třetím čtvrtletí roku 2016. 

NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Nová verze úpravy veřejných zakázek v České 
republice přinese opravdu mnoho změn. Velká 
část z nich bude jistě pozitivní. Mezi ně patří 
například možnost hodnocení týmu dodavatele, 
vypuštění povinnosti rušení zadávacího řízení při 
jedné nabídce nebo znovuzavedení ekonomické 
kvalifi kace. Tou bude podmínka, že minimální 
roční obrat uchazeče o zakázku nebude moci 
přesahovat dvojnásobek předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky.

Naopak za sporný může být považován tzv. 
zjednodušený režim zadávání veřejných 
zakázek, kterým se rozumí specifi cký druh 
zadávacího řízení umožňující zadávání 
defi novaného okruhu služeb. Zjednodušený 
režim bude možné použít pro zadávání zejména 
služeb v oblasti zdravotní péče a sociální péče, 
právních služeb, služeb souvisejících s vězením, 
služeb v oblasti veřejné bezpečnosti a záchranné 
služby, ale i např. hotelových a restauračních 
služeb či poštovních služeb. Základním znakem 
tohoto režimu jsou pak rozsáhlé modifi kace 
zadávacího řízení, které nemusí být nutně 
transparentní.

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

V roce 2016 bude na základě nové legislativy s největší pravděpodobností spuštěn systém 
elektronické evidence hotovostních tržeb za prodej zboží a služeb (EET). Umožnit by měl 
rychlou komunikaci mezi podnikateli a Finanční správou. 

Zavedení EET způsobí, že každá hotovostní tržba podnikatele bude v okamžiku zaplacení 
zaevidována prostřednictvím internetu v centrálním datovém uložišti Finanční správy. Jako 
potvrzení bude zaslán zpět unikátní kód, který podnikatel uvede na účtenku. Cílem tohoto 
nového opatření je boj proti krácení daní tím, že obchodník nepřizná část tržeb. Administrativa 
však naroste i těm poctivým.
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VLASTIMIL VOLEK 

Právník, PwC Legal

REGISTR SMLUV

V polovině roku 2016 začne platit očekávaný protikorupční zákon o registru smluv. Podle tohoto 
zákona budou mít obce, kraje i stát povinnost zveřejňovat smlouvy v centrálním registru, který 
bude zřízen a veden Ministerstvem vnitra. Tato povinnost se bude vztahovat na veškeré smlouvy 
nad 50 tisíc korun bez DPH a zároveň se jí budou muset řídit fi rmy, ve kterých mají kraje či obce 
většinový podíl. Výjimku z tohoto pravidla dostaly například obce 1. a 2. stupně, společnosti 
s většinovým podílem státu, krajů nebo obcí, jejichž akcie se obchodují na burze (např. ČEZ).

Smlouvy, které úřad nebo státní fi rma nezveřejnění v registru, budou od poloviny roku 2017 
neplatné. Dohled nad zveřejňováním smluv by měl podle senátní úpravy návrhu zákona získat Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže. Dotčené úřady a státní fi rmy pak budou mít přesně rok na to, 
aby veškeré smlouvy řádně zveřejnily v centrálním registru smluv.

ZÁKON O PŘESTUPCÍCH

Pokud pojedete příliš rychle nebo špatně 
zaparkujete, bude mít nyní úřad dva roky 
na to, aby váš přestupek projednal. Dle 
stávajícího znění zákona o přestupcích není 
možné přestupek projednat v případě, že 
od něj uplynul déle než rok. Novela tohoto 
zákona zavádí nové ustanovení, na základě 
kterého bude možné tuto lhůtu v určitých 
případech přerušit. Konečná lhůta bude 
stanovena na dva roky. Novela zákona 
o přestupcích nabude účinnosti v říjnu 2016.

ZÁKON O JEDNORÁZOVÉM PŘÍSPĚVKU

Tento zákon si klade za cíl zlepšení fi nanční 
situace důchodců. Pomalý růst mezd a nízká 
infl ace v předchozích letech totiž zapříčinily 
pravděpodobně minimální nárůst důchodů 
v roce 2016. V reakci na něj vydala Poslanecká 
sněmovna nový zákon o jednorázovém 
příspěvku. Na základě tohoto zákona 
bude v únoru 2016 vyplacen důchodcům 
jednorázový příspěvek v hodnotě 1 200 Kč.
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(29,2 % z 79 836 Kč) a zdravotní pojištění 
činí 21 555 Kč (13,5 % z 159 666 Kč). 
Od vypočteného pojistného za celý rok by se 
opět v přehledech odečetly zaplacené zálohy 
během roku.  

Jak je to s placením měsíčních záloh? 
Všechny OSVČ na hlavní činnost odvádí během 

roku měsíční zálohy na povinném pojistném. 

Měsíční záloha u zdravotního pojištění musí být 

zaplacena na účet příslušné zdravotní pojišťovny 

do 8. dne následujícího měsíce. Měsíční záloha 

u sociálního pojištění musí být zaplacena na účet 

místně příslušné OSSZ do 20. dne následujícího 

měsíce. Výše měsíční zálohy se odvíjí od dosa-

ženého hrubého zisku v minulém roce. Poprvé 

se nové měsíční zálohy na sociálním pojištění 

a zdravotním pojištění platí za měsíc, ve kterém 

byl odevzdán přehled o příjmech a výdajích. Při 

odevzdání obou přehledů o příjmech a výdajích 

např. v březnu, kdy většina OSVČ podává sou-

časně všechna daňová přiznání, je nutné zaplatit 

novou měsíční zálohu na zdravotním pojištění 

a sociálním pojištění již za březen, tedy v dubnu. 

Při hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být 

vždy placena alespoň minimální měsíční záloha. 

Při vedlejší samostatné výdělečné činnosti se 

v prvním roce měsíční zálohy neplatí a v dalších 

letech závisí měsíční výše zálohy na skutečně 

dosaženém hrubém zisku. Zaměstnanci přivydě-

lávající si samostatnou výdělečnou činností zálohy 

nou zdravotní pojišťovnu je do 2. května 2016. Při 

zpracování daňového přiznání daňovým poradcem 

se termín o tři měsíce prodlužuje.  

PŘÍKLAD Z PRAXE
Živnostnice paní Nováková vykonává hlavní 
samostatnou výdělečnou činnost. Za celý rok 
2015 činí hrubý zisk (příjem – výdaj) paní 
Novákové 362 400 Kč. Skutečný vyměřovací 
základ je 181 200 Kč (362 400 Kč x 50 %). 
Protože je skutečný vyměřovací základ vyšší 
než minimální vyměřovací základ, tak se 
bude povinné pojistné platit ze skutečného 
vyměřovacího základu. Sociální pojištění 
za celý rok 2015 činí 52 911 Kč (29,2 % 
z 181 200 Kč) a zdravotní pojištění činí 
24 462 Kč (13,5 % z 181 200 Kč). Od vypo-
čteného pojistného za celý rok by paní No-
váková odečetla zaplacené zálohy a uhradila 
případný nedoplatek. 

PŘÍKLAD Z PRAXE
Živnostnice paní Svobodová vykonává hlavní 
samostatnou výdělečnou činnost. Za celý rok 
2015 činí hrubý zisk (příjem – výdaj) paní 
Svobodové 132 600 Kč. Skutečný vyměřova-
cí základ je 66 300 Kč (132 600 Kč x 50 %). 
Protože je skutečný vyměřovací základ nižší 
než minimální vyměřovací základ, tak se 
povinné pojistné za rok 2015 vypočítá z mi-
nimálního vyměřovacího základu. Sociální 
pojištění za celý rok 2015 činí 23 313 Kč 

Veškeré povinnosti vyplývající z placení 

sociálního (důchodového) pojištění a zdra-

votního pojištění u OSVČ závisí na tom, 

zdali je vykonávaná samostatná výdělečná činnost 

hlavním nebo vedlejším zdrojem příjmu. Výkon 

vedlejší výdělečné činnosti je zvýhodněn, neboť 

nemusí být při placení povinného pojistného do-

držen minimální vyměřovací základ, jako je tomu 

v případě hlavní samostatné výdělečné činnosti, 

a povinné pojistné se vypočítává vždy ze skutečné-

ho vyměřovacího základu. Vedlejší samostatnou 

výdělečnou činností je např. samostatná výděleč-

ná činnost vykonávaná zaměstnanci, studenty, 

starobními důchodci, invalidními důchodci nebo 

ženami na rodičovské dovolené. Všechny OSVČ 

musí placení povinného pojistného věnovat velkou 

pozornost, neboť neplacení pojistného nebo 

opožděné placení je ze strany OSSZ a zdravotní 

pojišťovny sankciováno a je předepsáno penále. 

Dobrovolně neuhrazené dluhy na pojistném a pe-

nále jsou následně vymáhány exekučně, přičemž 

veškeré činnosti spojené s vymáháním nedoplatků 

na povinném pojistném pověřené instituce rok 

od roku zrychlují. 

Jak vysoké je povinné pojistné? 
OSVČ platí za celý rok na sociálním pojištění 

29,2 % (při neúčasti v II. důchodovém pilíři) 

a na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího 

základu, kterým je polovina daňového základu 

(příjem – výdaj). Když je skutečný vyměřovací 

základ nižší než minimální vyměřovací základ sta-

novený legislativou, tak se povinné pojistné počítá 

z minimálního vyměřovacího základu, který je 

odlišný pro placení sociálního pojištění a zdravot-

ního pojištění.

Během roku odvádí OSVČ na hlavní činnost 

měsíční zálohy, které se odečtou od vypočtené-

ho pojistného za celý rok. Případný nedoplatek 

za celý rok je nutné uhradit do 8 dní od odevzdání 

přehledu o příjmech a výdajích. Základní termín 

pro doručení přehledu o příjmech a výdajích 

za rok 2015 na místně příslušnou OSSZ a přísluš-

Novinky u OSVČ 
a povinného pojistného
Všechny osoby samostatně výdělečně (OSVČ) si musí plnit své zákonné povinnosti u místně příslušné OSSZ 
(Okresní správy sociálního zabezpečení) a příslušné zdravotní pojišťovny. Pro rok 2016 dochází k několika změnám 
při placení sociálního a zdravotního pojištění. Máme pro vás souhrn toho, na co si dát pozor. 

Rok Sociální pojištění Zdravotní pojištění

2016 81 024 Kč 162 036 Kč

2015 79 836 Kč 159 666 Kč

2014 77 832 Kč 155 652 Kč

2013 77 652 Kč 155 304 Kč

2012 75 420 Kč 150 822 Kč

VÝVOJ MINIMÁLNÍHO VYMĚŘOVACÍHO 
ZÁKLADU ZA CELÝ ROK (v letech 2012 až 2016)

Rok Sociální pojištění Zdravotní pojištění

2016 1 972 Kč 1 823 Kč

2015 1 943 Kč 1 797 Kč

2014 1 894 Kč 1 752 Kč

2013 1 890 Kč 1 748 Kč

2012 1 836 Kč 1 697 Kč

MĚSÍČNÍ MINIMÁLNÍHO ZÁLOHY 
NA POJISTNÉM PŘI HLAVNÍ ČINNOSTI 
(v letech 2012 až 2016)
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na zdravotním pojištění neplatí ani v následujících 

letech a zdravotní pojištění doplácí jednorázově 

při odevzdání přehledu o příjmech a výdajích. 

OSVČ platící minimální měsíční zálohu musí 

u zdravotního pojištění zaplatit novou minimální 

měsíční zálohu poprvé za leden, tedy do 8. února 

2016. OSVČ platící minimální zálohu by měly včas 

provést změnu trvalého příkazu k úhradě. U sociál-

ního pojištění se nová měsíční minimální záloha 

vztahuje na období od podání přehledu za rok 2015. 

Kdy se neplatí sociální pojištění 
u vedlejší činnosti? 
Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti 

se povinné pojistné vypočítává vždy dle skutečně 

dosaženého hrubého zisku. Druhou výhodou je, že 

se sociální pojištění z vedlejší samostatné výděleč-

né činnosti neplatí, pokud je hrubý zisk do limitu. 

Za celý kalendářní rok 2015 je limitem hrubý zisk 

(příjem – výdaj) ve výši 63 865 Kč. Pro rok 2016 

se limitní částka zvyšuje na 64 813 Kč. Když je 

vedlejší samostatná výdělečná činnost vykonávána 

pouze po část roku, tak se limit poměrně snižuje. 

PŘÍKLAD Z PRAXE
Zaměstnanec pan Černý si přivydělává 
samostatnou výdělečnou činností, která je pro 
účely placení sociálního pojištění a zdravotního 
pojištění považována za vedlejší zdroj příjmů. 
Za celý rok 2015 má pan Černý hrubý zisk 
(příjem - výdaj) ve výši 59 800 Kč. Na sociálním 
pojištění nezaplatí pan Černý ze samostatné 
výdělečné činnosti nic, neboť jeho hrubý zisk 
je do limitu. Pan Černý přesto musí doručit 
na místně příslušnou OSSZ přehled o příjmech 
a výdajích za rok 2015. Na zdravotním pojištění 
zaplatí pan Černý jednorázově 4 037 Kč 
[13,5 % z (59 800 Kč x 50 %)].

Sociální pojištění se platí 
pouze do stropu

Zatímco zdravotní pojištění se platí z jakkoliv 

vysokého vyměřovacího základu, tak sociální 

pojištění se platí pouze do stropu. Legislativou 

je tedy stanoven maximální vyměřovací základ. 

Pro rok 2016 dochází ke zvýšení maximálního 

vyměřovacího základu, což znamená, že OSVČ 

s nadstandardními zisky zaplatí více na povinném 

pojistném. 

PŘÍKLAD Z PRAXE
Podnikatel pan Veselý dosáhl za rok 2015 
hrubého zisku ve výši 5 000 000 Kč. 
Skutečný vyměřovací základ je 2 500 000 Kč 
(5 000 000 Kč x 50 %). Na zdravotním 
pojištění zaplatí pan Veselý 337 500 Kč (13,5 % 
z 2 500 000 Kč). Maximální vyměřovací 
základ pro placení sociálního pojištění je vyšší 
než skutečný vyměřovací základ, proto se 
sociální pojištění za rok 2015 bude počítat 
z maximálního vyměřovacího základu. Sociální 
pojištění za celý rok 2015 činí 372 980 Kč 
(29,2 % z 1 277 328 Kč).

PETR GOLA

2016: Další pokles 
nezaměstnanosti 
Trhu práce pomůže 
agenturní zaměstnávání

Rok 2016 se ponese ve znamení pokra-

čujícího oživování trhu práce. Poroste 

poptávka fi rem po nových pracovnících, 

což se projeví v klesající nezaměstnanosti, 

rostoucích platech, ale také v problémech 

fi rem při hledání zaměstnanců. Vhodnou 

cestou bude agenturní zaměstnávání, 

které zaměstnavatelům pomůže vyřešit 

problémy s dostatkem pracovníků. 

Při pohledu na regiony zůstane i na-

dále nejnižší nezaměstnanost v Praze 

a Středočeském kraji (tam především 

na Mladoboleslavsku) a také na Plzeň-

sku. Naopak nejvyšší nezaměstnanost se 

udrží v Ústeckém a Moravskoslezském 

kraji. Míra nezaměstnanosti v České 

republice klesla pod hranici šesti procent, 

a přesto se počet volných pracovních míst 

drží nad hranicí 100 tisíc. Pro rok 2016 

předpokládám další snižování nezaměst-

nanosti, a to postupně k úrovni okolo pěti 

procent. Nedostatek pracovní síly na trhu 

bude výrazný. Důvodem je nízká mobilita 

pracovní síly a v některých regionech 

i nedostatečná kvalifi kace.

Není proto divu, že v Česku roste zájem 

fi rem o pracovníky ze zahraničí – napří-

klad na pozice svářečů, ale i do logistiky 

a výroby. Tento trend se objevil už v roce 

2007 a 2008 před začátkem hospodářské 

krize. Letos dojde k růstu mezd, který 

nicméně bude jen pozvolný i vzhledem 

k tomu, že platy a tím také cena pracovní 

síly jsou jedním z důvodů růstu ekono-

miky a o tuto výhodu fi rmy nebudou 

chtít přijít. Stát přispěje k nárůstu mezd 

zvýšením minimální mzdy na 9 900 Kč. 

Očekávám, že pokud nedojde k zásad-

nějším změnám především na nejvý-

znamnějších exportních trzích, růst trhu 

práce by měl pokračovat také v období 

po roce 2016. Ale už mírnějším tempem. ■ 

TR
H 
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ÁC
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Rok Maximální 
vyměřovací základ

Maximální částka 
sociálního pojištění

2016 1 296 288 Kč 378 517 Kč

2015 1 277 328 Kč 372 980 Kč

2014 1 245 216 Kč 363 604 Kč

2013 1 242 432 Kč 362 791 Kč

2012 1 206 576 Kč 352 321 Kč

STROP PRO PLATBU SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ
(v letech 2012 až 2016)

Pro rok 2016 dochází ke zvýšení 
maximálního vyměřovacího 
základu u sociálního pojištění, 
což znamená, že OSVČ 
s nadstandardními zisky zaplatí 
více na povinném pojistném.

TOMÁŠ SURKA 

Country manager 
McROY Czech
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• Rekultivace a kompostárna Jedlová Hora
• Nakládání s odpady (včetně nebezpečných)
• Řešení starých ekologických zátěží
• Rekultivace
• Likvidace černých skládek
• Tvorba a údržba zeleně 
• Dokumentace a posudky vlivu na ŽP
• Biologická hodnocení a posudky
• Ekologické poradenství

JUROS s.r.o.
Doudova 544/11
147 00  Praha 4

Provozovna:
Masarykova 62/109

400 01  Ústí nad Labem

e-mail: info@jurosul.cz
tel.: 475 209 122
fax: 475 209 413

www.jurosul.cz
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Shrnutí připomínkování

Začátek nového roku je již tradičně spojen s ohlédnutím za rokem minulým 
a nejinak je tomu i v našem případě. Z tohoto důvodu jsme si pro vás na Odboru 
legislativy, práva a analýz HK ČR připravili ohlédnutí za nejvýznamnějšími 
materiály, které jsme v roce 2015 připomínkovali. Pro větší přehlednost jsme 
materiály rozdělili do dvou skupin dle toho, zda od nás dostaly palec nahoru 
nebo dolů. Palec nahoru si od nás vysloužily předpisy, jejichž zavedení 
či změnu stávající úpravy podporujeme a svými připomínkami jsme přispěli 
ke zlepšení podnikatelského prostředí, a palec dolů od nás dostaly předpisy, 
které nepodporujeme a svými připomínkami se snažíme zmírnit negativní dopady 
regulace podnikatelského prostředí.

Hospodářské komory ČR 
v roce 2015

MATERIÁLY, U NICHŽ HK ČR UPLATNILA NEJVÍCE 
PŘIPOMÍNEK:

 ■ Veřejné zakázky: 60 zásadních a 20 doporučujících připomínek
 ■ Stavební zákon: 132 zásadních a 4 doporučující připomínky
 ■ Pravidla trhu s elektřinou: 67 zásadních připomínek

STATISTICKÉ ÚDAJE 
MEZIREZORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ

data k 30. 11. 2015 
 ■ Počet přijatých materiálů: 263
 ■ počet materiálů, ke kterým HK ČR uplatnila připomínky: 160
 ■ 80 % legislativy, která se projednává v MPŘ, se týká podnikání
 ■ Našim členům jsme zaslali k připomínkování více než 60 materiálů 

týkajících se evropské legislativy

podnikání připomínkovali jsme
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podnikání připomínkovali jsme

Náklady 
zaměstnavatelů
při exekučních 
srážkách ze mzdy 
zaměstnanců 

HK ČR podpořila návrh 

Ministerstva spravedlnosti 

vyhovět dlouhodobému volání 

zaměstnavatelů po kompenzaci 

nákladů, které jim vznikají při 

činnostech souvisejících s tzv. 

exekučními srážkami ze mzdy 

jejich zaměstnanců. Jde o situa-

ce, kdy je proti zaměstnancům 

vedeno exekuční řízení, případně 

řízení o soudním výkonu rozhod-

nutí a zaměstnavatelé mají v této 

souvislosti celou řadu informač-

ních povinností vůči exekutorům 

a orgánům státní správy. Tyto 

činnosti provádějí zaměstnavatelé 

výhradně na své náklady. Navrhuje 

se navýšení dluhu zaměstnance 

o paušál pro zaměstnavatele. Byť 

takové řešení není optimální, neboť 

se zhorší dobytnost pohledávky 

věřitele, prodlouží délka vymáhání 

dluhu a sníží pravděpodobnost 

vymožení celé částky, vnímá jej 

většina zaměstnavatelů pozitivně. 

Státní energetická 
koncepce 

HK ČR dlouhodobě 

volala po aktualizaci Státní 

energetické koncepce. Bez její 

aktualizace by stabilita českého 

energetického hospodářství mohla 

být pouze dočasná a její směřování 

v následujících letech nejasné. Vní-

máme, že současná podoba ASEK 

není vzhledem k široce nastaveným 

koridorům zcela ideální. Na druhou 

stranu stojíme za tím, že se v rámci 

uplynulých let jedná o nejlepší vari-

antu ze všech diskutovaných verzí. 

Hlavním posláním ASEK je stanovit, 

jakými způsoby si Česká republika 

v příštích letech zajistí spolehlivou, 

bezpečnou a k životnímu prostředí 

šetrnou dodávku energie pro potřeby 

obyvatelstva a ekonomiky ČR, a to 

za konkurenceschopné a přijatelné 

ceny. Současně musí zabezpečit 

nepřerušené dodávky energie v kri-

zových situacích.

Novela stavebního 
zákona 

HK ČR se intenzivně zapojila 

do procesu novelizace sta-

vebního zákona. Změny se dotknou 

i celé řady dalších významných 

zákonů (např. zákon o EIA, zákon 

o urychlení výstavby infrastruktury). 

HK ČR chce zjednodušit, zlevnit 

a zkrátit lhůty povolování staveb, 

zároveň ale chce zpřesnit současný 

NĚMECKÁ MINIMÁLNÍ MZDA TRÁPÍ 
ČESKÉ DOPRAVCE

Od ledna 2015 platí ve Spolkové republice 
Německo zákon o zavedení plošné minimální 
mzdy. Na základě tohoto zákona má být všem 
zaměstnancům, kteří na území Německa vykonají 
pro svého zaměstnavatele práci, vyplacena mzda 
ve výši nejméně 8,50 eur za každou odpracovanou 
hodinu. V praxi tento zákon působí problémy 
zejména přepravcům v silniční dopravě z ostatních 
zemí EU, zejména pak ze střední a východní 

části Evropy. Vedle dodatečných výdajů na mzdy 
přináší tento zákon značnou ohlašovací a kontrolní 
byrokracii. To vše českým dopravcům zvyšuje 
náklady. HK ČR proto v letošním roce několikrát 
intervenovala u eurokomisařky pro dopravu Violety 
Bulcové, Generálního ředitelství Evropské komise 
pro dopravu, Evropského parlamentu, české 
a německé vlády. HK ČR také iniciovala společnou 
pozici komor zemí Visegrádské čtyřky proti aplikaci 
minimální mzdy na přeshraniční silniční dopravu. 
Cílem komory je upozornit, že aplikace německé 
minimální mzdy je v rozporu s principy vnitřního 

trhu a vede ke snižování konkurenceschopnosti 
dopravy v Evropě. Lobbing komory bude v tomto 
ohledu pokračovat i v letošním roce.

PODNIKATELÉ HRAJÍ DŮLEŽITOU ROLI 
V ROZVOJOVÉ POLITICE EU
Rok 2015 byl vyhlášen Evropským rokem 
rozvoje. V tomto roce byly rovněž schváleny 
nové globální cíle udržitelného rozvoje pro 
léta 2016–2030. Význam rozvojové politiky 
roste i v souvislosti se stávající imigrační krizí. 
Hospodářská komora prosazuje dlouhodobě 
požadavek, aby evropská politika rozvoje uznala 
klíčovou roli soukromého sektoru v rozvoji. Komora 
proto úzce spolupracovala s EUROCHAMBRES 
na pozičním dokumentu, který zdůraznil nutnost 
zapojení soukromého sektoru jak v dárcovských, 
tak zejména přijímajících zemích do stanovení 
a realizace rozvojových programů. Zástupce 
HK ČR v Evropském hospodářském a sociálním 
výboru byl zpravodajem stanoviska „Financování 
rozvoje“ obsahujícího řadu doporučení Evropské 
komisi, jak mobilizovat nezbytné fi nanční 
prostředky, které by umožnily efektivní zapojení 
podnikatelů do hospodářského rozvoje svých zemí.

Úspěchy komory na evropské úrovni

stavební zákon a snížit administ-

rativní zátěž. Proto navrhla zavést 

jednoznačné lhůty, které umožní 

zrychlit výstavbu. V průběhu 

vypořádání se podařilo zastropovat 

lhůty v jednotlivých fázích řízení. 

HK ČR prosazuje, aby požadavky 

vyplývající z poslední novely zákona 

o posuzování vlivů na životní pro-

středí (EIA) byly zmírněné. Práva 

veřejnosti vyjadřovat se k jednot-

livým stavebním záměrům musí 

být v rovnováze s právy stavebníků 

a investorů. Navrhujeme například 

zvýšit počet podpisů tzv. dotčené ve-

řejnosti na podpisové listině na 500 

(bez prokázání dotčenosti) a zároveň 

zavést jiný způsob podpisové listiny 

pro 100 osob, které prokážou vztah 

k území dotčenému záměrem. 

Za důležité je z hlediska budoucího 

vývoje dodávek energií v nestabil-

ním energetickém odvětví umožnit 

urychlení výstavby vybraných regio-
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ba nejprve jasně stanovit, kdo bude 

za první tři dny nemoci poskytovat 

zaměstnancům náhradu mzdy.

Elektronická evidence 
tržeb 

HK ČR má obecně pocho-

pení pro evidenci tržeb jako 

dílčí nástroj k narovnání podmínek 

podnikání, požaduje však delší, 

nejméně půlroční legisvakanci 

(tedy nastavení účinnosti tak, aby se 

podnikatelé stihli připravit na nová 

pravidla), má zásadní výhrady 

ke zvolenému systému vynětí z po-

vinnosti evidovat tržby. HK ČR se 

obává zne užívání v návrhu obsaže-

ných předběžných opatření a dále 

i údajů získaných z evidence nových 

tržeb k zpětnému doměřování 

a sankcionování daňových povinností 

vyplývajících z tržeb vykázaných před 

zavedením elektronické evidence. 

HK ČR v neposlední řadě upozorňuje 

na zásadní rizika spojená s technic-

kým řešením jak na straně státu, tak 

zejména na straně podnikatelů.  ■

Odbor legislativy, práva a analýz HK ČR

jako zásadní problém. Zákon má být 

účinný nejpozději 16. dubna 2016, 

kdy končí lhůta pro implementaci ev-

ropských směrnic do českého práva.

Minimální mzda 
HK ČR nesouhlasí s ra-

zantním navyšováním 

minimální mzdy bez stanovení 

jasného mechanismu. Současný stav, 

kdy je nastavení částky minimální 

mzdy politickým nástrojem v rukou 

vlády, je dlouhodobě neudržitelný. 

Je třeba vymezit ekonomická a další, 

například sociální, kritéria, podle 

nichž bude výše minimální mzdy 

určována.

Karenční doba 
HK ČR nepodporuje 

zrušení karenční doby, tedy 

období prvních tří dnů pracovní 

neschopnosti zaměstnanců bez ná-

roku na náhradu mzdy. Zavedení 

karenční doby se v praxi osvědči-

lo, výrazně se snížila krátkodobá 

nemocnost zaměstnanců. Pokud by 

měl být tento institut zrušen, je tře-

zákon navíc představoval určitou ga-

ranci, že pro maloodběratele nedojde 

ke zvýšení nákladů na podporu OZE. 

Systematickým projednáním návrhů 

obou zákonů bylo odstraněno hned 

několik retroaktivních ustanovení 

týkajících se například objemu 

podporované elektřiny či nadměrné 

byrokratické zátěže. V roce 2015 pak 

nastala systematická práce na při-

pomínkování celé řady prováděcích 

právních předpisů.

Pilotní projekt: 
Zvláštní postupy 
pro zaměstnance 
z Ukrajiny

Ministerstvo zahraničních 

věcí ve spolupráci s dalšími 

ministerstvy předložilo pilotní pro-

jekt, který má za cíl dosáhnout časo-

nálně strategických staveb energe-

tické infrastruktury úpravou zákona 

o urychlení výstavby infrastruktury.

Energetický zákon 
K připomínkování novely 

energetického zákona došlo 

již na konci roku 2014, ale jeho pro-

jednávání a celá řada pozměňova-

cích návrhů si žádala naši intervenci 

i v průběhu roku 2015. Energetický 

zákon se projednával v rámci jednoho 

tisku společně se zákonem o podpo-

rovaných zdrojích energie, který je 

pro naši členskou základnu neméně 

důležitý. Snahy o zastavení legislativ-

ního procesu a oddělené projednávání 

obou zákonů jsme nepodporovali 

a odmítali vzhledem k provázanosti 

obou zákonů. Novela energetického 

zákona dle našeho názoru v mnoha 

ohledech ulehčuje energeticky nároč-

nému průmyslu. Druhý zmiňovaný 

Cenové rozhodnutí 
ERÚ 

HK ČR velmi znepokojila 

situace, která nastala se 

zveřejněním Cenového rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu 

č. 5/2015 ze dne 19. listopadu 2015, 

kterým se stanovuje podpora pro 

podporované zdroje energie. Pře-

kvapivé zastavení provozní podpory 

pro vysoce účinnou kombinovanou 

výrobu elektřiny a tepla a většinu 

výroby elektřiny a tepla z obnovitel-

ných a druhotných zdrojů energie 

nejen že ohrožuje plnění evropských 

závazků České republiky v oblasti 

úspor energie a rozvoje využívání 

obnovitelných zdrojů, ale může zna-

menat i značné hospodářské škody 

včetně ohrožení řady pracovních 

míst a zvýšení cen pro spotřebitele 

tepla. Narušení očekávání investorů 

dlouhodobě negativně ovlivní ochotu 

soukromého sektoru fi nancovat po-

třebné investice v energetice a zásad-

ně poškodí pracně budovanou pověst 

České republiky jako stabilní země 

s předvídatelným podnikatelským 

prostředím. HK ČR proto vyzva-

la zainteresované orgány státní 

správy, aby ve vzájemné spolupráci 

okamžitě podnikly všechny nezbyt-

né kroky pro zachování provozní 

podpory v roce 2016 a odvrácení 

výše uvedených škod a negativních 

dopadů.

Nový zákon o zadávání 
veřejných zakázek 

V rámci mezirezortního 

připomínkového řízení 

HK ČR vyjádřila mnoho zásadních 

připomínek. Prosadili jsme napří-

klad zavedení kontrol kvalifi kace až 

u vítězné nabídky. Nevypořádané 

však zůstávají připomínky týkající 

se možnosti soutěžení na nejnižší 

cenu, nastavení kritérií pro určení 

mimořádně nízké nabídkové ceny 

a pravidla dělení zakázek pro pod-

poru malých a středních podniků. 

Panuje proto obava, že nový zákon 

vytvoří prostor pro klientelismus a ko-

rupci. Zadávání veřejných zakázek 

musí být co nejvíce standardizované. 

Především zachování možnosti sou-

těžení na nejnižší cenu vnímá HK ČR 

vých úspor při přijímání a vyřizování 

žádostí o zaměstnanecké a modré 

karty pro specialisty z Ukrajiny, 

kteří budou na území ČR vykonávat 

vysoce kvalifi kovanou práci v oblasti 

výroby nebo služeb. HK ČR oceňuje 

každou snahu o zjednodušení přijí-

mání zaměstnanců ze třetích zemí, 

vůči tomuto pilotnímu projektu 

však má výhrady. Pilotní projekt se 

totiž zabývá pouze vysoce kvalifi -

kovanými zaměstnanci (zaměst-

nanci s vysokoškolským vzděláním 

nebo středoškolským vzděláním 

s maturitou ve vybraných oborech), 

avšak české fi rmy mají zejména 

nedostatek nízko či středně kvali-

fi kovaných zaměstnanců. Pracovní 

verze pilotního projektu, na jejímž 

vzniku se HK ČR podílela, obsahova-

la i tyto nízko a středně kvalifi kované 

zaměstnance z Ukrajiny, ale do připo-

mínkového řízení se materiál dostal 

jen v okleštěné podobě. Ministerstvo 

práce a sociálních věcí nyní bude dále 

analyzovat předložený pilotní projekt 

a dle výsledků analýzy zhodnotí, zda 

projekt rozšíří i pro námi požadované 

pracovníky. My budeme samozřejmě 

na tomto rozšíření trvat.

 

Agenturní 
zaměstnávání 

HK ČR se důrazně postavila 

proti návrhu Ministerstva 

práce a sociálních věcí na zavede-

ní nových pravidel agenturního 

zaměstnávání. Konkrétně zásadně 

nesouhlasíme se zavedením kvót 

na počet agenturních zaměstnanců 

v podnicích a zrušení možnosti ne-

omezeného řetězení pracovního po-

měru na dobu určitou pro agenturní 

zaměstnance. Ministerstvo práce 

a sociálních věcí v těchto bodech 

svůj návrh stáhlo.  ■ 
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Od ledna je v platnosti zákon o kontrolním 
hlášení k DPH, formálně se jedná o nový 
pojem, ovšem ministerstvo fi nancí 

tvrdí, že v praxi jeho obsah podniky aplikují už 
dávno. Jak to vidíte vy?
To nemohu zcela potvrdit. Na jednu stranu jsou 

na kontrolním hlášení údaje, které sice podnikatelé 

mají k dispozici, ale nemají je zavedené ve svých 

účetních systémech, protože doposud nebylo 

nutné je vykazovat. Nově se například uvádí číslo 

dokladu nebo datum uskutečnění zdanitelného 

plnění, které na fakturu uvedl vystavující subjekt. 

Doposud to fi rma pro svoji daňovou evidenci 

nemusela uvádět, tudíž některé společnosti je 

nemusejí mít zavedené ve svém účetním systému. 

Samozřejmě kontrolní hlášení se podává v elektro-

nické podobě, a fi rma tedy musí mít požadovaná 

data v požadovaném formátu a dokázat je vyex-

portovat ze svého účetního systému. A to může 

být problematické, protože třeba některé systémy 

neumějí pracovat s alfabetickými znaky, které čísla 

přijatých faktur mohou obsahovat. Může se to zdát 

jako maličkost, na druhou stranu fi rmy to může 

stát spoustu nákladů a také času, aby toto systém 

naučily. Předběžná podoba kontrolního hlášení, 

které se zavádí s platností od ledna 2016, byla 

zveřejněna v červenci 2015. Byť se to může zdát 

jako dostatečně dlouhá doba na přípravu, nemusí 

to v praxi stačit na to, aby podnikatelé stihli zavést 

a odzkoušet potřebné změny systému. Nemůžeme 

se tedy divit, že nastanou případné porodní bolesti. 

Dalším aktuálním tématem jsou převodní ceny, 
které jsou čím dál víc v hledáčku fi nanční 
správy. Jaký to má praktický dopad na fi rmy, 
na co by si měly dát pozor?
Ano, v oblasti převodních nebo tzv. transferových 

cen se v poslední době událo spoustu novinek, 

ať už v Česku, nebo na mezinárodním poli. 

Například u nás je to nová elektronická příloha 

k daňovému přiznání, kdy je nutné uvádět všechny 

transakce se spojenými osobami. Účelem bylo, aby 

daňová správa měla v numerické podobě zpraco-

vané informace o tom, kolik fi rma platí například 

na licenčních poplatcích, za kolik nakupuje služby 

od spojených osob, z jakého státu a podobně. 

Souvisí to s tím, že převodní ceny jsou pro daňo-

vou správu prioritní, neboť často mají na základ 

daně fi rmy zásadní vliv, a nepřímo tak ovlivňují 

daňové příjmy státního rozpočtu. A pokud má 

někde správce daně možnost najít chybu a doměřit 

významnou částku na dani, tak je to právě v oblasti 

převodních cen. Proto je v posledních měsících 

na tomto poli česká fi nanční správa velmi aktivní. 

Vzrostla nejen kontrola, ale i kvalita úředníků a úro-

veň jejich odborných znalostí. Oproti minulosti zde 

vidím znatelný posun k lepšímu, což fi rmy vesměs 

vítají. Pro fi rmu je totiž často velmi frustrující, když 

řeší něco s pracovníkem fi nančního úřadu, který 

v dané oblasti nemá mnoho zkušeností, a najít s ním 

společnou řeč je proto obtížné. 

Na co by se podle vašeho názoru měla fi nanční 
správa soustředit do budoucna? 
Největší problém u české fi nanční správy vidím 

v tom, že pokud chcete mít kvalitní lidi, musíte 

je také dostatečně zaplatit. A u nás jsou dle mého 

názoru platy v tomto oboru v porovnání s poža-

Firmám chybí jistota, stabilita 
a předvídatelnost, říká expert na daně
Středně velká česká fi rma stráví v průměru 405 hodin zpracováním agend a přípravou podkladů spojených 
s výběrem daní, takový závěr vzešel z nedávno vydané studie Světové banky a poradenské a auditorské 
společnosti PwC. O české fi nanční správě a nových daňových zákonech v roce 2016 hovořila Komora.cz 
s Davidem Borkovcem, vedoucím partnerem daňových a právních služeb PwC Česká republika. 

dovanou odbornou kvalitou pracovníků poměrně 

nízké. To neznamená, že všichni, kdo ve fi nanční 

správě pracují, nejsou dostatečně odborně vzdělaní 

a erudovaní. Je tam samozřejmě spousta lidí, 

kteří svou práci dělají dobře. Pokud ale fi nanční 

správa bude chtít nejen přitáhnout, ale hlavně 

dlouhodobě si udržet ty správné pracovníky, bude 

muset zlepšit jejich odměňování. Je také potřeba 

snížit objem agendy, kterou jednotliví pracovní-

ci fi nanční správy musí řešit. Jen si vezměte, že 

ve vyspělých zemích typu Německo, Lucembursko, 

Holandsko jsou speciálně platy v daňové správě 

na úrovni soukromého sektoru, ne-li vyšší. A má 

to svoji logiku. Státu se tato investice vrátí, protože 

kvalitní správci daně, kteří nejsou přetížení, jsou 

schopni mu přinést také více peněz do státní po-

kladny. Mám pocit, že u nás převažuje u fi nanční 

správy spíše starost o nákladovou stránku než 

snaha investovat do lidského kapitálu.

S podnikateli se potkáváte při správě daní dnes 
a denně, jaké problémy nejčastěji v praxi řeší?
Řekl bych, že je to sice evergreen, ale podnikatelé 

nám stále opakují, že jim chybí stabilita a předvída-

Foto: archiv
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Ale mohlo dojít i k zásadnějším změnám tak, aby 

 klient daňové správy měl co nejméně článků, se který-

mi musí v celém řetězci komunikovat. Koneckonců to 

chtějí naši klienti i od nás a my takto fungujeme. Klient 

chce jednu styčnou osobu, která pro něj bude hlavním 

komunikačním kanálem pro všechny problémy, které 

řeší. Je to efektivní, pohodlné a správné. 

PwC je soukromá společnost, často mluvíte 
o vašich klientech a je to pro vás přirozené. Někdy 
se zdá, že fi nanční správa o těch, kteří odvádí 
daně, neuvažuje jako o klientech. 
Nechci paušalizovat. Obávám se, že mnoho lidí, kteří 

pracují ve fi nanční správě, je spíše podezřívavých. 

Na poplatníka hledí jako na potenciálního lumpa. 

To je dle mého názoru nesprávné a kontraproduktiv-

ní. Samozřejmě, existují tací jedinci, kteří se účastní 

například kolotočových podvodů na DPH. Ale to je 

minorita. Pro pracovníky správce daně je bohužel 

velmi viditelná. Pak se stane, že i na většinu poctivých 

podnikatelů hledí minimálně jako na podezřelé. Být 

přísný a důsledný při výběru daní ale ještě nezna-

mená, že musím být nepřítel. Firem, které úspěšně 

podnikají, zaměstnávají lidi a platí v této zemi daně, 

je třeba si vážit. Správným krokem bylo v tomto směru 

zřízení Specializovaného fi nančního úřadu pro velké 

poplatníky. Podlé mého názoru se tento koncept 

osvědčuje. Velké společnosti, které také platí největší 

částky na daních, řeší specifi cké daňové problémy, 

a vyžadují proto individuálnější přístup.

Dříve PwC spolupracovalo především 
s nadnárodními společnostmi, které u nás mají 
pobočky, ale vaši obchodní politiku jste v tomto 
ohledu změnili. Jak je to tedy dnes?
Máte pravdu, ještě před pár lety v Česku pracovalo 

na pozicích poradců mnoho zahraničních odborníků. 

Nyní už je to jinak, a to především proto, že těžiště naší 

práce tvoří hlavně české fi rmy. České fi rmy tady byly, 

jsou a budou a my jsme rádi, že pro ně můžeme pra-

covat. Jsme rádi, když jim můžeme pomáhat, aby byly 

úspěšné, úspěšnější než zahraniční konkurence. 

Česká ekonomika byla v roce 2015 velmi výkonná, 
fi rmám se dařilo. Vnímáte tyto tendence i vy, když 
hovoříte se svými zákazníky?
Samozřejmě. Toto rozpoložení má pozitivní dopad 

i na naše vlastní podnikání. Klienti jsou aktivnější, a pro-

to potřebují i více poradenství. Roste počet investic jak 

zahraničních fi rem u nás, tak i českých fi rem v zahraničí. 

Roste také počet akvizic. Současně je větší poptávka 

po zaměstnancích, ať už u klientů, kteří zakládají servisní 

střediska, nebo u výrobních fi rem. Často se setkáváme 

s tím, že je těžké najít dostatečný počet kvalifi kovaných 

lidí. To cítíme i my. V zásadě každý den mi volají klienti, 

jestli nevím o dobrém účetním nebo daňovém poradci, 

protože těch je na trhu opravdu málo.  ■ 

VLASTA HOLÉCIOVÁ

telnost daňového systému. Je velmi těžké podnikat v pro-

středí, kde je obtížná predikovatelnost, a to ať už legis-

lativy, tak i výkonu výběru daní jako takového. Bohužel 

u nás se potýkáme s tím, že když se po každých volbách 

změní zaměření vlády, tak se velmi často upravují také 

daňové zákony. To samo o sobě není špatně, pokud ale 

takovéto zásahy mají dlouhodobou logiku a strategii. 

Neexistence dlouhodobého směřování české daňové 

legislativy je asi její největší slabinou. Mnohé jiné státy 

jsou v tomto rozhodně úspěšnější. Vezměte si například 

Singapur, který sám o sobě nemá přirozený předpoklad 

být ekonomicky úspěšný. Při vzniku republiky přesně 

před 50 lety to byl v podstatě chudý deštivý ostrov, ale 

díky tomu, že tamní vláda měla jasnou vizi, čím se má 

Singapur stát, a začala ji postupně legislativně naplňovat, 

tak se to podařilo. Dnes je to jeden z nejbohatších států 

světa. Obdobnými příklady, které jsou nám zeměpisně 

blíže, jsou Malta nebo Kypr. Tyto státy jsou úspěšné 

proto, že tamní legislativa je předvídatelná, je v souladu 

s dlouhodobou strategií podporující zahraniční investice 

a úřady jsou k soukromému sektoru vstřícné. A to je 

obrovské pozitivum. 

Takže u nás chybí vize a strategie do budoucnosti?
Ano, je třeba tuto vizi stanovit a tímto směrem utvářet 

legislativu. V Česku je to spíše v duchu jeden hot 

a druhý čehý. V daňovém poradenství působím víc než 

16 let a přiznám se, že jsem nebyl doposud schopen 

vypozorovat, že by daně byly součástí určité dlouhodo-

bé strategie, která by fungovala napříč vládami. A tím 

samozřejmě trpí podnikatelský sektor, protože neví, 

co může očekávat. A pak je zde ještě oblast výkonu. 

Legislativa se často mění a její výklad bývá nejasný. 

U nás také nefunguje to, co některé státy umožňují – 

možnost dotázat se správce daně předem na řešení 

nějakého daňového problému a dostat od něj právní 

jistotu, že si to úřad za dva roky nerozmyslí a nedoměří 

fi rmě spoustu peněz na daních. Naštěstí to jde alespoň 

u vybraných oblastí, které jsou v legislativě vyjmenová-

ny, například u převodních cen.

 

V nedávno zveřejněné studii, kterou jste vypracovali 
spolu se Světovou bankou, Česko obsadilo 
122. místo v žebříčku jednoduchosti placení 
daní. Středně velká česká fi rma stráví v průměru 
405 hodin zpracováním agend. To je o osm hodin 
méně než loni. Snížení údajně pomohla digitalizace 
při splnění daňových povinností. Přesto nejsou v této 
oblasti ještě rezervy?
Jistěže jsou. Dobrým plánem bylo kdysi například 

zavedení zákona o takzvaném jednom inkasním místě. 

Plánem bylo, že daně, sociální a zdravotní pojištění by 

spravoval jeden úřad a tyto platby by fi rmy vykazovaly 

jednodušším způsobem na jednom formuláři. Nejdříve 

byl zákon schválen, ale ještě než vstoupil v účinnost, 

byl zrušen. To je škoda. Mohla to být cesta, jak pouze 

nepřevracet papírovou podobu komunikace s fi nanč-

ním úřadem do elektronické podoby. Elektronizace 

komunikace je, samozřejmě, pozitivní změna. 

NEEXISTENCE 
DLOUHODOBÉHO 

SMĚŘOVÁNÍ ČESKÉ 
DAŇOVÉ LEGISLATIVY 

JE JEJÍ NEJVĚTŠÍ 
SLABINOU.

MNOHÉ JINÉ STÁTY 
JSOU V TOMTO 

ROZHODNĚ 
ÚSPĚŠNĚJŠÍ.

DAVID BORKOVEC

David Borkovec vystudoval 
ekonomii na Vysoké škole 
ekonomické v Praze. V roce 
1999 nastoupil do PwC, 
partnerem v Daňovém 
a právním oddělení je od roku 
2010, v roce 2014 se stal 
vedoucím partnerem Daňových 
a právních služeb PwC Česká 
republika. Zaměřuje se 
na poskytování služeb v oblasti 
daně z příjmů právnických 
osob, zejména pro ryze 
české společnosti. Mezi jeho 
specializace patří převodní ceny, 
podnikové restrukturalizace 
a daňové aspekty 
mezinárodních transakcí. 
Je též soudním znalcem v oboru 
daní, cel a odvodů. Je členem 
Komory daňových poradců 
České republiky a členem sboru 
nezávislých expertů za Českou 
republiku pro účely sestavování 
poradní komise dle Úmluvy EU 
o řešení případů dvojího zdanění 
(tzv. Arbitrážní úmluva). 

David Borkovec je ženatý 
a má dvě děti. 
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V čem je vaše síla?
Jan Pavelka (J. P.): Jsme butiková kance-

lář specializovaná na právo obchodních 

společností a privátní klientelu, vlastníky fi rem. 

Jsou to oblasti, v nichž máme největší zkuše-

nosti a erudici. Považujeme za výhodu, že jsme 

mladí právníci, kteří nejsou spojení s žádnou 

zájmovou, fi nanční ani politickou skupinou. 

Jako nový hráč na trhu můžeme pracovat pro 

kohokoliv.

Ondřej Plánička (O. P.): Mezi naše hlavní 

 priority patří osobní přístup ke klientům, dis-

krétnost a profesionalita, které už nelze zajistit 

ve velkých právnických kancelářích.

J. P.: A to je podstata naší práce pro privátní 

klien ty a vlastníky fi rem. U našich klientů pracu-

jeme i s velmi osobními informacemi. S klienty 

tak máme těsný a dlouhodobý vztah. V posled-

ních pěti letech jsem často navštěvoval švýcarské 

nebo lichtenštejnské privátní banky a viděl, jak 

má být privátní služba poskytována. Podobný 

přístup mi na českém trhu chyběl. I to byl důvod 

odejít z velké advokátní kanceláře a založit 

 kancelář vlastní.

Advokátní kancelář Pavelka & Partners je na trhu zbrusu novým hráčem. Její zakladatelé Jan Pavelka 
a Ondřej Plánička objevili tržní niku. Zaměřují se na privátní klienty a v přístupu k nim se inspirovali u špičkových 
privátních bankéřů.

Moderní advokacie se blíží
strategickému poradenství

KAŽDÝ KLIENT BY MĚL MÍT 
SVÉHO BANKÉŘE, LÉKAŘE 

A ADVOKÁTA, 
S NÍMŽ MÁ NATOLIK DŮVĚRNÝ 

VZTAH, ŽE S NÍM VYDRŽÍ 
PRACOVAT I DVACET LET.
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„Chceme zůstat butikovou 
kanceláří, v níž pracuje do dvaceti 
právníků. Naší prioritou je udržet 
vysokou kvalitu služeb,“ říká 
Jan Pavelka (první muž zprava) 
a Ondřej Plánička (po jeho pravici) 
z Advokátní kanceláře Pavelka 
& Partners. 
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Svěřenské fondy
Vládou prošla na podzim letošního roku 
novela občanského zákoníku zaměřená 
na svěřenské fondy, která je nyní 
v legislativním procesu. Ačkoli je novela 
nazvána jako „technická“, ve skutečnosti 
vcelku zásadně zasáhla do úpravy 
svěřenských fondů. Hlavním předmětem 
této novely je především zřízení rejstříku 
svěřenských fondů. Jedná se o to, jaké 
informace se budou v souvislosti se 
svěřenskými fondy zveřejňovat, jak bude 
budoucí rejstřík svěřenských fondů vypadat, 
zda budou veřejně známí benefi cienti fondů, 
a pokud ano, které informace o nich budou 
veřejné a které ne. V porovnání se stávající 
úpravou tedy půjde o významnou změnu, 
která jistě stojí za pozornost.

Ukotvení občanského zákoníku 
a zákona o obchodních korporacích
Většina novel, které jsou plánovány pro 
příští rok, spíše jen dočiští a doladí naši 
legislativu z důvodu přijetí dvou klíčových 
zákonů – občanského zákoníku a zákona 
o obchodních korporacích. Aktuální otázkou 
je především ustálení nových zákonů, 
sjednocení jejich výkladu a zafi xování těchto 
kodexů v praxi. Ustálení civilně-právní 
úpravy, která se v Česku radikálně změnila 
po padesáti letech, je však věcí dalších 
deseti, možná dvaceti let. Společnost, včetně 
podnikatelů, si musí na nové právní prostředí 
zvyknout a zažít si ho.

Zvýšený důraz na vůli stran
Za připomenutí bezpochyby stojí posílení 
důrazu na vůli stran, které přinesl nový 
občanský zákoník. Soudy by neměly rozhodovat 
formalisticky, ale sledovat původní záměr stran. 
Jak přesně bude rozhodování soudů vypadat, 
k čemu budou přihlížet a k čemu ne, to se 
teprve v praxi postupně ukáže. Větší důraz 
na vůli stran při uzavírání smluv, který občanský 
zákoník přinesl, mnozí podnikatelé ještě stále 
nepřenesli do praxe. Už přitom nestačí stručně 
vyplnit připravený „smluvní formulář“, ale 
podnikatelé musí jasně a promyšleně vyjádřit, 
s jakým úmyslem smlouvu uzavírali. To jde ruku 
v ruce se staronovým institutem předsmluvní 
odpovědnosti. Odpovědnost za škodu, která 
může podnikateli vzniknout při neuzavření 
smlouvy, je poměrně reálnou hrozbou. 
Na správné formulaci smluv tedy záleží čím dál 
více a jejich příprava je o to náročnější.

Rostoucí odpovědnost statutárních 
orgánů a manažerů
Podnikatelé by se také měli více zaměřit 
na odpovědnost statutárních orgánů a manažerů. 
Nová úprava je v tomto ohledu propracovanější 
a přesnější. Její podcenění může pro podnikatele 
znamenat tikající bombu. Pro manažera 
pak znamená riziko s možným dopadem jak 
na soukromý majetek, tak na trestně-právní 
úrovni. Důležitost péče řádného hospodáře 
bude do budoucna stále větším tématem. 
Málokterý manažer si je dnes tohoto rizika vědom 
a málokdo je adekvátně připraven.

KTERÉ PŘINÁŠÍ ROK 2016 
pohledem Jana Pavelky a Ondřeje Pláničky z AK Pavelka & Partners

Jaký tým lidí se u vás o klienty stará?
J. P.: V našem týmu jsou čtyři lidé, ale abychom 

poskytovali služby v potřebném rozsahu, spolu-

pracujeme s dalšími profesionály. V širším týmu 

máme daňové poradce, wealth a asset manažery, 

dodavatele concierge nebo bezpečnostních služeb 

a další. Tyto spolupracující fi rmy vybíráme tak, 

abychom našim klientům zajistili služby ve stejně 

vysoké kvalitě, jako je poskytujeme my. Máme roz-

sáhlou síť kontaktů, díky které dokážeme uspokojit 

i velmi specifi cké požadavky klientů.

Co s vámi vlastníci fi rem například řeší?
J. P.: V konkrétní rovině o tom samozřejmě nemů-

žeme mluvit. Obecně však lze říci, že klienti často 

jako problém vidí následek, nikoli samotnou příči-

nu. Naším úkolem je situaci s klientem analyzovat 

tak, abychom zjistili příčinu a navrhli adekvátní 

řešení. Při setkání s klientem tak zpravidla najde-

me i další oblasti, v nichž mu můžeme pomoci 

a jejichž důležitost si zatím neuvědomil. Jako velké 

téma u našich klientů cítíme otázku nástupnictví 

a prodeje fi rem. Podnikatelům v této otázce nabízí-

me komplexní obchodně-právní poradenství.

O. P.: Služba, kterou poskytujeme, se spíše blíží 

strategickému poradenství než klasické právničině.

J. P.: Což je podle mě něco, co defi nuje moderní 

advokacii. Dobrých právníků je hodně, ale vyni-

kajících málo. Od nás klienti očekávají přidanou 

hodnotu – a tou je strategické poradenství a ko-

merční přístup.

Jakým směrem chcete svou kancelář 
dál rozvíjet?
J. P.: Chceme zůstat butikovou kanceláří, v níž 

pracuje do dvaceti právníků. Naší prioritou je 

udržet vysokou kvalitu služeb a osobní kontakt 

s klienty, který je pro nás klíčový. Každý klient by 

měl mít svého bankéře, lékaře a advokáta, s nímž 

má natolik důvěrný vztah, že s ním vydrží pracovat 

i dvacet let. Naším cílem jsou dlouhodobé vztahy 

s klienty a zajišťování služeb, které se dotýkají 

různých aspektů jejich života. Stává se, že klienti 

od nás ani nepotřebují právní službu. Potřebují 

někoho, s kým mohou otevřeně mluvit a kdo jim 

poskytne nestranný názor.

O. P.: Je to v souladu s tím, jak se zvyšují nároky 

na poradce. V dnešní době by právník měl být 

i tak trochu obchodníkem a psychologem. Měl by 

vidět potenciál, jak klient může dál rozvinout své 

podnikání. Vytvářet a hledat pro klienta vhodné 

obchodní příležitosti a podporovat rozvoj jeho 

fi rmy. Dobrý právník zároveň potřebuje psycho-

logický a sociologický vhled, aby byl schopný 

rozpoznat podstatu problému, která často není 

právní, ale třeba osobní. Musí vidět, jak se říká 

„out of box“.  ■

JANA BOHUTÍNSKÁ

4 VÝZVY, 
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Jestliže řešíte zabezpečení nebo správu nemovitostí, dívejte se na problém komplexně, tedy v souvislosti s dalšími 
procesy ve fi rmě. Neocenitelnou službu vám v tomto ohledu nabízí facility management.

Řešte zabezpečení a správu nemovitostí 
komplexně, využijte

facility management
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není ani kombinace těchto dvou možností a naopak 

se v řadě případů ukazuje jako nejvýhodnější. Vlastní 

manažer má výhodu v tom, že je obeznámen s procesy 

ve fi rmě a také s požadavky zaměstnanců a jednot-

livých zařízení. „Jeho činnost by se měla soustředit 

zejména na koncepci, strategii, plánování a sledování 

(kontrolu a vyhodnocování). Podnikový facility manažer 

je garantem bezchybného chodu podpůrných činností 

ve společnosti,“ vysvětluje na webu IFMA.

Externí společnosti, které zajišťují facility manage-

ment, se pak soustředí více na aktuální provozní věci 

a na krátkodobé, maximálně střednědobé plánování. 

Mezi výhody facility společností patří komplexnost 

služeb, kdy fi rma může zajistit i potřebné nástroje řízení, 

a také nižší administrativa pro pronajímatele. Nevý-

hody se týkají hlavně oblasti smluv, ve kterých facility 

společnosti mnohdy nestanoví kvalitativní kritéria, podle 

kterých by byla měřena jejich kvalita a výkony. 

Jak vybrat externího dodavatele 
facility management služeb
Pokud se podnikatel rozhodne najmout na facility ma-

nagement externí společnost, určitě by měl oslovit více 

fi rem a nechat si od nich udělat nabídku. Jedním z fakto-

rů samozřejmě zůstává cena, neměla by být podle odbor-

níků tím jediným kritériem, podle kterého se podnikatel 

rozhoduje. Zdaleka totiž neplatí, že nejlevnější nabídka 

znamená i tu nejvýhodnější. „Pokud se někdo rozhodne 

vybrat si společnost na zajištění facility managementu 

formou výběrového řízení, měl by vzít při rozhodování 

v potaz kvalitu, cenu, systém řízení, výběr pracovníků, 

kontinuální vzdělávání a výcvik,“ uvedl pro časopis Ko-

mora.cz Martin Machala ze společnosti OKIN GROUP, 

která nabízí služby Facility Managementu. 

Jestliže si vybíráte společnost na facility management, 

zaměřte se na to, co je vám za peníze nabídnuto. Samy 

fi rmy občas chybují v tom, že si myslí, že si vystačí 

s pouhým správcem nemovitosti. „Výsledkem je technic-

ky udržitelný provoz objektů, který však výhledově ne-

přinese výrazné úspory nebo zkvalitnění. V dané chvíli je 

toto z jejich pohledu nákladově rozumné rozhodnutí, ale 

z dlouhodobějšího hlediska se jedná o výraznou ztrátu,“ 

uzavírá IFMA.  ■

DANIEL MORÁVEK,

zástupce šéfredaktora serveru Podnikatel.cz

KDO JE FACILITY MANAŽER

Přestože se v Česku často 
považuje facility manažer jen 
za správce objektu, záběr 
jeho činnosti je rozhodně 
mnohem širší. Podle 
Mezinárodní asociace facility 
managementu (IFMA) je facility 
manažer řídicí pracovník, 
který musí ve své osobě 
spojovat odborníka s širokým 
polem znalostí (technických, 
procesních, ekonomických, 
humánních, ekologických, 
psychologických a etických), 
musí mít dostatečnou praxi, 
která mu zajistí bohaté praktické 
zkušenosti, a musí denně 
prokazovat schopnost úsudku 
a odhadu při řešení často velice 
složitých vazeb. 

TRENDY V OBLASTI 
ZABEZPEČENÍ

V oblasti zabezpečení dochází 
především k postupné evoluci, 
tedy k zdokonalování systémů, 
a to po hardwarové a softwarové 
stránce. Nejčastěji využívaným 
systémem zůstává fyzická 
ostraha a napojení objektů 
na Pult centrální ochrany (PCO). 
Jenže právě lidský faktor se 
začíná pomalu upozaďovat 
a fi rmy se jej snaží v co největší 
míře nahradit počítači. Čím dál 
více se tak využívají kamerové 
systémy na dálkový dohled 
(CCTV). Prosazují se rovněž 
poplachové zabezpečovací 
a tísňové systémy (PZTS), 
které detekují neoprávněný 
vstup do objektu. V některých 
institucích získává na oblibě tzv. 
generální klíč, díky kterému lze 
omezit přístup o jednotlivých 
prostor daného objektu.

Většina procesů ve fi rmách je v současnosti již 

propojena. Je chybou dívat se na jakoukoli 

procesní problematiku pouze z jednoho úhlu 

pohledu a řešit ji odděleně od ostatních. O bezpečnosti 

a správě nemovitostí to pak platí dvojnásob. Bezpeč-

nostní služby a správa nemovitostí se totiž dnes již 

často poskytují v rámci facility managementu. 

První facility manažeři nevěděli,
že jsou facility manažeři
Když hovoříme o facility managementu, máme tím 

na mysli metodu, jak lze v organizacích nejlépe sladit 

pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. 

Obsahuje v sobě principy obchodní administrativy, 

architektury, humanitních a technických věd. Jak uvádí 

na svých webových stránkách Mezinárodní asociace 

facility managementu (IFMA), cíl facility manage-

mentu je posílit ty procesy v organizaci, pomocí nichž 

pracoviště a pracovníci podají nejlepší výkony a v ko-

nečném důsledku pozitivně přispějí k ekonomickému 

růstu a celkovému úspěchu organizace.

Samotný facility management vznikl původně ve Spo-

jených státech amerických, a to již v 70. letech minulé-

ho století. V té době šlo především o služby související 

s provozem a správou budov, přičemž málokdo ze 

správců budov, majetku a administrativy někdy pojem 

facility managementu slyšel. IFMA upřesňuje, že 

směřování facility managementu určily dvě převratné 

změny. Jednalo se o přestavitelné příčky, které byly 

hojně zaváděny do kanceláří, a také počítače, jejichž 

využití rostlo takřka exponenciální řadou. 

To přineslo tehdejším správcům budov a administrati-

vy problémy, jelikož se pracovní prostředí stávalo kom-

plikovanější a provázanější. V důsledku toho vznikla 

organizace National Facility Management Association, 

která se zanedlouho přeměnila na International Facility 

Management Association.

Do Evropy však facility management dorazil až na začát-

ku 90. let. Není asi překvapením, že se jako první objevil 

ve Velké Británii, Francii, Beneluxu a také ve Skandinávii. 

Jako první z posktomunistických zemí zaváděly facility 

management fi rmy v Maďarsku. Česká republika se 

stala první postkomunistickou zemí, která byla přijata 

do IFMA, a to v roce 2000. I když se facility manage-

ment jako takový objevil v Česku již poměrně před 

dlouhou dobou, k jeho masovějšímu využití ve fi rmách 

dochází až v posledních letech. Konečně totiž i české 

společnosti pochopily, že řešit bezpečnost, správu budov 

a admini strativy izolovaně přináší více škody než užitku. 

Jakmile se totiž začínají fi rmy rozrůstat, může se snižovat 

efektivita podpůrných služeb. Facility management ale 

pomáhá tyto podpůrné služby zajistit, a to v nákladově 

optimální, pro pracovníky přijatelné variantě.

Rozdíly mezi interním facility 
manažerem a externím
Jestliže společnost začne řešit facility management, 

může si vybrat mezi tím, zda bude služby outsourcovat 

či zaměstná vlastního facility manažera. Výjimkou 
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Přesto je technické zabezpečení často ještě 

vybíráno jen podle ceny – samozřejmě nej-

nižší. A to bez ohledu na to, kdo a co nabízí. 

Netýká se to jen veřejných zakázek zadávaných 

dle zákona, tam je to prakticky vždy pravidlem, 

ale někdy takto postupují i soukromí investoři a fy-

zické osoby. Výsledkem investice pak bývá systém 

zabezpečení nesplňující představy nebo zadání 

a celá akce jsou jen vyhozené peníze.

Podpora a prosazování kvalitní techniky a služeb 

je trvalým posláním Asociace technických 

bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA), 

autorizovaného živnostenského společenstva 

Hospodářské komory ČR. Proto AGA samozřej-

mě reaguje na množící se dotazy na doporučení, 

respektive posouzení nabízené techniky a služeb 

a jejich dodavatelů. Vytváří níže uvedené materiá-

ly, které by měly zlepšit orientaci širší odborné 

i laické veřejnosti v tomto oboru, pomoci osobám 

a institucím, které významně ovlivňují výstavbu 

a výběrová řízení, a nabídnout všem odborně 

zdatné dodavatele techniky a služeb.

Desatero investora   
Investor nemá většinou dostatek informací o mož-

nostech bezpečnostních technologií a spolehne se při 

tomto výběru na úsudek a návrh hlavního dodavatele 

stavby, souseda apod. Ti o potřebách investora a mož-

nostech, jak je uspokojit, ví pochopitelně ještě méně. 

Asociace Grémium Alarm stanovilo 10 zásad pro 

usnadnění výběru vhodného dodavatele:

1. Vyžadujte, aby dodavatel bezpečnostních 

technologií zpracoval návrh podle českých 

technických norem. V případě veřejné zakázky 

musí být již zadání zpracováno s ohledem 

na platné české technické normy.

2. Požadujte, aby dodavatel měl koncesi na „Po-

skytování technických služeb k ochraně majet-

ku a osob“. Je jistě možné, že vám IP kameru 

nainstaluje šikovný elektrikář a bude fungovat 

báječně, přesto je lepší odebírat služby od fi r-

my, která má povědomost o tom, v jakém se 

pohybuje právním a technickém prostředí. Pro 

veřejného zadavatele je požadavek na koncesi, 

v rámci výběrového řízení, nezbytná podmín-

ka k vyhovění zákonu.

3. Zadávejte zakázku přímo fi rmě, která bude 

zařízení projektovat a montovat. Zapojením 

dalších článků do řetězce předávání projektu 

nebo předávání bezpečnostních kódů snižuje-

te úroveň bezpečnosti celého systému.

4. Zadávejte zakázku přímo, dosáhnete nižší 

ceny než přes generálního dodavatele, větši-

nou stavební fi rmu.

5. Bez dodavatelského řetězce je možné jedno-

značně stanovit odpovědnost za únik citlivých 

bezpečnostních informací nebo únik kamero-

vých záznamů atp.

6. S odborným dodavatelem si můžete dohod-

nout podmínky záručního i pozáručního 

servisu, vzdálené servisní podpory, servisní 

pohotovosti nebo čtyřiadvacetihodinového 

servisu.

7. Odborná fi rma vám může zapůjčit zabezpe-

čovací techniku, např. na stavbu nebo pro 

mimořádnou událost.

8. Požadujte od odborné fi rmy zřízení kamerové-

ho systému v souladu se zákonem o ochra-

ně osobních údajů, požadujte i spolupráci 

Technické zabezpečení objektů proti vloupání i pro ostatní ochranu osob a majetku se stále zlepšuje. Umožňuje to 
vývoj techniky, zdokonalování systémů a jejich vzájemná integrace. Vyšší nároky na zabezpečení samozřejmě přináší 
i současná bezpečnostní i geopolitická situace ve světě, a tedy i u nás. Poslední teroristické útoky to jen potvrzují.

Jak investovat do technického 
zabezpečení objektů
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podnikání bezpečnost

při registraci kamerového systému u Úřadu 

na ochranu osobních údajů.

9. Odborná fi rma může s vaším souhlasem 

reagovat vzdáleným přístupem na vaše 

 aktuální potřeby a drobné úpravy programu 

bez nutnosti výjezdu servisního technika.

10. Odborná fi rma vám navrhne servis tak, aby 

bezpečnostní zařízení bylo funkční i bezpečné 

při užívání a odpovídalo českým technickým 

normám, technickým a právním předpisům.

Využití norem
Pro lepší orientaci širší odborné i laické veřejnosti 

v platných evropských normách Asociace  Grémium 

Alarm zpracovala a spolu s ÚNMZ a dalšími 

partnery vydala „Moderní evropský standard pro 

zabezpečení majetku – Pokyny ke stanovení úrovně 

zabezpečení objektů a provozoven proti krádežím 

vloupáním podle evropských norem“. Standard 

poskytuje přehled o mechanickém zabezpečení, po-

plachových zabezpečovacích a tísňových systémech 

a jejich optimální kombinaci.

 
Ověření dodavatelé
Ve snaze pomoci investorům, ale i odborně zdat-

ným členům vytváří AGA seznam fi rem doporu-

čovaných investorům, zadavatelům výběrových 

řízení, veřejných zakázek a ostatním zájemcům 

o kvalitní zabezpečení. Členské fi rmy s prokaza-

telně kvalitní profesionální dodávkou poplacho-

vého nebo kamerového systému budou zařazeny 

na seznam, který bude veřejně publikován 

a předáván potenciálním investorům. Nejedná 

se o upřednostňování některých členů AGA, ale 

o notifi kaci člena autorizovaným živnostenským 

společenstvem Hospodářské komory ČR. Jsou 

to odborné fi rmy s ověřením právní způsobi-

losti a schopnosti zpracovat zakázku od kvalitní 

nabídky přes projekt a montáž až po uvedení 

do provozu a zajištění kvalitního servisu. Tento 

způsob osvědčování způsobilosti se již v praxi 

osvědčil i v jiných oborech.

Každý, kdo uvažuje o technickém zabezpečení ob-

jektu, ať už je to soukromá osoba se svým obydlím, 

administrativní nebo výrobní prostory fi rmy, nebo 

úřad, či státní instituce, najde ve výše jmenova-

ných materiálech informace pro svůj případ. Může 

pak zodpovědně rozhodnout, jak, co a s kým 

investovat.  ■ 

VÁCLAV NEPRAŠ, prezident Asociace technických 

bezpečnostních služeb Grémium Alarm, z. s.

KOMPLEXNÍ SPRÁVA 
NEMOVITOSTÍ

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY 
TECHNICKÁ SPRÁVA

ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY
ZAHRADNICKÉ SLUŽBY 

HOME SERVICE 

COMPREHENSIVE MANAGEMENT
CLEANING SERVICES
TECHNICAL MANAGEMENT 
ADMINISTRATIVE SERVICES
GARDENING SERVICES
HOME SERVICE 

ZENOVA services s.r.o. | V Celnici 10/1028 | 117 21 Praha 1
T: +420 224 223 116 | E: zenova@zenova.cz | www.zenova.cz

VÁCLAV NEPRAŠ

Je absolventem 
Vysoké školy 
báňské v Ostravě. 
V oboru komerční 
bezpečnosti 
pracuje od roku 

1991. Je spolumajitelem a jednatelem 
fi rmy LIBRAX, s. r. o. Od roku 1999 
působí v prezidiu Asociace technických 
bezpečnostních služeb Grémium Alarm 
(AGA), čtvrté funkční období je jejím 
prezidentem. Aktivně působí v Hospodářské 
komoře ČR a od roku 2005 je členem 
představenstva, kde má v gesci soukromé 
bezpečnostní služby. Je předsedou 
Bezpečnostní sekce HK ČR. Působí jako 
předseda Sektorové rady pro bezpečnost 
a ochranu osob a majetku a bezpečnost 
práce. Je členem Poradního sboru MV ČR 
pro situační prevenci kriminality.
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advertorial

V jakých oblastech G4S v současné době 
působí? 
V současné době patří mezi naše klíčové oblasti 

hlavně cashové služby a fyzická ostraha. V těchto oblas-

tech se specializujeme převážně na převoz cenin, zpra-

cování hotovosti, ostrahu objektů, zajišťování velkých 

kulturních a sportovních akcí nebo na mobilní hlídky. 

Dále poskytujeme bezpečnostní systémy a technologie, 

které dokážou analyzovat rizika a provést bezpečnostní 

audit. K těmto systémům poskytujeme veškerý klient ský 

servis od dodání až po instalaci kamerového systému, 

elektronického zabezpečení a protipožární ochrany. 

Všechny tyto služby jsou napojeny na pult centrální 

ochrany, který poté dokáže ve velmi rychlém čase 

předat informace výjezdové hlídce.

Kterým společnostem poskytujete své služby?
Služby poskytujeme fi rmám napříč celým trhem. 

Mezi naše klienty patří významné bankovní a fi nanč-

ní instituce, obchodní řetězce, průmyslové závody, 

 administrativní budovy. Dbáme ale také na bezpečnost 

na letištích, v hotelových komplexech, kulturních 

a sportovních akcích. 

Budoucnost je v nových technologiích.
Jakými se může G4S pochlubit? 
G4S nově nabízí například soft warový systém 

 INTEGRA pro správu a řízení bezpečnosti budov 

a rozsáhlých areálů nebo systém CARTAG, který slouží 

k rozpoznání registračních značek vozidel a k řízení 

vjezdu do areálu, na parkoviště či do garáží. V dnešní 

době je velmi žádaný systém POS-CONTROL, který 

se využívá pro monitorování provozu pokladen nebo 

pro kontrolu celého výrobního a skladovacího procesu. 

Mezi další inovace patří také rozšíření vozového parku 

o dvacet automobilů značky VW Caddy. Vozidla jsou 

vybavena nejmodernější bezpečnostní technologií 

a vhozovým trezorem se systémem zabarvení hotovosti 

v případě napadení. Dále vozy disponují GPS a dálko-

vým ovládáním bezpečnostních systémů z centrálního 

operačního střediska, ze kterého lze zásilku v případě 

napadení či jiné krizové situace znehodnotit.

Na jakých projektech mimo bezpečnost se G4S 
podílí?
V G4S bereme ohled na hospodářský a sociální dopad 

svého podnikání, včetně jeho vlivu na životní prostře-

dí, a snažíme se maximalizovat přínos a minimalizovat 

negativní dopady svého působení. V roce 2011 jsme 

se připojili k mezinárodnímu sdružení s názvem Th e 

United Nations Global Compact. V České republice 

G4S pomáhá Nadačnímu fondu Českého rozhlasu 

Světluška, který poskytuje podporu nevidomým ob-

čanům. Dále se jedná o projekt G4S 4teen, sportovní 

program pro rozvoj talentů, který poskytuje podporu 

14 nadějným mladým atletům z různých koutů světa 

a z různých sportovních odvětví. V rámci projektů 

na ochranu životního prostředí se G4S podílí na pro-

jektu Th e Climate Action Programme.  ■ 

-RED-

Generální ředitel G4S Josef Svoboda:
V cashových službách a fyzické ostraze díky inovacím stále rosteme

Jen díky investicím a inovacím se můžeme posunout dále. Společnost G4S v České republice zajišťovala v roce 
2015 mimo jiné bezpečnost na mistrovství světa v hokeji či mistrovství Evropy ve fotbale do 21 let a dlouhodobě 
se stará také o bezpečí našich fotbalových reprezentantů. Na trhu soukromých bezpečnostních služeb patří mezi 
největší společnosti a klade mimořádný důraz na kvalitní výběr zaměstnanců a jejich výcvik. Samozřejmostí je 
respektování nejen veškeré platné legislativy, ale i přísných vnitřních předpisů. Generálního ředitele společnosti 
Josefa Svobodu jsme požádali o krátký rozhovor.

JOSEF SVOBODA 
Managing director G4S

Josef Svoboda stojí v čele 
G4S na pozici generálního 
ředitele od 1. prosince 2014. 
Je předsedou představenstva 
společnosti. 

V předchozích letech pracoval 
na vrcholových manažerských 
postech u zahraničních 
společností. Zkušenosti získával 
jako Area sales manager duty free 
ve společnosti R. J. Reynolds Int., 
kde zodpovídal za rozvoj duty free 
v 10 zemích v regionu ECE. 

Ve společnosti Promo-Control CR 
měl jako generální ředitel 
na starosti upevnění její 
pozice na českém trhu a ručil 
za investiční, rozpočtové 
a marketingové cíle. Dvanáct 
let zastával funkci generálního 
ředitele fi rmy Aramark, která 
za jeho působení ztrojnásobila 
svůj podíl na trhu a vydobyla si 
pozici druhého největšího podniku 
v oboru. Je nositelem titulu 
Manažer odvětví za rok 2010. 

 

G4S je světovou jedničkou v poskytování 
komplexních bezpečnostních řešení. Specializuje 
se na outsourcing podnikových procesů, 
vyhodnocuje současná i budoucí rizika a navrhuje 
bezpečná řešení k minimalizaci jejich dopadu. 
G4S má pobočky strategicky rozmístěné ve více než 
125 zemích světa, zaměstnává 657 000 lidí a je 
významným poskytovatelem řízení rizik a ochrany 
podnikatelských i vládních subjektů. V České 
republice skupina G4S působí od roku 1990 
a zastupují ji zde společnosti G4S Cash Solutions 
(CZ), a. s., a G4S Secure Solutions (CZ), a. s., 
které se zaměřují na cashové služby spojené 
s manipulací s hotovostí a na bezpečnostní služby 
v oblasti ochrany majetku a osob. V roce 2015 
zajišťovala bezpečnost na mistrovství světa v hokeji, 
mistrovství Evropy ve fotbale do 21 let a měla také 
na starosti bezpečí české fotbalové reprezentace. 
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Společnost COFELY patří do francouzského 

koncernu ENGIE (dříve GDF SUEZ), který 

se řadí k celosvětově největším fi rmám 

v oblasti energetiky, technické infrastruktury, 

energetických a facility služeb. COFELY zajišťuje 

vše kolem komplexních dodávek energetických 

řešení – od pokládání kabelů vysokého napětí přes 

trafostanice a vedení k rozvaděčům v objektech 

až po elektrickou instalaci v budovách. Ve fi nální 

části realizace převezme spolupráci se zákazníkem 

divize Facility Services. Ta se dokáže o budo-

vy, výrobní areály a zařízení dlouhodobě starat 

a poskytovat služby, které úzce souvisí s facility 

managementem, ale jsou zaměřeny také na tech-

nickou správu a oblast energetiky. 

Jak vypadá spolupráce s klienty z privátního 
sektoru?
Ve skupině ENGIE máme speciální divizi CIFM – 

COFELY International Facility Management. 

Jedním z našich cílů je, abychom v jednotlivých 

zemích, kde působíme, dokázali dodat komplexní 

mezinárodní projekty pro korporátní zákazníky. 

První vlaštovka se povedla v polovině loňské-

ho roku. Jsme jednou z 11 zemí v Evropě, kde 

 COFELY poskytuje komplexní služby FM pro 

zákazníka CA Technologies, který sídlí v Th e Park 

na Chodově. Díky našemu technickému zázemí 

však dokážeme zastřešit správu a údržbu nejen 

administrativních budov, ale i výrobních a prů-

myslových areálů jako například pro společnosti 

Zentiva, DHL, Continental nebo Würth. Cílem 

COFELY ve spolupráci s našimi zákazníky je 

podívat se komplexně na problematiku správy 

a energetické náročnosti provozu budov a podni-

ků, analyzovat a navrhnout v součinnosti s nimi 

energeticky efektivní opatření a zajistit jejich 

implementaci od A do Z.

… a z veřejné správy?
V tomto sektoru dlouhodobě poskytujeme služ-

by FM pro centrálu České národní banky a pro 

pobočky České pošty. Veřejná správa má dosud 

různá úskalí, zejména v oblasti EPC projektů. 

Je zde snaha fi nancovat tyto projekty z dotací EU, 

což jsou organizačně a procesně velmi kompli-

kované projekty, do nichž vstupuje řada faktorů 

a nejistot. Abychom se k takovým projektům 

v budoucnosti dostali, je důležité vyzkoušet si to 

v podobném prostředí v privátní sféře. Orientu-

jeme se mimo jiné na soukromé nemocnice. Už 

máme rozpracované první EPC projekty pro tuto 

oblast. Není to jen o výměně světel, o zateplení 

fasád a výměně oken; zkušený tým odborníků se 

postará nejen o energetický audit, ale soustředí-

me se také na odbornou technickou část, jako je 

výměna tepelných zdrojů, rekonstrukce celých 

kotelen, výměníků, a samozřejmě na následnou 

správu a údržbu areálu. 

Trendem je nabízet komplexní služby
COFELY Facility Services nechce soupeřit velikostí, 

ale komplexností. Chceme se na trhu prosadit tím, 

že umíme záležitosti technického charakteru do-

dat od přípravy projektu přes jeho implementaci, 

dodávky instalací či technologií až po jejich dlou-

hodobou správu. Určitě nemůžeme a ani nechceme 

konkurovat velkým světovým poskytovatelům faci-

lity služeb, naším cílem není získat většinu na trhu. 

Chceme se od nich odlišit, a to právě svým technic-

kým zaměřením, energetikou a EPC projekty.  ■

-RED- 

KOMPLEXNÍ 
PROJEKTY 
A SLUŽBY

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ 

ENERGETICKÉ SLUŽBY 

EPC PROJEKTY 

www.cofely.cz

COFELY se mění na ENGIE

Komplexnost při 
správě nemovitosti
Poskytovatelé facility služeb přicházejí se stále rozmanitějšími službami, 
ale především se zásadní změnou v pohledu na potřeby svých zákazníků. 
Dnešní správa nemovitostí je hlavně o využívání moderních technologií 
a inovativních řešeních, ošetření provozních rizik, energeticky úsporných 
opatřeních a eliminaci negativních dopadů na životní prostředí.

MARTIN ŠMÍD 

Ředitel COFELY 
Facility Services
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Dálný východ 
region dosud 
nevyčerpaných možností
Japonsko, Jižní Korea, Mongolsko, Vietnam, a především Čína. To jsou 
země z oblasti Dálného východu, kam se nejvíce zaměřuje pozornost nejen 
českých fi rem a podnikatelů, a je jisté, že význam tohoto teritoria bude 
do budoucna ještě výrazně růst.

podnikání dálný východ
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podnikání dálný východ

Důležitost regionu například z hlediska per-

spektiv pro vývoz zboží a služeb tuzemských 

fi rem dokládá mimo jiné i skutečnost, že 

mezi zeměmi, které exportní strategie ČR pro 

období 2012 až 2020 označuje za prioritní nebo 

zájmové, najdeme hned tři státy Dálného východu: 

Čínu, Japonsko a Vietnam.

 
Čína: Šanci mají sofi stikované výrobky
Nejsilnějším hráčem je pochopitelně Čína, která 

je současně globální ekonomickou velmocí. Pozici 

České republiky, která zde nebyla dosud příliš zná-

má, v poslední době významně vylepšily návštěvy 

nejvyšších představitelů ČR. Zejména dvě návštěvy 

prezidenta Miloše Zemana a nedávná cesta pre-

miéra Bohuslava Sobotky. Do Říše středu zamířila 

také jedna z posledních zahraničních podnikatel-

ských misí pořádaných HK ČR. Česká republika se 

také v dobrém světle představila v rámci „Dnů ČR 

v Šanghaji“, které se uskutečnily v dubnu 2015. 

„Nicméně bych chtěl také připomenout, že české 

fi rmy stály při samém začátku budování ekonomi-

ky a industrializace ,Nové lidové Číny‘, například 

v oblasti výroby obráběcích strojů, zařízení elek-

tráren, hutí, chemických závodů a v řadě dalších 

oborů. I dnes řadíme Čínskou lidovou republiku 

mezi nejvýznamnější partnery pro obchodní 

a hospodářskou spolupráci,“ říká náměstek mini-

stra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl. Podle 

něj na čínském trhu najdou uplatnění především 

výrobky vysoce sofi stikované, těžko okopírova-

telné hi-tech produkty a technologie s vysokou 

přidanou hodnotou. „České fi rmy produkují řadu 

takovýchto špičkových výrobků, které mají s vyna-

ložením určitého úsilí a investic velkou šanci uspět 

na čínském trhu. Důkazem toho je fakt, že se již 

řada českých společností dokázala i přes všechny 

překážky v Číně prosadit,“ popisuje náměstek 

a dodává, že nezahálí ani MPO, a proto také bylo 

na X. zasedání Ekonomického smíšeného výboru 

mezi ČR a ČLR v září v Pekingu dohodnuto 

vytvořit Pracovní skupinu pro podporu investic, 

která jako pracovní orgán Ekonomického smí-

šeného výboru bude napomáhat při vyhledávání 

investičních příležitostí v obou zemích.

Korejci žádají kvalitu
Velký obchodní potenciál skýtá také jeden z „asij-

ských tygrů“ Jižní Korea. Korejský trh je ovšem 

velmi náročný, protože se na něm střetává vyspělá 

konkurence z celého světa, a tak si korejský zákaz-

ník může vybírat, s kým bude jednat a jaké zboží si 

zakoupí. Korejci požadují vysokou kvalitu a velmi 

často žádají značkové zboží. „Z pohledu vysoké 

kvality je pozice českých fi rem dobrá a náš význam 

na korejském trhu se postupně zvyšuje. Velmi dobré 

jméno má česká průmyslová produkce – především 

subdodávky pro energetický a strojírenský průmysl, 

jako například turbíny pro elektrárny, nejtěžší 

lisy pro hutní průmysl a podobně,“ konstatuje 

 Vladimír Bärtl. 

Podle Martina Jírovce ze zastoupení agentury 

CzechInvest v Koreji v současné době roste zájem 

korejských fi rem o evropské teritorium. Jedná se 

především o exportní příležitosti představující 

hnací motor korejské ekonomiky. Na druhou 

stranu si Korea začíná uvědomovat silné stránky 

českých fi rem a výzkumných institucí, což bylo 

deklarováno během prosincové návštěvy korejské 

prezidentky v České republice. „Lze nicméně říci, 

že české fi rmy nejsou na korejském trhu prozatím 

moc aktivní. Hlavním důvodem je nejspíše značná 

geografi cká vzdálenost a neznalost lokálních podmí-

nek. Probíhá zde příprava výstavby první české in-

vestice v tomto teritoriu – pivovar s názvem Gold of 

Prague. Další české společnosti využívají především 

služeb prostředníků nebo mají smlouvy na přímé 

dodávky jako Doosan Škoda Praha. Zajímavé 

se jeví také příležitosti v oblasti IT, zabezpečení 

a v obranném průmyslu. Dále pak v potravinářství, 

subdodávkách pokročilých materiálů a technologií 

do výroby,“ vypočítává Martin Jírovec.

Japonsko má otevřít dohoda s EU
Specifi cká je z pohledu českého podnikatelského 

sektoru pozice Japonska. Vzájemná obchod-

ní spolupráce obou zemí má dlouhou tradici 

a japonští investoři patří k těm nejčastějším u nás. 

V současnosti v České republice zaměstnává 

224 japonských fi rem přes 44 tisíc lidí. Japonsko 

Klíčové pojmy
tématu
■  Hi-tech produkty a technologie 

s vysokou přidanou hodnotou 

■  Energetika

■  Zahraniční diplomacie

kov  sklo  světlo - kolekce atom

JoFo.cz
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„Do budoucna věříme, že sjednávaná Dohoda 

o volném obchodu mezi EU a Japonskem přispěje 

ke zvýšení podnikatelských záměrů na toto vzdálené 

teritorium. V této souvislosti jsme vytipovali oblasti 

pro uplatnění českých podnikatelů – v energetice, 

výrobě stavebních hmot, zavádění nových technolo-

je zároveň druhou největší vyspělou ekonomi-

kou světa a technologickou velmocí, kde existuje 

značný potenciál dalšího rozvoje hospodářských 

styků mezi oběma zeměmi, ať již v mezinárodním 

obchodě, nebo i v oblasti vzájemných investic. 

Nejúspěšnější české fi rmy na tomto trhu působí 

zejména v oblastech přesného strojírenství, pokro-

čilých technologií a IT služeb. Další oblastí, kde 

čeští podnikatelé vidí prostor pro své obchodní 

expanze, je trh s potravinami, kde již dnes můžeme 

nalézt řadu vývozních značek zejména českého 

piva, ale třeba i masných výrobků, protože se 

otevírají nové možnosti exportu vepřového masa 

z ČR do Japonska. Českým fi rmám se v Japonsku 

dále nabízejí příležitosti v energetickém průmyslu, 

letecké dopravě, obranném průmyslu, sklářském 

a keramickém průmyslu, ve službách, strojíren-

ském, zdravotnickém a farmaceutickém průmyslu.

gií ve stavebnictví vč. výstavby bytových a neby-

tových objektů, technologií pro ochranu životního 

prostředí (čistírny a úpravny vod, dekontaminace 

půdy), v modernizaci a intenzifi kaci zemědělství, 

potravinářském průmyslu, rozvoji infrastruktury 

a dopravních prostředků (železnice, silnice, trolej-

busy, dodávky malých mobilních letišť, malá lehká 

letadla pro charterové lety či vnitrostátní linky), 

rozvoji průmyslové výroby a zavádění standardů 

EU,“ vyjmenovává náměstek MPO.

Mongolsko: šance jsou v energetice
Poněkud ve stínu shora jmenovaných zemí zůstává 

trochu neprávem Mongolsko. Česká republika 

a Mongolsko jsou přitom tradičními obchodními 

partnery s kořeny vzájemné spolupráce sahající-

mi do období těsně po druhé světové válce, což 

znamená, že naše vzájemné vztahy jsou pevné 

V ČESKÉ REPUBLICE 
ZAMĚSTNÁVÁ 

224 JAPONSKÝCH FIREM
PŘES 44 TISÍC LIDÍ.
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a jako partneři se známe velice dobře. Nicméně 

i nové  české fi rmy mohou Mongolsku nabídnout 

pokročilé technologie a služby v mnoha oborech, 

jež  mohou přinést oboustranně výhodné výsledky. 

„Avšak nutno konstatovat, že vývoj našich hospo-

dářských vztahů není tak progresivní, jak bychom 

očekávali, i když rok 2012 byl z hlediska výše obratu 

a českého vývozu rekordní. Rádi bychom, aby 

takovýto vývoj pokračoval, bohužel údaje za rok 

2014 nejsou takto pozitivní,“ říká náměstek MPO. 

Možnosti pro uplatnění českých podnikatelů jsou 

například v energetice, výrobě stavebních hmot, 

zavádění nových technologií ve stavebnictví vč. vý-

stavby bytových a nebytových objektů, technologií 

pro ochranu životního prostředí (čistírny a úprav-

ny vod, dekontaminace půdy), modernizaci a in-

tenzifi kaci zemědělství, potravinářském průmyslu, 

rozvoji infrastruktury a dopravních prostředků 

(železnice, silnice, trolejbusy, dodávky malých mo-

bilních letišť, malá lehká letadla pro charterové lety 

či vnitrostátní linky), rozvoji průmyslové výroby 

a zavádění standardů EU.

ČR má dále zájem prohloubit existující kontakty 

v oblasti průzkumu a těžby nerostných surovin, 

součinnosti v oblasti státní  politiky nerostných 

surovin a pokračovat ve spolupráci státních geolo-

gických služeb.

Vietnam rychle roste
Pominout nelze určitě ani Vietnam, který je jednou 

z nejrychleji rostoucích zemí Asie, i když vývoz 

českého zboží do této země roste jen pomalu, naopak 

import z Vietnamu strmě. Od roku 1993 se zvýšil 

82násobně. Napomoci dalšímu rozvoji vzájemných 

ekonomických vztahů měla i nedávná návštěva před-

sedy Senátu Milana Štěcha v Hanoji. Jeho delegace 

mimo jiné navštívila také město Danang nebo 

pobočku jičínské fi rmy Hydra, která nedaleko 

sídla Danang zaměstnává 200 místních obyvatel. 

Součástí doprovodu předsedy byla pětice senátorů, 

dále předseda Akademie věd Jiří Drahoš a třiceti-

členná podnikatelská mise vedená viceprezidentem 

Hospodářské komory ČR Bořivojem Minářem.

„Samozřejmě máme zájem o větší zapojení českých 

fi rem ve Vietnamu, který zřejmě brzy bude stomilio-

novým trhem. Podnikatelé, kteří se mnou do Vietna-

mu přijeli, hledali nové obchodní partnery, ale také 

projevili zájem o vietnamské zaměstnance, zejména 

v oblasti průmyslu a strojírenství,“ uvedl Milan 

Štěch. Mezi další oblasti zájmu by měly patřit 

potravinářství, chemický a farmaceutický průmysl 

nebo zdravotnictví.  ■

MILOŠ CIHELKA 

SPECIFIKA VYBRANÝCH ZEMÍ DÁLNÉHO VÝCHODU
ČÍNA

 ■ rozdílná interpretace zákonů na centrální 
a lokální úrovni

 ■ lokální protekcionismus 
 ■ slabá ochrana práv duševního vlastnictví
 ■ restrikce při certifi kaci různých technologií, 

zařízení a příslušenství
 ■ omezení ve formě vstupu na čínských trh 
 ■ saturace trhu především na jihovýchodním 

pobřeží Číny
 ■ byrokracie 
 ■ posilování jüanu (jakkoli regulované)
 ■ zcela odlišná kultura a jazyková bariéra

JAPONSKO

 ■ 3. největší ekonomika světa a 2. největší 
vyspělá ekonomika světa

 ■ 5. největší vývozce a dovozce světa
 ■ 29. země ze 185 v žebříčku snadného 

obchodování 
 ■ zaměstnanost i příjmy jsou nad průměrem 

zemí OECD
 ■ náročný trh, který slouží jako reference pro 
řadu dalších asijských zemí

 ■ 2. největší investor v ČR
 ■ silná hierarchie
 ■ právní a administrativní překážky obchodu 

se zbožím a službami
 ■ překážky v investiční oblasti a přístupu 

k veřejným zakázkám

MONGOLSKO

 ■ nízká transparentnost tvorby vládní politiky
 ■ nešetrnost s vládními výdaji (korupce)
 ■ neefektivnost zákonné sítě (byrokracie)
 ■ nízké etické chování fi rem
 ■ malá diverzifi kace exportů 
 ■ energetická závislost na Rusku
 ■ méně rozvinutá dopravní infrastruktura
 ■ urbanizace (ekonomická propast mezi 

hlavním městem a venkovem)
 ■ nepříznivé klimatické podmínky
 ■ jazyková i kulturní bariéra
 ■ dovoz z ČLR i za dumpingové ceny

KOREA

 ■ velmi silné existující vazby mezi stávajícími 
obchodními partnery 

 ■ ve velkých a rodinných fi rmách existuje 
hierarchie, do které se těžce proniká

 ■ hlavní slovo ve fi rmách mají většinou 
seniorní pracovníci, a proto je vhodné 
na jednání vyslat také zkušeného 
zaměstnance

 ■ běžné obchodování přes třetí osobu, 
prostředníka

 ■ delší rozhodovací proces při uzavírání 
kontraktů
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Během poslední podnikatelské 

mise Hospodářské komory ČR 

ve Vietnamu se zaměřil na zcela 

aktuální téma, kterým je řešení problému s ne-

dostatkem pracovních sil na českém trhu práce, 

mimo jiné generální ředitel Miroslav Mühlböck 

ze společnosti Monto Automotive Group, s. r. o. 

„Obchodní jednání jsme vedli právě s místními 

fi rmami, které se specializují na přípravu kvalifi -

kovaných pracovníků, jejich jazykové vzdělávání 

a na jejich budoucí uplatnění v zahraničí. Navští-

vili jsme odborné vzdělávací středisko přímo v Ha-

noji a měli jsme možnost in-site vidět, jak výborně 

zde ve Vietnamu toto téma místní organizace 

uchopily a jak široce spolupracují se zákazníky 

mimo Evropu, ale už i v rámci ní,“ podělil se 

o svou zkušenost Miroslav Mühlböck.

ČR podle něj stojí v této otázce poněkud stranou. 

„Na vině jsou především komplikace se získává-

ním pracovních víz pro vietnamské pracovníky,“ 

vysvětlil. Podle něj je potřeba, aby česká vláda 

tento přístup velmi rychle změnila. „Já i kolegové 

z koncernu Faurecia Automotive bychom zahájili 

nejraději ještě dnes nábor pracovních sil, které tak 

zoufale potřebujeme a kterých se nám v ČR nás 

nedostává. Budu pevně doufat, že si tento apel najde 

svou cestu k těm, kteří v těchto záležitostech rozho-

dují, tedy především ministerstvo zahraničních věcí 

a ministerstvo vnitra,“ dodal.

200 tisíc česky nebo slovensky 
hovořících Vietnamců
Také viceprezident Hospodářské komory ČR Boři-

voj Minář, který podnikatelskou delegaci dvacítky 

fi rem doprovázející předsedu Senátu Parlamentu 

České republiky Milana Štěcha na pracovní návštěvě 

Vietnamu vedl, potvrdil slova podnikatelů. ČR 

zcela nedostatečně vytěžila příležitost v podobě celé 

generace Vietnamců, kteří hovoří česky, protože 

u nás pracovali nebo studovali. Návštěvu této země 

o 90 milionech obyvatelích vidí také jako další krok 

k restartu české přítomnosti na vietnamském trhu.

„Česká republika má ve Vietnamu stále dobré jméno, 

i když spíše u starší generace. České fi rmy musí 

ve  Vietnamu českou stopu oživit a právě dvousetti-

sícová komunita česky hovořících Vietnamců může 

tomu restartu pomoci,“ poznamenal Bořivoj Minář.

Podnikatelská mise Hospodářské komory ČR 

konaná ve dnech 14. až 20. listopadu ve Vietnamu 

byla zahájena v Hanoji a pokračovala v Danangu, 

pátém největším městě země, které nabízí příleži-

tosti pro české fi rmy především ve strojírenství, ale 

i v obchodu, a to díky svému přístavu. Mise byla 

zakončena v Ho Či Minově Městě.

Při různých podnikatelských fórech, které Hospo-

dářská komora ČR se svými partnery působícími 

ve Vietnamu připravila, zástupci fi rem našli nové 

obchodní kontakty a podepsali řadu dohod. Ze 

strany vietnamských protějšků byl zájem například 

o zařízení pro monitoring leteckého provozu, a to 

zejména ADS-B systém, což potvrdil Jan Köhler ze 

společnosti T-CZ, a. s. Dařilo se fi rmám z dalších 

oborů. Kupříkladu výrobce pečených masových 

sekaných RAVY CZ, a. s., kontaktoval masokombi-

nát Duc Viet Foods a dohodli se v první fázi na do-

vozu masných výrobků do Vietnamu a v druhé fázi 

na vytvoření společného podniku.  ■

MIROSLAV DIRO, Odbor vnější komunikace HK ČR

Firmy se začaly poohlížet po nových 
zaměstnancích ve Vietnamu

ČESKÁ REPUBLIKA MÁ VE VIETNAMU STÁLE DOBRÉ JMÉNO, 
I KDYŽ SPÍŠE U STARŠÍ GENERACE.

ČESKÉ FIRMY MUSÍ VE VIETNAMU SVOU STOPU OŽIVIT
A PRÁVĚ DVOUSETTISÍCOVÁ KOMUNITA ČESKY HOVOŘÍCÍCH 

VIETNAMCŮ MŮŽE TOMU RESTARTU POMOCI. 

Kritický nedostatek kvalifi kovaných pracovních sil zavedl české podnikatele také do Vietnamu, kde kromě nových 
obchodních partnerů hledali pro své výrobní provozy i nové pracovní síly. 

HK ČR pomáhá podnikatelům prosadit se na dalším lukrativním 
asijském trhu. Česko-vietnamské podnikatelské fórum v Hanoji.

Firmy usilovaly o zakázky ve třech 
vietnamských městech – kromě hl. města 
a Danangu i v Ho Či Minově Městě. 

Vietnam byl považován za jednu z nejchudších 
zemí světa, dnes ale patří k nejrychleji rostoucím 
ekonomikám v jihovýchodní Asii. Vládní speciál 
po příletu do Vietnamu.

Foto: archiv HK ČR Foto: archiv HK ČR Foto: archiv HK ČR
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„Podařil se nám podepsat 

dodatek k distributorské 

smlouvě na dodávku 250 kusů 

stropních operačních stativů v hodnotě 1,1 mil. eur 

pro rok 2016. Naše fi rma pomohla zprostředkovat 

i dohodu o dodávce 150 plošin pro seniory fi rmy 

Altech v celkové hodnotě 4,3 mil. eur,“ přiblížil 

výsledky svých jednání například generální ředitel 

společnosti MZ Liberec Martin Hájek. Pro spo-

lečnost, která kromě výroby a montáže rozvodů 

medicinálních a technických plynů dodává rampy, 

zdrojové mosty, otočné stropní komplexy a další 

zdravotnické prostředky, kterými jsou vybavová-

ny operační sály, jednotky intenzivní péče, ARO 

i pokoje pacientů zdravotnických zařízení v téměř 

40 zemích světa, je to velký úspěch. 

Podobně hovoří i řada dalších zástupců fi rem, kteří 

pod vedením prezidenta Hospodářské komory 

Vladimíra Dlouhého doprovázeli na pracovní cestě 

po Čínské lidové republice předsedu vlády ČR 

Bohuslava Sobotku. Mimořádný zájem o obchodní 

spolupráci a partnerství s českými fi rmami byl i ze 

strany čínských podnikatelů. Například v provincii 

Hebei se 70 miliony obyvateli její vláda zorgani-

zovala podnikatelské fórum zaměřené právě na 

spolupráci s českými společnostmi. Českým pro-

tějškům předložilo konkrétní návrhy projektů, na 

kterých by rádi s českými partnery spolupracovali, 

dokonce přes 200 představitelů čínských fi rem.

Uspěly fi rmy z různých oborů
Někteří účastníci mise projednávali již rozjed-

nané projekty se stávajícími partnery, jiní získali 

kontakty nové, jako například fi rma Kovoprojekta 

Brno, a. s., která se zabývá komplexními dodávka-

mi investičních celků „na klíč“ v oborech, jako je 

kupříkladu chemie, zpracování ropy, strojírenství 

nebo výroba dopravních prostředků. V Číně spo-

lečnost jednala o vypracování projekčních prací při 

výstavbě chemických a petrochemických závodů.

Naproti tomu přední český výrobce aktivních rada-

rových systémů ELDIS Pardubice jednal se součas-

ným partnerem o rozšíření dodávek, ale i o přípravě 

tendru na další radarový systém se dvěma vědecko-

-výzkumnými společnostmi. Další na čínském trhu 

již etablovaná fi rma Nafi gate, která se soustředí na 

vývoj a výrobu nové energeticky úsporné generace 

nanovlákenných membrán pro technologie čištění 

vody a vzduchu, textilní průmysl či kosmetiku, 

podepsala dohodu pro uvádění nových nanovlák-

nových produktů na čínský trh, které se budou 

vztahovat k projektu právě na čištění vzduchu. 

Během podnikatelské mise, při které bylo pode-

psáno celkem 31 dohod na vládní, regionální i na 

podnikatelské úrovni, se prosadily i fi rmy z oblastí, 

jako je například potravinářství a nápojařství, což 

mimo jiné potvrdili jak zástupci Vinařství Ludwig 

nabízející především přívlastková vína z tradič-

ních odrůd, když podepsali v Šanghaji Dohodu 

o výhradním zastoupení na tři druhy vín, tak 

třeba Pivovary Lobkowicz, pod které spadá sedm 

pivovarů – Černá Hora, Protivín, Uherský Brod, 

Jihlava, Rychtář, Klášter a Vysoký Chlumec. „Po-

depsali jsme Memorandum o strategické spolupráci 

s pivovarnickou skupinou Hebei Binyang Group 

ohledně využití jejich distribuční sítě pro náš export. 

V případě založení joint-venture bychom zavedli 

licenční výrobu našeho piva přímo v provincii 

Hebei,“ poznamenal ředitel Pivovarů Lobkowicz 

Zdeněk Radil.  ■

MIROSLAV DIRO, Odbor vnější komunikace HK ČR

Podnikatelé podepsali v Číně kontrakty 
za miliony eur

Delegaci podnikatelů vedl v Číně prezident HK ČR Vladimír Dlouhý. 
Snímek z podnikatelského fóra v Šanghaji.

Registrace českých a čínských fi rem 
na podnikatelské fóru. 

V Hebei kromě výrobců radarů, developerů, 
dodavatelů investičních celků jednaly také fi rmy 
z oblasti lázeňství, pivovarnictví nebo zdravotnictví.

Foto: archiv HK ČR Foto: archiv HK ČR Foto: archiv HK ČR

České fi rmy, které se vypravily do Číny získat nové zakázky a obchodní styky během podnikatelské mise 
organizované Hospodářskou komorou ČR a Smíšenou česko čínskou komorou vzájemné spolupráce, sklízí 
úspěch. V hospodářsky rychle rostoucí zemi podepsaly české podniky řadu nových kontraktů. 

PODNIKATELSKÁ MISE DO ČÍNY

Začala odletem fi rem v sobotu 21. listopadu 
nejprve do Šanghaje, kde se krátce po příletu 
uskutečnilo Česko-čínské podnikatelské 
fórum – Šanghaj 2015. Během týdenní cesty 
po Číně podnikatelé doprovodili předsedu 
vlády Bohuslava Sobotku také na zasedání 
16+1, tedy nejvyšších představitelů středo 
a východoevropských zemí a Čínské lidové 
republiky. Mise dále pokračovala Podnikatelským 
fórem v Pekingu a byla zakončena setkáním 
s fi rmami z provincie Hebei.
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Během Česko-korejské-

ho podnikatelského 

fóra, které uspořádala 

Hospodářská komora ČR 

ve spolupráci s Korejskou 

obchodní a průmyslovou komorou a agenturou 

KOTRA i za účasti prezidenta ČR Miloše Zemana 

a korejské prezidentky Pak Kun-hje, uvedl prezident 

Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý: „I takto 

geografi cky vzdálené průmyslově vyspělé země se 

navzájem potřebují. O tom, že si nás Korejci vybrali, 

svědčí velké korejské investice společností Hyundai 

počínaje a Nexen Tires konče.“ 

Uspět na náročném korejském trhu, kde se střetává 

konkurence z celého světa, mohou české fi rmy 

zejména ve třech oblastech. „Je to energetika, tam 

je to dáno zkušenostmi z oblasti jaderné energetiky, 

kterou Korea hodně rozvíjí. Korejci mají také zájem 

spojovat naše zkušenosti z oblasti vědy, vývoje a apli-

kace poznatků do praxe se svými zkušenostmi. Třetí 

oblast tvoří nanotechnologie, protože česká výzkumná 

pracoviště dosáhla v posledních letech výborných 

výsledků a v Koreji je o ně zájem,“ poznamenal 

nejvyšší představitel podnikatelů v ČR s tím, že české 

fi rmy mají konkurenční výhodu jednak díky dobré 

pověsti, vysoké kvalitě a dobrým cenám výrobků 

a služeb, ale i díky fl exibilitě a schopnosti vytvářet 

silné obchodní vztahy.

V rámci Česko-korejského podnikatelského fóra 

v dopolední části v hotelu Hilton jednalo přes třicet 

korejských fi rem se 70 zástupci českých společnos-

tí. Odpoledního programu na Pražském hradě se 

účastnil prezident ČR Miloš Zeman, prezidentka Ko-

rejské republiky Pak Kun-hje a přes 200 korejských 

a českých fi rem.

Akce navazovala na odborný seminář Exportní 

a podnikatelské příležitosti v Korejské republice, 

který se uskutečnil na letošním 57. ročníku Meziná-

rodního strojírenského veletrhu v Brně. Semináře se 

tehdy kromě prezidenta Hospodářské komory ČR 

Vladimíra Dlouhého, viceprezidenta Bořivoje Mi-

náře, ministra průmyslu a obchodu ČR Jana Mládka 

nebo velvyslance Korejské republiky Ha Yong Moona 

zúčastnilo také na 100 zástupců fi rem.  ■

MIROSLAV DIRO,

Odbor vnější komunikace HK ČR

Jižní Korea
České firmy mají šanci 
uspět v energetice, hi-tech 
a nanotechnologiích
Česká řemeslná tradice, kvalifi kovaná pracovní síla, 
makroekonomická a sociální stabilita a technologické 
bohatství, které můžou Češi nabídnout, přispěly
k tomu, že si Korejci za výchozí destinaci svých 
investic a obchodu do regionu střední a východní
Evropy zvolili ČR.

TŘI OBLASTI ÚSPĚCHU V JIŽNÍ KOREJI 
 ■ Energetika 
 ■ Věda, výzkum  
 ■ Nanotechnologie

Česko-korejské podnikatelské fórum v Míčovně 
Pražského hradu. Zleva prezident Korejské obchodní 
a průmyslové komory Yongmaan Park, prezidentka 
Korejské republiky Pak Kun-hje, prezident ČR
Miloš Zeman a prezident Hospodářké
komory ČR Vladimír Dlouhý.

Zájem o účast na podnikatelském fóru byl veliký. 
Ostatně Korea je třetím největším zahraničním 
investorem v ČR po Německu a Japonsku.
Mezi největší korejské investice v ČR patří
Nexen Tire a Hyundai Mobis.

Jižní Korea je pro české fi rmy velká výzva. 
Na tamějším trhu se totiž střetává konkurence 
z celého světa.

Foto: Luděk Krušinský

200
ZÁSTUPCŮ KOREJSKÝCH 

A ČESKÝCH FIREM SE ÚČASTNILO 

PODNIKATELSKÉHO FÓRA.
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KOREA V HLEDÁČKU ČESKÉ OBCHODNÍ DIPLOMACIE UŽ ŘADU LET 

Hospodářská komora ČR udržuje s Koreou 
a místními partnerskými obchodními 
a průmyslovými komorami bohaté styky. 
Například v únoru 2015 zorganizovala pod 
vedením svého prezidenta Vladimíra Dlouhého 
doprovodnou podnikatelskou misi do Koreje 
(se 70 členy delegace) při ofi ciální návštěvě 
premiéra Bohuslava Sobotky. Také v dubnu 
2015 české a korejské fi rmy o obchodní 
spolupráci jednaly v Praze a Komora 
ve spolupráci s Agenturou na podporu obchodu 
a investic KOTRA, Ministerstvem průmyslu, 
obchodu a energetiky a Korejskou mezinárodní 
obchodní asociací KITA zde uspořádala
Czech-Korean BizTechDay.

Na Česko-korejském podnikatelském fóru
Pak Kun-hje prohlásila, že ČR, ve které se nachází
už více než 20 korejských podniků, se pro Koreu stalo 
centrálním odrazovým můstkem pro další pronikání 
korejských fi rem na evropský trh.

V pražském hotelu Hilton jednali čeští
podnikatelé se svými protějšky z Koreje
o obchodní spolupráci.

Na fóru vystoupil i Petr Hostaš z Rozhodčího soudu při Hospodářské 
komoře ČR a Agrární komoře ČR. 

Miloš Zeman během fóra uvedl, že ČR by mohla na korejský trh
dodávat například elektronové mikroskopy. Podle prezidenta HK ČR 
Vladimíra Dlouhého mohou čeští podnikatelé v Koreji uspět
mj. v energetice, hi-tech a nanotechnologiích.

ČR je v průmyslové Korejské 
republice dobře známá
např. tradičními strojírenskými
výrobky, mezi něž lze zařadit
například obráběcí stroje,
hřídele, subdodávky pro loďařský 
průmysl nebo stroje a zařízení
pro automobilovou výrobu.
Jižní Korea nabízí ČR dostavbu 
jaderných elektráren, zaznělo
po jednání Miloše Zemana
s Pak Kun-hje.

Foto: archiv HK ČR
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V odkazu na průmyslovou tradici
hledá Ústecký kraj lepší 
budoucnost

Foto: Ústecký kraj

ÚSTECKÝ KRAJ
V AKTUÁLNÍCH STATISTICKÝCH ČÍSLECH
Zdroj: Český statistický úřad

823 103 obyvatel (klesající tendence)

23 314 korun – průměrná hrubá mzda (vzrůstající tendence,
mzdy průmyslu jsou vyšší, 28 314 Kč v 1. a 2. čtvrtletí 2015)

8,86 % – nezaměstnanost (ke 31. 10. 2015; klesající tendence)

394 219 – počet hostů v ubytovacích zařízeních
(rostoucí tendence)

173 765 – počet ekonomických subjektů
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Jako dlouhodobý problém regionu sice Alena 

Hájková vidí vyšší míru nezaměstnanosti, ta 

ale na druhou stranu znamená i dostatek volné 

pracovní síly pro potenciální investory. To však 

neznamená, že by místní investoři nepociťovali, 

podobně jako jinde v Česku, nedostatek kvali-

fi kované pracovní síly. „Jen pomalu se v Ústec-

kém kraji rozvíjejí výzkumně-vývojové aktivity 

a v důsledku toho se i pomaleji zavádějí inovace 

do podniků,“ uvažuje. Zároveň proto hrozí, že 

kvůli nízkému počtu vysokoškolsky vzdělaných 

obyvatel a nedostatku kvalifi kované pracovní síly 

mohou investoři při výběru lokality nakonec zvo-

lit jiné místo, jež je z tohoto pohledu výhodnější. 

Zatím však lze konstatovat, že i přes zmíněné 

nevýhody patří dlouhodobě Ústecký kraj v po-

rovnání s dalšími regiony z hlediska investic mezi 

vyhledávanější lokality.

Zmíněné nedostatky Alena Hájková považuje 

navíc i za příležitost pro kraj, pokud se na jejich 

zlepšení bude pracovat. „Ústecký kraj má zkuše-

nost s rekultivací území po povrchové těžbě, která 

je jednou z podmínek přípravy dříve využívaného 

území pro investorské účely. Za účelem zamezení 

odlivu vzdělaných obyvatel pracuje na zlepšení 

kvality životního prostředí a v rámci populariza-

ce technického vzdělávání se zde zintenzivňuje 

i spolupráce škol a podniků,“ vypočítává některé 

pozitivní aktivity. Jak dodává, kraj se může po-

chlubit také bohatou sítí subdodavatelů. „A jako 

strukturálně postižený region může pro lákání 

investorů využít i podpůrné nástroje, například 

hmotnou podporu na vytváření nových pracov-

ních míst,“ připomíná.

Změnit tradice tak, aby odpovídaly potřebám 

21. století. Tak představitelé Ústeckého kraje 

vnímají svou misi na ofi ciálních interne-

tových stránkách. Svá plus považuje kraj úhlem 

pohledu aktuálního století současně za potíže. Kraj 

se může na jednu stranu přihlásit ke staleté tradici 

průmyslové a zemědělské výroby i obchodních 

aktivit, s čímž souvisí i bohatá síť dopravních cest, 

na druhou stranu ale „mnohé z toho neodpovídá 

potřebám moderního rozvoje regionu a života 

jeho obyvatel“. Kraj se proto zajímá o investory, 

kteří přispějí k rozšíření sortimentu výroby, a to 

ekologicky šetrným způsobem, a budou se tak 

podílet na snížení regionální nezaměstnanosti. 

Související výzvou je rozvoj dopravy – dokončení 

dálnice Praha – Drážďany, rychlostní komunikace 

Louny – Most – Chomutov, modernizace železnič-

ního koridoru Děčín – Praha – Vídeň a zlepšení 

splavnosti Labe. Výčet výzev vzhledem k historické 

zátěži kraje silněji akcentuje ekologii a zlepšování 

životního prostředí pro obyvatele.

Investice ovlivňuje 
nedostatek zaměstnanců
Pohled do historie regionu ukazuje tradici těžby, 

elektrárenství i chemické výroby. Průmyslová 

tradice promlouvá do investic, které se region 

snaží získat. „Silnými stránkami kraje z hlediska 

přílivu investic jsou jeho průmyslová tradice, hustá 

síť dopravních koridorů, silnic a železnic. V rozvoji 

dalších investic by nicméně pomohla dostavba 

dálnic D8 a D7,“ říká Alena Hájková, ředitelka 

regionální kanceláře Agentury pro podporu pod-

nikání a investic CzechInvest. 

Obraz Ústeckého kraje 
z hlediska rozvoje podnikání 

a přílivu investic je plný 
rozporů. Jako by tu vše 

mělo své plusy a minusy, 
bylo současně příležitostí 

i nevýhodou. Podnikat 
není v kraji snadné. Přesto 

se jasně rýsuje, v čem by 
region mohl uspět.

V průmyslové zóně Triangle u Žatce převážně podnikají zahraniční společnosti s výrobkovým portfoliem 
zaměřeným na evropský automobilový průmysl. Na snímku letecký pohled od východu. 

Foto: SPZ Triangle
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podnikání ústecký kraj

Kraj přitom podle Aleny Hájkové výhledově usi-

luje obecně především o investice s vyšší přidanou 

hodnotou, s inovačním potenciálem a s návazností 

na výzkum a vývoj. „Příkladem, který mluví za vše, je 

investice korejské společnosti Nexen Tire. Vloni na pod-

zim proběhlo slavnostní položení základního kamene 

závodu v zóně Žatec – Triangle na výrobu pneumatik 

za 22,8 miliardy korun. Výstavba začne v první polovině 

letošního roku,“ přidává konkrétní investiční příklad.

Podnikání je v kraji řehole
Průmyslovou tradici a zázemí, na kterém se dá stavět 

další rozvoj, dobré vnitřní dopravní propojení a strate-

gickou polohu u německé hranice a blízko Prahy pova-

žuje za hlavní silné stránky Ústeckého kraje z hlediska 

rozvoje podnikání také František Jochman, předseda 

Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje. Malý 

počet vysokoškolského obyvatelstva naopak vnímá 

jako hendikep. Místní podnikatele podle Františka 

Jochmana trápí nedostatek kvalifi kované pracovní 

síly, především techniků, a nízká motivace některých 

skupin obyvatelstva k práci v konkurenci se štědrými 

sociálními dávkami.

Nevýhodou kraje je malé zastoupení výzkumu a vý-

voje a malých a středních podniků. Odliv mladých 

a kvalifi kovaných lidí z kraje, stejně jako útlum 

těžebního průmyslu a na něj navázané ekonomické 

aktivity pak František Jochman považuje za největší 

hrozby pro region. Směřování průmyslu směrem 

k vyšší přidané hodnotě produkce díky inovacím 

proto považuje za velkou příležitost. „Podnikání 

v Ústeckém kraji je řehole, a to i vzhledem k vysoké ne-

zaměstnanosti a nízké kupní síle obyvatelstva. Uzavře-

ním těžby na dole ČSA a plánovaným propouštěním 

se to ještě zhorší,“ upozorňuje František Jochman 

na nelehkou situaci místních podnikatelů.

Budoucnost je 
ve strojírenství i v medicíně
Přesto vnímá do budoucna možné cesty dalšího 

rozvoje podnikání. „Díky průmyslové tradici a uni-

verzitnímu zázemí vidím budoucnost v materiálovém 

inženýrství a v přesném strojírenství například pro 

letecký průmysl. Také má náš kraj potenciál v medicín-

ských oborech vzhledem k lékařským vysokoškolským 

oborům a lázeňství v kraji. K obojímu je zapotřebí 

bližší spolupráce akademického a fi remního sektoru, což 

se snažíme podporovat,“ vysvětluje František Jochman 

a nastiňuje tak perspektivní vizi Ústeckého kraje. Při-

pomeňme, že vzdělávací zázemí má kraj v odborných 

učilištích a středních školách, na jeho území působí 

třeba Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem, pobočka Českého vysokého učení technického 

v Děčíně či Vysoká škola fi nanční a správní v Mostě.

Do podpory podnikatelů v kraji se svými aktivitami 

zapojuje i Hospodářská komora ČR. „V oblasti začína-

jících podnikatelů pomáháme poradenstvím a služba-

mi. Navíc Ústecký kraj připravuje speciální podpůrný 

program pro začínající podnikatele,“ vysvětluje předseda 

Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje František 

Jochman. V úzké spolupráci s krajem řeší komora pod-

poru inovací, láká do regionu nové investory a upravuje 

vzdělávací systém podle potřeb podnikatelů. „Ve spo-

lupráci s vládním zmocněncem určeným pro náš kraj se 

také podílíme na přípravě speciální pomoci pro podnika-

tele v Ústeckém kraji z vládní úrovně,“ dodává.  ■

JANA BOHUTÍNSKÁ

Strategická průmyslová zóna Joseph nedaleko Mostu slouží především zahraničním investorům, slavnostního 
položení základního kamene továrny prvního investora, mexické společnosti Nemak se v červnu 2002 zúčastnil 
tehdejší předseda vlády Miloš Zeman.

4. ROČNÍK TECHNODAYS: 
PROPOJENÍ PRAXE A VÝUKY 
TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

V městském divadle v Chomutově 
proběhne od 21. 4. do 23. 4. 
2016 čtvrtý ročník veletrhu 
Technodays, který pořádá 
Okresní hospodářská komora 
v Chomutově. Posláním akce 
je seznámit žáky 6. až 9. tříd 
základních škol a středních 
škol z regionu Chomutov, jejich 
rodiče a širokou veřejnost 
s nabídkou technických oborů 
a řemesel prostřednictvím 
prezentace fi rem a přiblížit 
provázanost nabízených učebních 
oborů s konkrétní poptávkou 
podniků. TECHNODAYS 
představují v krajském měřítku 
výjimečný motivační prostor 
pro společné setkání žáků, 
jejich rodičů a fi rem, které 
praktickou ukázkou výrobků 
podtrhují jasnou výzvu k tomu, 
že studovat technické obory je více 
než v kurzu, a navíc se zajištěnou 
slušnou profesní perspektivou 
v budoucnu.

VÍCE NA

TECHNODAYS.CZ

PO
ZV

ÁN
KA

Foto: archiv CzechInvest

Foto: archiv OHK Chomutov
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EKOLOGIE

Ochrana životního 
prostředí je jednou 
z hlavních priorit 
společnosti Severočeské 
doly a.s. Technologie 
moderních kotlů na 
hnědé uhlí při spalování 
kvalitního Bílinského 
nízkosirnatého uhlí splňuje 
přísné emisní (ekologické) 
limity stanovené právními 
předpisy. Důvodem 
je nízká popelnatost 
Bílinského nízkosirnatého 
uhlí.

HNĚDÉ UHLÍ JE A BUDE NEJLEVNĚJŠÍM 
EKOLOGICKY VHODNÝM PALIVEM

„ Nečekejte a vyměňte své staré zdroje vytápění za nové již dnes a získejte zpět významnou
část pořizovacích nákladů za palivo. Získejte 6 000 Kč!“

Sněhulák doporučuje:

www.sd-bilinskeuhli.cz

DOMÁCNOST

Náklady na vytápění 
domu hnědým uhlím 
jsou nejnižší. Uhlí je 
a bude vždy nejlevnější 
a také nejspolehlivější 
palivo pro vytápění, 
protože zásobu máte 
u sebe doma. Efektivním 
spalováním Bílinského 
nízkosirnatého uhlí 
v moderním kotli emisní 
třídy 3, 4, či 5 dosáhnete 
vysoké účinnosti při 
vytápění Vašeho domu.

UHELNÝ SKLAD

V rámci zkvalitnění 
prodeje Bílinského 
nízkosirnatého uhlí 
jsme pro Vás vytvořili 
tzv. kategorizaci uhelných 
skladů. Prověření 
a spolehliví prodejci 
Bílinského nízkosirnatého 
uhlí jsou oceněni zlatou, 
příp. stříbrnou a bílou 
známkou kvality. Sledujte 
mapu uhelných skladů na 
www.sd-bilinskeuhli.cz.
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podnikání ústecký kraj

doly, ČEZ provozuje řadu tepelných elektráren, je 

významným zaměstnavatelem a pomáhá významně 

celému kraji. Je tu česká společnost TOS Varnsdorf, 

Mikov Mikulášovice a řada dalších.

Jak konkrétně se na takovém obrazu Ústeckého 
kraje podílí právě krajský úřad?
Víte, téma rozvoje průmyslu a podnikání jako takového 

nenáleží přímo kraji, to přísluší například agrární 

a hospodářské komoře. Nás se však týká vzhledem 

k řešení problému nezaměstnanosti. To znamená 

podpora vzniku nových pracovních míst, přilákání 

investorů. Už třetím rokem funguje Pakt zaměstnanos-

ti, to je uskupení Ústeckého kraje, Krajské hospodářské 

komory, sociální rady kraje, Univerzity J. E. Purkyně, 

úřadů práce a Regionální rady odborových svazů. 

Ústecký kraj se v poslední době prezentuje 
vysokou dynamikou rozvoje. Čím je to dáno?
Vzniklo u nás hodně nových průmyslových 

zón. Ta největší, Triangle, přitom patří přímo Ústec-

kému kraji. Angažují se tu jak domácí, tak zahraniční 

investoři. Nemohu opomenout Spolchemii, která staví 

nový provoz v ústecké chemičce, jež bude zprovoz-

něn příští rok a bude mít výrazný dopad na zlepšení 

životního prostředí. Zde je využita čínská technologie. 

V kraji jsou domácí fi rmy typu Český porcelán Dubí, 

dříve Sklo Union Teplice, dnes je součástí mezinárod-

ního komplexu AGC, který má dobré jméno. Společně 

s dalšími patří mezi fi rmy, které ctí společenskou odpo-

vědnost. V této souvislosti musím zmínit i fi rmu, jež 

sice nemá v našem kraji sídlo, ale je největší a nejzave-

denější – to je ČEZ. Do skupiny ČEZ patří Severočeské 

OLDŘICH BUBENÍČEK

Hejtman Ústeckého kraje se 
narodil 5. ledna 1953 v Ústí 
nad Orlicí, kde také vystudoval 
gymnázium. V roce 1974 
vstoupil do KSČ. V 70. letech 
pracoval ve Sklotasu Řetenice 
jako dělník a později mistr, 
v 80. letech pracoval jako 
pracovník okresního výboru KSČ 
v Teplicích. V 90. letech se stal 
předsedou okresního výboru 
KSČM v Teplicích, nyní působí jako 
předseda krajského výboru KSČM. 
V letech 1995–2008 byl zároveň 
redaktorem Haló novin. V letech 
2000 a 2006 kandidoval na post 
senátora za obvod Teplice. V roce 
2008 byl zvolen do krajského 
zastupitelstva Ústeckého kraje 
a stal se předsedou výboru pro 
výchovu, vzdělání a zaměstnanost. 
V krajských volbách v říjnu 2012 
vedl kandidátku KSČM, která 
získala nejvyšší počet hlasů, 
20. listopadu 2012 byl zvolen 
hejtmanem. Zároveň je starostou 
Bíliny. Je ženatý, má tři děti 
a dvě vnoučata.
Zdroj: Wikipedia

Těžba uhlí, výroba elektřiny, 
případně montáž dílů pro 
automobilový průmysl? Podle 
hejtmana Ústeckého kraje 
Oldřicha Bubeníčka by právě 
taková profi lace nepřinesla 
dlouhodobou perspektivu. 
Proto představuje Ústecký 
kraj jako moderní region 
založený na inovacích 
a moderních technologiích, 
které přinášejí jak domácí, tak 
zahraniční investoři.

podnikání ústecký kraj

Jaká nás čeká budoucnost? 
Technicky vzdělaní lidé a technologické inovace

Foto: Ústecký kraj
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dopravy. ČEZ má program na podporu elektromo-

bility, my jsme partnerem projektu, takže i v našem 

vozovém parku jezdí několik elektromobilů. Je to 

sice skromný příspěvek, ale i tak je to příspěvek 

na snížení emisí. Řešíme i autobusy, které jezdí 

na objednávku kraje u našich smluvních dopravců, 

velká část jich jezdí na stlačený zemní plyn.

Na co jste nejvíce hrdý? Co se Ústeckému kraji 
pod vaším vedením podařilo?
Podařilo se zaplnit průmyslovou zónu Triangle, 

tam už zbývají volné jen hektary. To je obrovský 

úspěch. A pak například stav našeho integrovaného 

záchranného systému, což je dáno i tím, že je náš 

kraj od roku 2002 poměrně pravidelně postihovaný 

povodněmi. Klademe důraz, aby byl IZS funkční 

a perfektně vybavený, jen tak může zvládat extrémní 

záležitosti. Na to můžeme být pyšní, vybavenost 

hasičů, policie i zdravotnické záchranné služby je 

na vyšší úrovni než ve zbytku republiky. Kraj na to 

přispívá značnými prostředky, nově se předávalo 

44 nových záchranných vozů za 44–45 milionů 

korun. Za dalších několik desítek milionů korun 

se nakupuje vybavení pro policii i hasiče, a to i pro 

dobrovolné.

Co technologický park Nupharo? Ten by měl 
být také důvodem ke spokojenosti, je to tak?
Přestože se kraj na parku Nupharo fi nančně nepo-

dílel, byli jsme vždy bráni jako partner projektu. 

Sledovali jsme s nadějemi, co bude přinášet.

Ústecký kraj dlouhodobě prohlubuje 
příhraniční spolupráci s německým Saskem. 
Týká se to ale jen turistiky?
Turistika je přirozená záležitost. Máme však 

i železniční trať z Děčína do Dolních Pousteven, 

která vede přes Německo a výrazně zkrátila dobu 

dojíždění ze Šluknovského výběžku. Ve Vejprtech 

máme zase společné náměstí se Saskem, napůl 

české, napůl německé. Je toho hodně, ale rád 

bych zmínil, že se nedávno podepsala smlouva 

mezi Karlovarským, Libereckým a Ústeckým 

krajem a Saskem o vzájemné příhraniční lékařské 

záchranné službě, od 1. ledna 2016 mohou sanitky 

přes hranice. V oblasti policie a hasičů trvá obdob-

ná spolupráce už několik let.

Organizujete zimní Olympiádu dětí a mládeže. 
Jak moc je tato záležitost prestižní pro 
Ústecký kraj?
Velmi prestižní. Oproti jiným pořadatelům chceme 

nalákat hodně diváků do hlediště, nejen početné 

krajské delegace. To všechno souvisí s naší ambicí 

rozvoje cestovního ruchu, kde připravujeme řadu 

projektů, tím nejúspěšnějším je asi portál Brána 

do Čech, který sklízí úspěchy na veletrzích a díky 

němuž opravdu počet turistů roste.  ■

MARTIN ZÁRUBA 

Připravujeme programy, abychom získali fi nanční 

prostředky na vznik nových pracovních míst, jen 

v roce 2015 se podařilo získat více než sto milionů 

korun, které slouží k proškolení lidí, co se o práci 

ucházejí, stejně tak fi nancují metodickou pomoc 

fi rmám. 

Daří se to?
Narážíme pochopitelně na různá omezení. Když se 

například utlumí důl ČSA, znamená to, že přijde 

o práci několik tisíc lidí. Nejde jen o horníky 

a společnost Sev.en nebo Czech Coal, na to je 

navázaná doprava, obchody... Je to sice zdánlivě 

nekonečný boj, ale myslím, že se miska vah začíná 

posouvat ve prospěch zaměstnanosti. Nezaměst-

nanost už není 12 nebo 11 procent, teď je aktuálně 

9 procent. Sice se i tak nachází nad celorepubliko-

vým průměrem, ale snižujeme ji.

Jak by měl vypadat moderní Ústecký kraj? Jaké 
jsou vaše priority?
Téměř všechno se odvíjí od školství. To znamená 

jak vzdělanost, tak zaměření škol. Ukazuje se, 

že někteří investoři jsou rozpačití, že nedokážou 

sehnat technický personál. S nadsázkou si říkáme, 

jestli fi rma Nexen, která přijde se špičkovou tech-

nologií a nabídkou 1 000 pracovních míst, nebude 

zklamaná, že bude možná obtížně hledat potřebné 

zaměstnance. Proto spolupracujeme se školami už 

od těch základních přes střední až po vysoké. Kla-

deme důraz na technické a přírodovědné vzdělání. 

Kraj v posledních dvou letech zrealizoval projekty 

Evropské unie právě na podporu těchto oborů, 

řada středních škol se masivně modernizovala – 

mají moderní laboratoře, moderní dílny, v případě 

hotelových škol moderní kuchyně. Prostředky šly 

také do samotného získávání učitelů i žáků. 

Máte ve svém rejstříku i přímé pobídky pro 
hotové odborníky?
Pro určitá odvětví nabízíme středoškolská 

a  vysokoškolská stipendia. Na středních školách 

jde o 12 vybraných řemeslných oborů. Pro vysoko-

školáky máme stipendium 20 tisíc na akademický 

rok, pro studenty medicíny 50 tisíc na akademický 

rok. Problém nedostatku lékařů u nás sice není 

vyšší než jinde, odhadl bych, že jich chybí zhruba 

deset procent, ale i tak jsme letos nově vypsali 

stipendium, které se netýká jen studentů z našeho 

kraje, ale jde o závazek, že po studiu nastoupí 

do některé z našich nemocnic.

Dokázal byste vyjmenovat tři body, které vás 
trápí a je třeba je zlepšit?
Jde o věci, které všichni využívají. Takže zmiňo-

vané školství a zdravotnictví, k tomu bych přidal 

dopravní infrastrukturu a v této souvislosti ještě 

životní prostředí, přestože vliv kraje je v tomto 

případě omezený. 

Jak tedy vypadá infrastruktura?
Máme tradičně výborné železniční spojení, i když 

některé tratě, ale spíše turistického rázu, z ekono-

mických důvodů zanikly. Co se týče silniční sítě, 

citelně chybí dálniční spojení mezi Prahou a Ně-

meckem, které je v úseku Středohoří přerušeno. 

Platí ale příslib, že v prosinci 2016 bude i tento chy-

bějící úsek D8 dokončen. Problémem zůstává R7, 

na Lubenecku R6 a silnice I/13. Stav silnic druhých 

a třetích tříd je srovnatelný se stavem kdekoliv jinde 

v republice, letos se změnilo to, že stát přispěl kra-

jům na rekonstrukce, opravy a obnovu těchto silnic, 

bylo to asi 600 milionů korun. Kraj investuje vlastní 

prostředky, a pokud by se příspěvek od státu opa-

koval, řidiči by již za rok poznali výraznou změnu 

k lepšímu. Pak tu máme lodní dopravu – stav vody 

v Labi však kolísá, jeden rok máme povodně, další 

zase sucho… Dokonce ani ve srážkově normál-

ních letech nelze garantovat celoroční splavnost. 

Několik let však existuje projekt splavnění Labe, 

jde o výstavbu zdymadel u Děčína. Teď se zdá, že 

máme podporu na úrovni vlády, k tomu se podařilo 

překonat odpor ze strany Saska, takže projektu 

kromě fi nancí nic zásadního nebrání.

Zmínil jste zdravotnictví…
Zdůraznil bych, že jak přístrojová, tak personální 

vybavenost je na špičkové úrovni. Do krajské ne-

mocnice v Ústí nad Labem se jezdí učit kapacity ze 

zahraničí, robotické operace se pak přenášejí do Ja-

ponska nebo Spojených států. To už o něčem svědčí.

Jaké jsou největší mediální mýty o Ústeckém 
kraji? Předpokládám, že se budou týkat 
životního prostředí.
Přesně tak. Sice máme společně s Moravskoslez-

ským krajem stále nejhorší čísla, ale ta jsou řádově 

někde úplně jinde, než byla před deseti, nebo 

dokonce dvaceti lety. Třeba řeka Bílina byla dříve 

mrtvým tokem, dnes tam žijí ryby a je i vodácky 

zajímavá. Snažíme se řešit lokální topeniště přes 

kotlíkové dotace. Poslední dva roky jsme tomu 

věnovali velkou pozornost i miliony korun. Teď 

máme od státu přislíbeno dalších 160 milionů 

korun. Do komunální ekologie počítám také vliv 

Na začátku prosince Ústecký kraj navštívil prezident 
Miloš Zeman. 
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ASISTENČNÍ CENTRUM, a. s. 
V ČÍSLECH

 ■ Počet zpracovaných 
žádostí o dotaci 1 500

 ■ Získaná podpora 
pro klienty 11 miliard Kč

 ■ Průměrná úspěšnost 
podaných žádostí
 více než 90 %

 ■ Počet zaměstnanců 30
 ■ Regionální zastoupení – 

Praha, Liberec, Cheb, Plzeň, 
Hradec Králové, Brno, 
Ostrava, Olomouc

advertorial

Jste stabilní fi rma s téměř dvacetiletou 
aktivní činností, patříte mezi významné 
poradenské fi rmy u nás, jaká je vaše konkrétní 

specializace?
Již od roku 1996 se úspěšně specializujeme na proble-

matiku strategického a ekonomického poradenství při 

získávání dotací, grantů a fi nanční pomoci pro rozvoj 

fi rem, krajů, obcí, škol a neziskové sféry. Vedle dotač-

ního poradenství poskytujeme také odborné fi remní 

poradenství v oblasti ekonomiky, zpracování studií 

rozvoje a akčních plánů. Mezi naše aktivity patří také 

pořádání vzdělávacích programů a školení. Oblast 

našeho poradenství je tedy širší. Nyní pro naše klienty 

připravujeme především žádosti do nově vyhlášených 

dotačních výzev z MPO.

Vaše společnost zaštituje i dceřiné společnosti. 
Můžete nám je krátce představit?
Společnost Asistenční centrum, a. s., má pod sebou 

dvě dceřiné společnosti, a to AC Innovation, s. r. o., 

a AC Education, s. r. o., která se zaměřuje na specifi cké 

oblasti vzdělávání, vychází přitom ze zkušeností, a pře-

devším z jasné identifi kace potřeb klientů. Navrhuje 

a na míru přizpůsobuje vzdělávací a rozvojové plány, 

které napomáhají zlepšovat konkurenceschopnost 

klien tů. Druhá společnost AC Innovation, s. r. o., 

poskytuje poradenské a analytické služby v oblasti pod-

pory výzkumu, vývoje, inovací, duševního a průmyslo-

vého vlastnictví. Zajišťuje komplexní analýzu konkrét-

ních dotačních možností výzkumu a vývoje, přípravu 

a realizaci rozvojových projektů na úrovni strukturál-

ních fondů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Můžete konkrétně přiblížit, jak dotaci získat a proč 
se obrátit právě na vaši společnost?
Vzhledem k veškerým administrativním úkonům, 

které získání dotace provází, jen málokterý podnikatel 

nebo společnost dokáže touto administrativou projít 

tak, aby měl zaručenou úspěšnost pro získání dotace. 

S ohledem na individuální potřeby naše společnost 

zajišťuje kompletní servis od vyhledání vhodného 

dotačního titulu přes zpracování žádosti o dotaci až 

po odbornou pomoc v průběhu realizace projektu, 

aby čerpání dotace proběhlo bez problémů a bylo 

v souladu s požadavky poskytovatele fi nanční podpory. 

Služby jsou zajišťovány kvalifi kovanými odborníky 

s praktickými zkušenostmi z mnoha oborů a garan-

tujeme individuální přístup ke každému klientovi. 

Poskytujeme také asistenci při případných kontrolách 

projektů a komplexní obranu přidělené dotace. Máme 

jeden z největších týmů specialistů v České republice 

s bohatými praktickými zkušenostmi z oblasti veřej-

ných podpor.

Za úspěchy a kvalitními výsledky tedy stojí vaše 
odbornost a detailní znalost dotačního prostředí. 
Jaká je vaše současná iniciativa v tomto směru?
Aktuálně se pracovně podílím na návrzích programů 

podpory podnikání a řešení problémů podnikatelů 

v různých odborných komisích při MPO, MŠMT, MPSV 

a také zde při Ústeckém kraji a příhraničních eurore-

gionech. V přípravných komisích a výborech zastupuji 

také Hospodářskou komoru ČR. V HK ČR se jako člen 

poradního týmu prezidenta podílím na přípravě pro-

jektů zaměřených na vzdělávání, zkvalitňování školství 

a podporu inovací ve fi rmách členů komory. Dále samo-

zřejmě aktivně komunikuji s našimi partnery. 

Otevřelo se nové programovací období na léta 
2014–2020 a probíhá příprava nových projektů. 
Naváže vaše společnost na úspěchy předchozích 
programovacích období a předpokládáte stejnou 
úspěšnost dotací?
Systém dotací v novém programovacím období se rozbí-

há pomalu. Naše zkušenosti ukazují, že státní správa ne-

byla včas připravená. Hlavně všichni nyní bojují s dlouho 

nefunkčním monitorovacím systémem, což způsobuje 

žadatelům problémy, které s nimi každodenně řešíme. 

Ale čekáme, že po počátečních porodních bolestech 

bude již v příštím roce situace pro žadatele příznivější.  ■

-RED-
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11 miliard českým podnikům
Asistenční centrum, a. s. za dobu své existence zpracovalo téměř 1 500 úspěšných projektových žádostí, které 
přinesly klientům dotační prostředky v hodnotě přesahující 11 miliard korun. S předsedou představenstva 
a ředitelem společnosti Asistenčního centra, a. s., Ing. Františkem Jochmanem jsme hovořili nejen o činnosti 
společnosti, ale také o její další budoucnosti.

Ing. FRANTIŠEK JOCHMAN

Předseda představenstva 
a ředitel společnosti Asistenční 
centrum, a. s.

BLIŽŠÍ INFORMACE NA 

WWW.ASISTENCNICENTRUM.CZ
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 ■ 7 930 m2 plochy celkem
 ■ 366 m2 obchodní plochy v přízemní části s prosklenými bočními stěnami; tyto mají nezávislé vchody z ulice  
 ■ Jednotlivé kanceláře o rozměrech od 20 m2 do 150 m2 
 ■ Kancelářské prostory je možné variabilně propojit a vytvořit tak uzavřené komplexy několika kanceláří 

s oddělenými datovými rozvody
 ■ Možnost připojení k vysokorychlostnímu internetu, HTS a VOIP telefonům;  v objektu jsou i anténní rozvody 

pozemního vysílání 
 ■ Budova je kompletně klimatizována
 ■ Centrální recepce s ostrahou 24 hodin denně 
 ■ Součástí ochrany objektu je kamerový systém a zabezpečení kanceláří alarmem
 ■ Možnost krátkodobého pronájmu zasedací místnosti 
 ■ Hlídané parkoviště k dispozici

KANCELÁŘSKÉ A OBCHODNÍ PROSTORY V NOVÉM POLYFUNKČNÍM OBJEKTU V CENTRU ÚSTÍ NAD LABEM 

IHNED K PRONÁJMU  

www.eds-as.cz
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praxe a podporu tzv. otevřené inovace. „Naše 

webová stránka projde významnými změnami, 

včetně aktualizace databáze subjektů inovační in-

frastruktury. Pro začínající, malé a střední podniky 

chystáme poradenské a konzultační služby v oblasti 

podnikání, inovací, fi nancování a ochrany duševního 

vlastnictví, a to v kooperaci s celou škálou partnerů 

(např. CzechInvest, ÚPV, TAČR, TC AV). Smart 

akcelerátor napomůže rozběhu činnosti centra, jeho 

etablování v regionu, ale bude i zdrojem znalostí, 

nových nástrojů a metod práce. Strategickou cílovou 

skupinou jsou pro nás mladí lidé, studenti, kteří 

mohou být zdrojem nápadů na inovace a podnikání. 

Ti by měli tvořit budoucí tvář regionu. Na ně budou 

zaměřeny mobilizační, pre-inkubační a popularizační 

aktivity. Proto jsme již zahájili jednání s NUPHARO, 

který disponuje špičkovým zázemím pro začínající 

podniky, o přípravě společných inkubačních a roz-

vojových programů. Chystáme také další projekty 

cílící na využití potenciálu česko-saské kooperace – 

v  partnerství s Univerzitou J. E. Purkyně, TU Dresden 

a TU  Chemnitz,“ řekl ředitel Siviček.

Inovační centrum Ústeckého kraje vzniklo s cílem 

podpořit inovační potenciál ekonomiky podporou 

spolupráce subjektů výzkumu, výrobního a ne-

výrobního sektoru, inovačních aktivit zejména 

nových, malých a středních podniků. Sídlí v areálu 

univerzity v Ústí nad Labem. Více o jeho činnosti 

naleznete na www.icuk.cz.  ■

-RED-

Inovační centrum Ústeckého kraje poskytuje 

od prosince loňského roku poradenství a pod-

poru podnikatelům, kteří potřebují inovovat 

a rozvíjet se. Působí jako koordinátor mezi akade-

mickou a výzkumnou sférou na jedné straně a zku-

šenými fi rmami i začínajícími podniky na straně 

druhé, aby zajistilo přenos kreativních a inovativ-

ních nápadů, metod, postupů či technologií, a tím 

podpořilo rozvoj, konkurenceschopnost a hospo-

dářský vývoj celého regionu.

Na poslání inovačního centra jsme se zeptali 

hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. 

„Ústecký kraj ve srovnání s jinými regiony zaostává 

v konkurenceschopnosti a inovační výkonnosti. 

Na druhé straně ovšem jsou s regionem spojené za-

jímavé příběhy inovačních fi rem a inovátorů, které 

inspirují i za hranicemi kraje. Pro změnu regionu 

je nutno na tyto úspěchy navázat. Misí Inovačního 

centra je pomoci aktivizovat a rozvinout kreativní, 

inovační potenciál pro konkurenceschopnost a vyšší 

kvalitu života v regionu. Inovační centrum by se 

mělo stát přirozeným, respektovaným partnerem 

a facilitátorem výzkumně-vývojových a inovačních 

aktivit v kraji, katalyzátorem inovací a inovačního 

ekosystému, který přispěje k transferu a komerci-

alizaci výstupů vědy a tvůrčí činnosti v regionu,“ 

vysvětlil hejtman.

Kromě Ústeckého kraje jsou spoluzakládajícími 

partnery Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem, v jejímž areálu centrum sídlí, 

a Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje. 

„Inovační centrum Ústeckého kraje bude svými 

aktivitami naplňovat Regionální inovační strategii. 

Vzhledem k úzké spolupráci s akademickou obcí za-

jistí nejen propojení výzkumných institucí s fi rmami 

a zprostředkování nabídky a poptávky po inovativ-

ních službách, ale také třeba podpoří studenty při 

zakládání nových fi rem. Vzhledem ke strategickému 

umístění v blízkosti hranic s Německem se předpo-

kládá spolupráce a předání dobré praxe s obdob-

nými centry v Sasku,“ doplnil náměstek hejtmana 

Stanislav Rybák.

Ředitelem centra se stal Ing. Tomáš Siviček, Ph.D., 

který nám přiblížil, co připravuje Inovační cent-

rum na rok 2016: „Činnost bude zaměřena na tři 

prioritní oblasti: představení a ověření prvních slu-

žeb a nástrojů, zahájení projektu Smart akcelerátor 

a příprava nových projektů. Již v lednu budou před-

staveny Inovační vouchery, jejichž cílem je umožnit 

spolupráci výzkumných organizací a fi rem v oblasti 

výzkumu, vývoje a inovací.“

Snížit nedůvěru a zvýšit povědomí o dostupné 

nabídce a poptávce výzkumně-vývojových a ino-

vačních aktivit napomůžou i speciálně zaměřené 

workshopy pro vzájemnou inspiraci, sdílení dobré 

Ing. TOMÁŠ SIVIČEK, Ph.D.
Ředitel centra
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Inovační centrum Ústeckého kraje zahájilo činnost a nabízí poradenství, pomoc i peníze. Máte dobrý nápad, chcete začít 
podnikat a nevíte, jak na to? Připravujete něco nového a chcete pomoct s rozjezdem? Máte dobře fungující fi rmu, ale 
potřebujete vytvořit strategii budoucího rozvoje? Chtěli byste své podnikání trochu posunout kupředu? Právě pro vás je tu 
Inovační centrum Ústeckého kraje, místo pro podporu inovací a přenos výsledků výzkumu a vývoje z laboratoří a výzkumných 
pracovišť do fi rem a podniků.

Podnikatelé v Ústeckém kraji 
mají novou příležitost k rozvoji
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trendy a dokázat je efektivně implementovat 

do individuálních požadavků každého zákazní-

ka. Tímto se dostávám k názvu naší společnosti, 

který už řadu let defi nuje naši podnikatelskou 

vizi: „Chceme být pro naše zákazníky technologic-

ky inovativní“.  ■

Na trhu informačních technologií působíme 

od roku 1996. S IT podporou, novými 

technologiemi, internetovými službami 

nebo zakázkovým soft warem tedy máme mno-

haleté zkušenosti. Za dobu naší historie jsme 

se vyprofi lovali jako společnost, která nabízí 

kompletní outsourcing IT zboží a služeb a v tom 

vidíme naši největší sílu a výhodu. Na informač-

ní technologie jako takové by totiž fi rma nebo 

jakákoliv organizace či instituce měla nahlížet 

především z komplexního hlediska. Jednorázová 

řešení se v IT zkrátka nevyplácí a mohou způso-

bit více škody než užitku.

Postupem času jsme vybudovali na trhu spo-

lečnost, která s IT pomáhá zejména výrobním 

podnikům a státní sféře. Díky našemu umístění 

v Chomutově máme na dosah všechny lokální prů-

myslové podniky. Soustředíme se také na zákaz-

níky, kteří mají svá sídla v místních strategických 

průmyslových zónách. U všech klientů je důležité 

přistupovat k řešením IT problematiky indivi-

duálně, přicházet s návrhy šitými na míru, které 

zohlední veškerá specifi ka daného podnikatele či 

fi rmy. Výlučný přístup vyžaduje také státní správa. 

I v tomto odvětví máme bohaté zkušenosti od do-

dávek počítačových sestav po instalaci počítačo-

vých sítí v učebnách vzdělávacích institucí.

Informační technologie samy o sobě patří 

k nejvíce dynamickým oborům. Jejich rozvoj 

je takřka neustálý, a proto je třeba následovat 

IT INNOVATION

Společnost IT Innovation s.r.o. je 
dynamickou společností, která byla založena 
v roce 2006 a zaměřuje se na komplexní 
outsourcing zboží a služeb v oblasti IT. 
Mezi její zákazníky patří fi rmy ze segmentu 
AUTOMOTIVE, průmyslu a státní sféry.

VÍCE NA

WWW.ITIN.CZ

Komplexní IT:
máme pro vás řešení

Stojíte-li před rozhodnutím, komu svěříte správu informačních 
technologií, je třeba se na celou oblast podívat hned z několika úhlů 
pohledu. Jiné požadavky totiž bude mít výrobní společnost, menší 
fi rma s pár počítači nebo velká organizace ze státní sféry. 

MILOSLAV ČERMÁK

Jednatel
IT Innovation s.r.o.

Foto: archiv
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Usnadněte si život
My o tom nepochybujeme. Do kanceláře patří většina současných informačních technologií, protože zjednodušují chod fi rmy. 
A když se to udělá dobře, je pak provoz fi rmy díky nim levnější. Ale jak se říkává, „SE“ u nás nebydlí, a tak žádné „SE“ za nás 
nic neudělá. A tak jsme dali hlavy dohromady a našli si několik progresivních technologií, kterým všem dohromady říkáme 
Digitální kancelář. 

Našli jsme řešení, která nám pomáhají zjednodušit každodenní rutinu, urychlit splnění některých opakujících se úkolů a hlav-
ně vyvarovat se běžných obtíží, které chod „papírové“ fi rmy provázejí. Jsou to jednoduché a přitom výkonné nástroje. 

Vytěžování dat
Ze začátku jsme nerozuměli tomu, co si máme pod pojmem vytěžování dat představit. Ve skutečnosti 

je to jednoduché. Představte si, že přijdete na poštu se složenkou vyplněnou rukou perem. Paní na 

přepážce vezme složenku, okem na ni nepohlédne, vloží ji do zařízení před sebou. Složenka zajede 

dovnitř, zařízení chvilku „chroupe“ a pak paní za sklem řekne: „Stopadesátsedm.“ Tak toto je jedna 

z podob vytěžování dat. 

Jestli lze někomu podstatně usnadnit práci, tak především tomu, kdo přepisuje z papírových podkladů 

údaje do počítače. Anebo je kontroluje. Nemusí se vám to zdát, ale je to nesmírně namáhavá a náročná 

práce. Jen si to představte. Ten celodenní jednotvárný pohyb hlavou z podkladů na monitor, 

přeostřování očí na různé vzdálenosti. Tito lidé si pomoc zaslouží. 

Mezi našimi klienty máme i účetní fi rmy, které pracují denně se stovkami, 

tisíci dokladů. Ukázali jsme jim systém pro položkové 

vytěžování přijatých faktur a byli nadšení. Jak 

to celé funguje? Paní účetní vloží do 

podavače skeneru štos došlých faktur. 

Všechny najednou je oskenuje a 

systém si je sám správně rozdělí do 

samostatných souborů. Mezitím si 

paní účetní odskočí do kuchyňky pro 

kafíčko. A když se vrátí ke svému počíta-

či, má ve svém účetním programu vytvořené 

záznamy faktur i s jednotlivými položkami. A také 

s odkazem na PDF s fakturami, které se mezitím 

uložily do systému pro řízení oběhu dokumentů. 

Všechny faktury jsou už zkontrolované proti nákup-

ním objednávkám, je provedena kontrola DUZP, data 

splatnosti a stačí jen kliknout na tlačítko Zaúčtovat. 
S kafíčkem ve druhé ruce. Místo dvaceti faktur za hodi-

nu teď udělá paní účetní celou stovku.

Na tom všem jsou podle našeho názoru skoro k neuvěření 

hlavně dvě věci. Za prvé to, s jakou přesností systém vytěžo-

vání dat pracuje. I když se čas od času vloudí nějaká chybička, 

která vyžaduje ruční kontrolu, ale to nestojí ani za řeč. A za 

druhé, jak pozoruhodně fl exibilní ten systém je. Pracuje s již 

zmíněnými fakturami, různými formuláři, dotazníky, smlouvami, se strojovým i ručně psaným textem. 

Prostě jen tak něčím ho nepřekvapíte.

Tento systém toho ve fi rmě zastane o mnoho více, než jen vytěžení došlé faktury. I práce s těmi nejsložitějšími dokumenty může 

probíhat tak jednoduše, jako v právě zmíněném příkladu. Toto nasazení systému vytěžování dat přesně splnilo naše očekávání – 

usnadnilo účetním život.

Mgr. Pavel Nykl
pavel.nykl@developmost.cz
www.digitalnikancelar.cz
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provedli 1 938 operací, což naše pracoviště řadí 

v počtu provedených výkonů na špičku v rámci 

České republiky,“ uvedl při obnově robotického 

systému MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta 

Kliniky urologie a robotické chirurgie Krajské 

zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 

nad  Labem, o. z. Vedle ústeckého centra v České 

republice funguje ještě dalších šest robotických 

center. Společnost Krajská zdravotní je páteř-

ním zdravotnickým zařízením Ústeckého kraje, 

sdružuje pět nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, 

Teplicích, Mostě a Chomutově, hospodaří s téměř 

šestimiliardovým rozpočtem a s 6 751 zaměstnanci 

je největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji. 

V roce 2015 Krajská zdravotní, a. s., realizovala 

investiční akce v hodnotě 1,5 miliardy korun, kdy 

významná část těchto investic směřovala právě 

do oblasti obnovy a rozvoje přístrojové zdravotnic-

ké techniky.  ■

-RED-

Přínos systému da Vinci ocenil při jeho slav-

nostní prezentaci v Krajské zdravotní také 

hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček: 

„Robotická chirurgie je jedním z oborů, které z Kraj-

ské zdravotní dělají špičkové zdravotnické zařízení. 

Díky novému přístroji mají lékaři možnost operovat 

pacienty nejšetrnějším dostupným způsobem. Udržet 

a rozvíjet moderní zdravotnické technologie v našem 

regionu je naše priorita.“

Jediný přístroj ve střední
a východní Evropě
Robotická neboli tzv. da Vinci chirurgie zname-

ná minimálně invazivní chirurgickou metodu, 

vhodnou pro operace v dutině břišní a hrudní 

a v dalších špatně dostupných dutinách lidského 

těla. Nově v rámci ORL i v dutině ústní a hltanu. 

Zejména všude tam, kam je z anatomických příčin 

obtížný přístup při otevřené, případně i laparo-

skopické metodě. Robotické operace jsou pro 

pacienta výrazně šetrnější a přinášejí významné 

výhody jemu i operatérům. U nového modelu na-

víc dochází i k významnému vylepšení vzdělávání 

nových operatérů, kteří díky dvoukonzolovému 

ovládání mohou s operatérem instruktorem sdílet 

reálnou operaci.

„Pokud máme udržet vysokou kvalitu našeho cen-

tra robotické chirurgie, bylo potřeba robotický sys-

tém včas obměnit. Jsme přesvědčeni, že jde o dobře 

a promyšleně investované prostředky. Nový přístroj 

je jediný v republice i střední a východní Evropě. 

Kromě operačních výkonů bude navíc sloužit i jako 

ofi ciální školicí středisko pro tuzemské i zahraniční 

lékaře,“ přiblížil možnosti využití nového systému 

předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., 

Ing. Jiří Novák.

„Ústecké centrum robotické chirurgie zahájilo svou 

činnost v srpnu 2008 první roboticky asistovanou 

operací, jednalo se tehdy o resekci tumoru ledviny. 

Od té doby jsme do listopadu letošního roku již 

Klinika urologie a robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., od letošního května 
vlastní nový robotický systém da Vinci typ Xi. Jedná se o nejmodernější 
přístroj tohoto typu v České republice, který lékaři využívají zejména při 
urologických, ale i chirurgických, ORL nebo gynekologických operacích.

VIZE KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ 

 ■ Usilujeme o dodržování jednotných 
standardů poskytované zdravotní péče 
a dalších služeb v celé naší společnosti 
a budujeme špičková zdravotnická centra 
prosazující se i v mezinárodní konkurenci.

 ■ Vyznáváme hodnoty jako profesionalita, 
vlídnost a otevřenost vůči klientům.

 ■ Chceme být moderní, stabilní 
a vyhledávanou zdravotnickou fi rmou, 
umožňující kontinuální rozšiřování znalostí 
a dovedností svých pracovníků.

 ■ Chceme být renomovanou zdravotnickou 
vzdělávací a výzkumnou institucí.

V Krajské zdravotní operuje

nejmodernější robot v České republice

Foto: archiv
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Je expertkou na nejmodernější 
aplikace v estetické medicíně. 
Plastické chirurgii se věnuje už 
třicet let. Na svém kontě má 
přes 100 000 operací a zákroků. 
Absolvovala řadu stáží na klinikách 
v zahraničí. Ze světových sympozií 
přiváží na kliniku v Ústí nad Labem 
ty nejmodernější metody, které 
se zde často aplikují jako vůbec 
první v Česku.

Velká Hradební 3385/9, Ústí nad Labem 
T.: +420 475212047  •  M.: +420 775122031
E: info@esteticusti.eu

Klinika plastické, estetické a laserové medicíny

Klinika s 20ti 
letou tradicí! 

Sledujte naše
AKCE a SLEVY

www.esteticusti.eu
www.vraspirova.cz

Prim. MUDr. 
Blanka Vraspírová
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Hlavní roli v této oblasti hrají aplikace, sociální 

sítě, smartphony a tablety. A situace, kdy 

provozovatelé taxislužeb chtějí zakázat Uber, 

majitelé hotelů zakázat AirBnB, nápadně připomíná 

dobu, kdy dělníci rozbíjeli stroje, protože si mys-

leli, že jim berou práci. Ale pokrok lze jen trochu 

zpomalit, ne však zastavit. Vyspělé země se na tuto 

změnu připravují, česká vláda přijala akční plán pod 

názvem Průmysl 4.0, a připravit se na tyto změny 

musí hlavně podnikatelé. Proto je nezbytné začít vy-

chovávat nové pracovníky, kteří budou mít potřebný 

fortel, budou si rozumět s technologiemi a budou se 

bezpečně pohybovat kyberprostorem. 

V prostředí slovenského školství je značka Atos IT 

Solutions and Services spojena s realizací klíčo-

vých projektů reprezentujících inovativní přístup 

a strategickou změnu, podpořenou informačními 

technologiemi. Od roku 2013 Atos se svými part-

nery realizuje komplexní vzdělávací projekt, který 

pokrývá potřeby mateřských, základních a střed-

ních odborných škol. 

Projektem, který realizoval Atos v prostředí slo-

venského školství, je portál RSOV (Rozvoj střední-

ho odborného vzdělávání) zaměřený na dodávku 

moderního digitálního vzdělávacího obsahu pro 

střední odborné školy. I tento portál je vybudován 

na platformě LMS s digitálními vzdělávacími ob-

jekty pokrývajícími vybrané obory (viz tabulka). 

V rámci tohoto projektu dodal Atos 3 350 tis-

kových stran učebních textů, pracovních sešitů 

a metodických materiálů, 17 000 digitálních 

vzdělávacích objektů, 30 150 minut audio a video 

prvků a 200 aktivních prvků, které jsou v prostředí 

321 středních odborných škol k dispozici více než 

35 000 žákům. Jedním ze základních principů to-

hoto pojetí je, že ponechává maximální kreativitu 

pedagogovi při sestavování výukových lekcí. Je 

jen na něm, jaké objekty si vybere, jak je poskládá 

a jaký k nim doplní výklad. Na přípravě digitální-

ho vzdělávacího obsahu se podílelo 250 velkých 

zaměstnavatelů sdružených do zaměstnavatel-

ských svazů a profesních sdružení ve spolupráci 

s 1 200 učiteli. Hlavním cílem projektu je přenést 

požadavky zaměstnavatelů do prostředí středních 

odborných škol a umožnit efektivní přípravu 

studentů na budoucí povolání. Od 2. února 2014 

je Portál RSOV v ostrém provozu. Strmá křivka 

nárůstu počtu aktivních uživatelů portálu svědčí 

o tom, že inovativní metody ve vzdělávání splňující 

požadavky moderního evropského vzdělávacího 

standardu si v prostředí slovenských středních 

odborných škol rychle našly své místo (viz graf). 

Díky tomu, že každý žák má svůj unikátní účet 

s heslem, je možné poskytovat příslušnému 

pedagogovi informace o době, kterou žák aktivně 

věnoval výuce na portálu, pedagog například může 

časově omezit dobu, ve které má žák vypracovat 

test, a posléze si může vytvořit souhrnnou infor-

maci o úspěšnosti žáka nebo celé třídy. Specifi kem 

vzdělávacích projektů velkého rozsahu je potřeba 

periodické aktualizace spočívající v rozšiřování 

obsahu o nové odborné oblasti a inovativní témata, 

která reprezentují globální, ale i lokální požadavky 

významných zaměstnavatelů v daných regionech. 

Multimediální zpracování:
nový pohled na podstatu jevů
Díky odbornému a technologickému zázemí spo-

lečnosti Atos a aktivnímu přístupu z řad pedagogů 

a zástupců zaměstnaneckých sdružení se nám toto 

daří velmi úspěšně.

Chtěli bychom do České republiky přinést naše 

zkušenosti a odborné kompetence získané při ná-

vrhu řešení a při realizaci velkých projektů, které 

mění prostředí klasických škol na školy digitální, 

disponující multimediálním vzdělávacím obsa-

hem, který reprezentuje nový přístup ke vzdělává-

ní pro žáky i učitele. Školy disponující moderním 

obsahem se stávají atraktivnějšími i pro žáky, 

kteří si ještě „svou školu“ vybírají a jsou ve stadiu 

rozhodování o své budoucnosti. Nepřetržitá do-

stupnost vzdělávacího portálu umožňuje přístup 

k jeho obsahu kdykoliv a odkudkoliv prostřednic-

tvím klasických počítačů, tabletů a inteligentních 

telefonů připojených k internetu. Velkou výhodou 

je, že díky již vytvořenému systému a díky tech-

nologickým možnostem společnosti Atos lze tento 

projekt velmi efektivně a s přiměřenými náklady 

realizovat i v České republice.  ■

Digitální vzdělávání
přitahuje mladé lidi k řemeslu
Nezbytnou podmínkou hospodářského rozvoje jsou šikovní a zruční lidé, kteří jsou schopni reagovat 
na přicházející změny. Nacházíme se na přelomu změny klasické průmyslové výroby, která se postupně
rozvíjela od zavedení parních strojů až po digitalizaci výroby. To, co přichází nyní, je napřímení vztahu
mezi výrobcem či poskytovatelem služby a zákazníkem.

Vybrané vzdělávací obory

Hutnictví

Strojírenství a ostatní kovovýroba

Elektrotechnika 

Technická chemie silikátů

Technická a aplikovaná chemie

Potravinářství

Zpracování dřeva

Stavebnictví, geodézie a kartografie 

Zemědělství a lesní hospodářství 3. 2. 17. 2. 3. 3. 17. 3. 31. 3.
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JIŘÍ STICH

Head of Enterprise Sales,
Atos IT Solutions and 
Services
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podnikání management

Prosperita fi rmy
stojí na rychlých reakcích na rychlé změny

Dnešní management je o rychlých změnách, 

zkrácené době pro rozhodování i inova-

ce, a především o mladé generaci, která 

už v  práci odmítá trávit veškerý čas, shodují se 

panelisté konference. Podle nich se svět aktuálně 

vyrovnává i s globální nejistotou, jakou ještě ne-

zažil. Další názory zazněly z úst hlavních řečníků 

Martina Čudky (jednatele fi rmy Wiesner-Hager 

Bohemia a prezidenta Asociace českých nábytká-

řů), Pavla Kysilky (dlouholetého předsedy před-

stavenstva České spořitelny) či Tomáše Pastrňáka 

(předsedy České asociace interim managementu). 

S podněty na téma moderního managementu se 

dále podělili profesor Zdeněk Souček, který se za-

bývá otázkou strategického řízení, majitel  Chateau 

Valtice Marek Šťastný anebo další významná osob-

nost z českého a celosvětového manage mentu – 

profesor Milan Zelený.

Kam tedy management kráčí?
„Teď jde hlavně o to, aby se způsob řízení 

přizpůsobil změnám, které nastávají. Přitom je 

nezbytné naplno pochopit podstatu těchto změn,“ 

říká profesor Milan Zelený, jeden z panelistů 

a také propagátor baťovské soustavy řízení. Podle 

Pavla Kysilky se zkracuje doba pro rozhodování 

i zavádění nových věcí. „Byznys nemá moc času 

na to, aby analyzoval. Měli bychom se přeoriento-

vat na permanentní inovace, na rychlé zavádění 

věcí.“ Přitom je důležité, aby fi rmy neustále 

nasávaly nové informace – z domova i ze světa, 

z různých oborů.

 
Bez celosvětových znalostí
se fi rmy neobejdou
Problémem je třeba i to, že se vytratila regionál-

nost. Aby podnik ustál změny i celosvětovou 

konkurenci, musí být unikátní. Jenže svět 

je přesycený, navíc často ovlivněný cenovou 

politikou, která záměrně tlačí ceny dolů. „Dnes 

neexistuje zlatý střed za rozumné peníze, buď je 

někdo na špičce a prodává za cenu, která odpovídá 

nabízené kvalitě, anebo je v masovce, a pak jede jen 

na cenu,“ zdůrazňuje Martin Čudka. A pokračuje: 

„I když se ale metody řízení mění, jedna konstanta 

zůstala, a sice neslevovat z kvality.“  ■

ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE

Rychlé zavedení inovací a novinek, experiment jako hybná síla. Neomezovat se jen na region, ale vědomosti 
a znalosti čerpat z celého světa. To jsou podněty konference „Kam kráčí management?“ České manažerské 
asociace, které zazněly v polovině listopadu 2015 na Chateau Herálec.

MODERNÍ MANAGEMENT KRÁČÍ TÍMTO 

SMĚREM:

 ■ Metody řízení budou čím dál tím více 

ovlivňovat nové nápady, jež si vyžádají 

rychlou realizaci. 

 ■ Firmy budou čerpat informace z různých 

oborů i zdrojů, a to celosvětově.

 ■ Jedině unikátnost může být 

konkurenceschopná napříč celým světem.

 ■ Úkolem strategického managementu 

bude připravovat fi rmu na neznámou 

budoucnost.

 ■ Moderní manažer je ztělesněním 

zvědavosti, odvahy i pochopení. 

WWW.CMA.CZ

ZÁZNAM KONFERENČNÍ DISKUSE 
NALEZNETE NA

Foto: Tino Kratochvil

JSEM RÁD, ŽE MOHU 
ORGANIZOVAT SÉRII SETKÁNÍ 
VÝJIMEČNÝCH OSOBNOSTÍ 

OCHOTNÝCH PŘEDÁVAT 
SVÉ ZKUŠENOSTI A MYŠLENKY 
TĚM, KTEŘÍ JSOU PŘIPRAVENI 
NASLOUCHAT A DISKUTOVAT.

Ing. ZDENĚK BÍLEK, MBA 
Předseda ČMA 
Regionálního klubu Brno

Partnerem konference „Kam kráčí management?“ byla společnost C.O.T. media a Magazín českých 
nejlepších Be the Best.
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advertorial

Slavnostní zahájení za přítomnosti vedení 

Škoda Auto a významných obchodních part-

nerů proběhlo ve čtvrtek 10. prosince v milé 

předvánoční atmosféře. Přítomných asi 400 hostů 

mohlo kromě nových prostor autosalonu a fl eeto-

vého centra obdivovat jeden výjimečný vůz – pro 

mnoho návštěvníků to nebyl vůz, ale šperk – tedy 

ŠKODA SUPERB BLACK CRYSTAL, který vévodil 

přehlídce Designblok 2015. 

Libor Přerost, jednatel společnosti, si nenechal ujít pří-

ležitost k poděkování všem přítomným za dlouhole-

tou spolupráci a představil krátký promofi lm o historii 

fi rmy, kde jsou zachycené úplné začátky podnikání, 

kdy s Janem Švorcem začínali v garáži pod barákem 

opravovat první vozy – to se psal rok 1988.

Ale vraťme se zpět do dnešních dnů. Reakce 

zákazníků jsou na nový autosalon velmi pozi-

tivní, prostory jsou moderní, čisté a přehledné. 

Návštěvníci i zaměstnanci pociťují dobrou, stále 

rodinnou atmosféru, což je velké plus. Oba nové 

autosalony mají rozdělené funkce, jeden je zamě-

řen na klasického zákazníka – řidiče, v jednom 

místě naleznete servis i prodej nových vozů. Při 

čekání (pokud nevyužijete nabídky náhradního 

vozu) si můžete dát dobrou kávu, využít volné 

wi-fi  zóny nebo si přečíst něco zajímavého v po-

hodlném křesílku. 

Velikou výhodou je také nová stanice metra 

 NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN, která se nachází 

150 metrů od autosalonu. A nelze nezmínit zpro-

voznění tunelu Blanka, díky kterému je velmi 

ulehčený příjezd z kterékoliv strany Prahy. 

Fleetové centrum je zaměřené na fi remní kliente-

lu a je připravené na poskytování služeb velkým 

i menším fl otilám. Obě skupiny zákazníků tak 

získaly větší klid a pohodu při předávání nových 

vozidel i vyřizování servisních zakázek, včet-

ně klientského servisu, který zajišťuje převzetí 

a zpětný odvoz vozidel po provedení servisních 

prací – šetří se tak čas převážně fi remním zákaz-

níkům, kteří si v době, kdy je vůz v autoservisu, 

mohou dále vyřizovat své pracovní povinnosti 

s náhradním vozem.  ■

PŘEROST A ŠVORC AUTO

Otevření nového autosalonu 
a fl eetového centra Škoda v Praze 6
Společnost PŘEROST A ŠVORC AUTO prodává a servisuje vozy ŠKODA již od roku 1996. 
V Praze 6 ve Veleslavínské ulici tak zahájí svoji 20. sezonu v nových, moderních prostorách. Těmi původními 
dveřmi „starého“ autosalonu projelo úctyhodných 30 000 prodaných nových vozů. 

1 2

1 –  Slavnostní otevření 10. 12. 2015, symbolického přestřižení pásky se ujali 
pánové Libor Přerost, jednatel společnosti, a Luboš Vlček, šéf prodeje ŠKODA 
pro Českou republiku, moderátor večera Jan Kovařík.

2 – Nový autosalon – interiér při otevření

3 – ŠKODA SUPERB Black Crystal s barevně sladěnou modelkou.

4 –  Nový autosalon – exteriér

3 4
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podnikání stalo se

První část konference Novinky z pohledu 

zákazníků i dodavatelů zahájil Tomáš 

Pfl anzer, Head of Digital, Nielsen Admo-

sphere, nejnovějšími analýzami trhu. Predikoval 

nárůst investic do mobilního marketingu a zaměřil 

se na data z průzkumů Nielsenu v oblasti smart-

phonů, tabletů a wearables zařízení. 

Mobilní život českých zákazníků kopíruje globální 

trendy, trh se zrychluje. Česko je zatím převážně 

PC centrické. 60 % Čechů má smartphone, 35 % 

tablet. 84 % má chytrý telefon mladší než 3 roky. 

19 % má staženu alespoň jednu placenou aplikaci. 

Nejvíce za aplikace utrácejí majitelé iPhonů. 

„Mobil již není příležitost, ale nutnost. Otázkou je, 

jak zasáhnout zákazníka nejvhodnějším médiem 

ve správný okamžik a na správném místě. V Česku 

vládne Facebook nad Twitterem. Ve skupině 

15 až 24 let výrazně posiluje Snapchat,“ upozornil. 

Telefonů víc než lidí. Jak s tím naložit?

Na mobilní trendy se soustředil také Dalibor 

Pulkert, Head of Mobile Development, Etnetera, 

v příspěvku Brzdí nás technologie, jejich penetrace 

nebo naše představivost? Svět ovládly telefony, je 

jich více než lidí na Zemi. 2,4 miliardy lidí zatím 

mobilem nemá. Televize přesunují své kanály 

a nabízejí je multimediálně. Nové nástroje – např.

Periscope – umožňují produkci obsahu a jeho 

sdílení, vytváření příběhů a emocí naživo. 

Kvality Vítězné mobilní strategie lídra e-commerce 

v regionu střední Evropy představil Jiří Budinský, 

Head of Mobile, E-commerce Holding. Podle 

Budínského českému e-commerce trhu leckdy 

uniká podstata. Firmy mají oprávněné obavy, zda 

do e-commerce jít, pokládají ho za buzzword, po-

chybují, že si na sebe vydělá. Zákazníci to neřeší. 

Tuzemské e-commerce se zároveň potýká s řadou 

nešvarů, přestože mobilní web není výsadou, ale 

podmínkou, má jej pouze čtvrtina e-shopů. 

Druhou dopolední část Jak dobýt zákazníkovo 

srdce za dob mobilu? otevřel Miroslav Král, 

majitel a Managing Partner MarketUP, s prezentací 

Oslovte zákazníky v mikromomentech. 

Král mluvil o konceptu micro-momentů neboli 

rozhodujících okamžiků, který před nedávnem 

představil Google. Přeloženo do marketingové 

strategie, značky by se měly zaměřit na všední 

momenty v životech zákazníků, ve kterých se však 

rodí rozhodnutí o nákupu. Zjednodušit se dají 

do čtyř skupin: I want to know, I want to go, I want 

to do a I want to buy.  ■ 

MARTIN KALIVODA

Foto: archiv Blue Events

Jak díky mobilnímu marketingu vydělat
Třetí ročník odborné konference Mobile Marketing 2015 na konci listopadu v Národní technické knihovně v Praze nabídl 
sto padesáti účastníkům aktuální témata o mobilním životě českých spotřebitelů, o měnícím se zákaznickém chování, 
nových výzvách pro marketéry a o strategiích lídrů trhu. Mapoval nové trendy z pohledu zákazníků i dodavatelů. Přinesl 
také příklady realizovaných kampaní a řešení, které fi rmám pomohly posunout se v byznysu kupředu.

Konferenci Mobile Marketing 
2015 pořádá společnost 
Blue Events za podpory řady 
partnerů v čele se společností 
MasterCard. 
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kem přistěhovalce Th omase Wellese, který se 

na americký kontinent dostal roku 1635 a který 

následně zastával funkci guvernéra v Massachu-

setts. Henry kromě navštěvování základní školy 

pracoval na statku, kde vypomáhal své rodině. 

V 17 letech byl přijat jako učeň do koželužské 

a ševcovské fi rmy Jessup & Palmer v New Yorku. 

Zde se také Henry Wells poprvé oženil. Vzal si 

Sarah Daggettovou a měl s ní čtyři děti: Charlese, 

Marii, Oscara a Edwarda. Manželka Sarah sice 

zemřela v roce 1859, ale Henry Wells dlouho sám 

Ač zpravidla vždy zakládal fi rmy s dalšími 

společníky, patřil Henry Wells mezi nejvý-

znamnější americké podnikatele 19. století. 

Důkazem budiž to, že jeho dvě fi rmy, American 

Express a Wells Fargo, působí úspěšně dodnes.

American Express 
vznikl spojením několika fi rem
Henry Wells se narodil 12. prosince roku 1805 

v Th etfordu ve Vermontu. Jeho otec Shipley Wells 

působil jako presbyteriánský kněz a byl potom-

nezůstal a o dva roky později se oženil s Mary 

Prenticeovou z Bostonu.

To už však Henry Wells patřil mezi vážené 

a úspěšné podnikatele. Nejprve sice pracoval pro 

Harndenovu dopravní společnost, brzy se však 

osamostatnil a společně s dalšími podnikateli, kte-

rými byli například George E. Pomeroy, Crawford 

Livingston nebo William Fargo, založil postupně 

několik různých přepravních a kurýrních fi rem. 

Ty dokázaly konkurovat US Post Offi  ce, a vládní 

Henry Wells
Henry Wells stál u zrodu dvou kolosů, které existují do dnešních dní. Jedná se o společnosti American Express 
a Wells Fargo. První z nich je známá především svojí stávající platební kartou, druhá zase svými historickými 
dostavníky, které v druhé polovině 19. století brázdily Ameriku.

Ilustrace: Filip Černý
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Wells ucítil šanci a v Kalifornii chtěl nabídnout 

služby American Express. Proti však byli jeho 

společníci, kteří chtěli obchod rozvíjet hlavně 

na východní pobřeží. Wellse tehdy podpořil 

jen William Fargo. I to ale stačilo, aby oba 

jmenovaní založili v roce 1852 společnost Wells 

Fargo, která zajišťovala výměnu zlatého prachu 

za peníze a nabízela fi nanční služby v tamních 

městech. Kromě toho samozřejmě fi rma nabízela 

i přepravní a poštovní služby.

Jak společnost American Express, tak Wells Fargo 

se zařadily mezi nejúspěšnější fi rmy svého druhu 

a fakt, že působí dodnes, to jen dokazuje. Sám 

 Henry Wells zastával vedoucí funkce v obou fi r-

mách. Na konci 60. let sice rezignoval z vedoucích 

pozic American Express i Wells Fargo, podnikání 

se ale přesto pořád věnoval. Jednou z posledních 

jeho aktivit se stala společnost Arizona & New 

Mexico Express, které šéfoval do roku 1876. Henry 

Wells zemřel 10. prosince 1878, dva dny před 

svými 73. narozeninami, ve skotském Glasgowě. 

Pochován však byl v USA.  ■

DANIEL MORÁVEK, 

zástupce šéfredaktora serveru Podnikatel.cz

podnik dokonce ničily svými cenami. Například 

Pomeroy & Company si za přepravu dopisu účto-

vala 6 centů, zatímco u US Post Offi  ce vyšel dopis 

na 25 centů.

Velký zlom ve Wellsově životě nastal v roce 1850, 

kdy došlo ke konsolidaci tří fi rem, kde Wells 

působil, a vznikla společnost American Express. 

Ta existuje a funguje až do dnešních dní. Její 

základní kapitál činil 150 tisíc amerických dolarů. 

Wells se svým podnikáním v přepravě zcela trefi l 

do potřeby doby. Rychlá a bezpečná doprava pošty, 

zboží, zlata a peněz totiž patřila mezi základní 

atributy tehdejšího podnikání a společnost 

American Express všechny tyto podmínky 

splňovala.

Zlato v Kalifornii stálo u zrodu 
Wells Fargo
Jedna z přepravovaných komodit, konkrétně 

zlato, stála u zrodu další významné Wellsovy 

fi rmy. Na konci čtyřicátých let 19. století 

totiž došlo k objevení zlata v Kalifornii, což 

odstartovalo tamní „zlatou horečku“. Skoro 

75 tisíc lidí se pod vidinou zbohatnutí ihned 

vydalo osídlit půdu okolo naleziště zlata. Henry 

WELLS FARGO

Zatímco v případě American Express si 
většina lidí vybaví platební kartu, symbolem 
společnosti Wells Fargo se stal dostavník 
Concord, který táhne šestispřeží koní. Nejprve 
Wells Fargo spolupracovala s nezávislými 
majiteli dostavníků, později ale společnost 
vytvořila vlastní dostavníkovou síť, která byla 
největším svého druhu na světě. Společnost 
Wells Fargo byla rovněž charakteristická 
svými budovami z červených cihel a zelenými 
okenicemi. Vzhledem k tomu, že dostavníky 
Wells Fargo křižovaly Ameriku desítky let, 
došlo i k řadě přepadení. Celkově jejich 
počet činil několik stovek a škoda dosahovala 
statisíců dolarů. Zřejmě nejznámějším lupičem 
se stal Black Bart, který měl na svědomí 
desítky přepadení. Právě Bart se stal také 
rekordmanem, co se týká hodnoty peněz, 
které uloupil při jednom přepadení. Šlo 
o částku 80 tisíc dolarů. Bart byl sice dopaden 
v roce 1882, většina peněz se však nenašla 
a odsouzený si odseděl jen 4 roky ve vězení. 
Bart si pak užíval stáří a žil až do roku 1917, 
kdy zemřel ve věku 87 let.

25. STŘEDOEVROPSKÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

www.holidayworld.cz

 Výstaviště Praha - Holešovice
18. - 21. 2. 2016

NEJVĚTŠÍ VELETRH 

CESTOVNÍHO RUCHU  

V ČESKÉ REPUBLICE

souběžně s

TOP GASTRO & HOTEL

Hlavní odborný  
mediální partnerPartnerský region
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Začínali jsme jako ryzí B2B dodavatel motori-

zace a automatizace pro zastínění, dnes v této 

oblasti poskytujeme komplexní řešení včetně 

řešení inteligentní domácnosti. Náš obchodní model 

i portfolio produktů se tak za posledních pár let velmi 

rozšířily a dnes komunikujeme i s koncovými uživateli, 

kterým mimo jiné dokážeme nabídnout zmíněné 

řízení domácnosti pomocí aplikace v mobilním tele-

fonu. Navzdory technologickému pokroku a novým 

produktům jsou však ve fi rmě stále nejdůležitější lidé 

(a podle mého vždy budou). Jsem proto přesvědčen, 

že za  úspěchy Somfy stojí především náš tým.

 
Zodpovědnost šéfa jako tvůrce 
(stvořitele) fi remního vesmíru
Máte také dny, kdy přicházíte do fi rmy ve stresu 

a myslíte jen na to, čím začnete, co musíte rozhod-

ně za dopoledne stihnout a na co všechno nesmíte 

zapomenout? A stává se vám, že v tomto stavu prostě 

jen přijmete, jak fi rma právě funguje, a vůbec si 

nevzpomenete na to, že tvůrci toho všeho jste právě 

vy? Tak se nad to zkuste povznést (radši hodně) 

a představte si sami sebe jako stvořitele. Stvořitele 

vašeho pracovního vesmíru. A podívejte se na svůj 

tým z pořádného nadhledu. Jaké to je? Možná 

najednou vidíte, že by něco mohlo být trochu jinak. 

Ta kolegyně z reklamačního – proč tolikrát opaku-

je to samé? Vždyť by mohla mít kratší telefonáty. 

A jsou cesty vašich obchodníků za zákazníky opravdu 

efektivní? Ne? Tak to nastavte jinak, vždyť tu možnost 

máte! Právě vy zásadně rozhodujete o prostředí, které 

obklopuje váš tým. Máte moc vytvořit ho stresující, 

nebo tvůrčí. Uznalé, nebo nevděčné. Naštvávací, nebo 

motivující. Ale nezapomínejte myslet také na sebe. 

Vaše energie je pro celý tým důležitá a sedět 12 hodin 

v práci obvykle není cesta k cíli. 

Důležité a často podceňované je také nahlas říkat, 

co přesně chcete. A proč to tak chcete. A že to máte 

dostat kompletně dokončené. Pokud bude adresát znát 

vaše důvody, udělá to příště lépe. Zpočátku vás to sice 

bude stát více času, ale v delší perspektivě se to rozhod-

ně vyplatí. Váš fi remní vesmír může být inteligentní, 

laskavý, tvůrčí a samostatně se rozvíjející. 

Stres versus výkon
Je stres cesta k cíli? Z války jsou zdokumentované pří-

pady, kdy voják přeskočil dvoumetrový plot v plné pol-

ní, když vedle něj vybuchl granát. Jistě musel být mezi 

jiným i ve stresu. Představte si to v týmu: budou vaši 

kolegové přeskakovat plot pokaždé, když na ně hodíte 

granát? Myslím, že ne. Dlouhodobý stres naopak vede 

k poklesu výkonu, vyčerpání, rezignaci, vyhoření. 

Co je tedy cílem? Já jsem si to pro sebe formuloval tak-

to: „Chci mít v týmu maximální výkon a skvělé vztahy!“ 

Jak tedy vytvořit produktivní prostředí, ve kterém se 

daří inovaci a zároveň tam panuje laskavá a týmová 

atmosféra, v níž má každý patřičnou zodpovědnost, 

zaujetí pro věc, je motivovaný a angažovaný?

Mně se to podařilo díky uplatňování dalších principů, 

které jsem si až následně pojmenoval. Patří mezi ně na-

slouchání, vysvětlování, společný rozvoj pomocí zpětné 

vazby, vědomé důvěřování na základě kompetence, 

sjednocení cílů, motivace. K nim se můžeme vrátit 

třeba příště. Důležité je jedno: Vztahy na pracovišti 

spoluvytvářejí všichni. To znamená, že tyto principy 

může použít každý – vedoucí i řadový zaměstnanec. 

Jsem tedy přesvědčen o tom, že všichni jsou spoluzodpo-

vědní za vytvoření fi remního pracovního prostředí.  ■ 

JIŘÍ HUSÁK

Vystudoval Fakultu strojní 
na ČVUT, po které zamířil 
do VKD Kladno a ČKD Slaný, poté 
na vedoucí pozice v zahraničních 
fi rmách. Posledních 15 let je 
jednatelem a ředitelem české 
a slovenské pobočky společnosti 
Somfy, největšího výrobce řízení 
stínicí techniky na světě. Od roku 
2011 předsedá představenstvu 
Sdružení výrobců stínicí techniky 
a jejich částí. V roce 2013 byl 
fi nalistou soutěže Manažer 
roku. Ve volném čase se věnuje 
cestování a hudbě. Zajímají ho 
možnosti osobního rozvoje. Při 
vedení týmu uplatňuje respekt 
k názorům kolegů a schopnost 
naslouchat v kombinaci 
s odpovědností a pravomocemi 
na každé pozici. I díky tomu 
je Somfy fi rma, ve které 
zaměstnanci pracují rádi.

Vztahy na pracovišti spoluvytvářejí všichni
Někdy se označuji za naivního optimistu. Znáte to? Říkají vám, že něco nejde, 
ale vy jdete a uděláte to. Ale ujišťuji vás, jde s tím žít. V posledních patnácti letech 
jsem i díky této vlastnosti vybudoval z naší společnosti na českém a slovenském 
trhu lídra v oblasti motorizace a automatizace zastínění. Náš obrat se za tu dobu 
téměř zdesetinásobil a letos přeskočí 350 milionů Kč. A co je na tom to nejlepší? 
Pracujeme v naší fi rmě rádi!

JAN HANUŠ » LUDĚK OBADAL » MAREK REHBERGER  » STANISLAV HLOBILEK  » MARTINA MANNOVÁ » JIŘÍ HUSÁK
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CO JE TEDY CÍLEM? 
MAXIMÁLNÍ VÝKON A SKVĚLÉ VZTAHY V TÝMU.
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OLTÁŘ
V expozici gotického a barokního umění zaujímá 
čelní místo dlouho skrytý oltář z počátku 
16. století s ústředním motivem Nanebevzetí 
Panny Marie zapůjčený z majetku Diecézního 
muzea v Litoměřicích. Kulturní památka 
významná nejen pro teplický region, ale také pro 
příhraniční saskou oblast.

GROTTA 
Zámecká grotta představuje prakticky 
neznámou, ale relativně dobře dochovanou 
umělou jeskyni, vybudovanou někdy kolem 
roku 1630 Vilémem Kinským v křídle 
teplického zámku, spojeném dříve s horní 
částí rozlehlé zámecké zahrady.

CHRLIČ VODY 
Unikátní, nejstarší autentický doklad zařízení 

lázní v České republice představují tři 
zachované chrliče vody v podobě lvích hlav, 

umístěné v expozici lázeňství. 
Pro městské lázně v Teplicích byly 

zakoupeny roku 1583 v Drážďanech.

Expozice
Trasa A 
Expozice zoologie, mineralogie 
a archeologie, keramiky 
a porcelánu, zámeckých interiérů, 
historických hodin a umění 
14.–18. století

Trasa B 
Expozice umění 14.–18. století, 
historických hodin a zámeckých 
interiérů, numismatický kabinet 
a expozice lázeňství

Trasa C 
Expozice zoologie, mineralogie 
a archeologie, parohová chodba, 
Rokokový sál, expozice historických 
hodin a umění 14.–18. století 
a numismatický kabinet

Trasa D  
Po stopách zaniklého kláštera 
v Teplicích 

Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Zámecké náměstí 14 
415 01  Teplice
tel.: 412 359 000
e-mail: info@muzeum-teplice.cz
www.muzeum-teplice.cz

Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích 
Je jednou z mnoha expozic Regionálního muzea v Teplicích, které sídlí v budově klasicistního zámku v historickém 
centru lázeňského města Teplice. Počátek historie teplického zámku je spojen s královnou Juditou, která 
v těchto místech vystavěla klášter k poctě sv. Jana Křtitele. Muzeum bylo založeno před téměř 120 lety a ve svých 
historických, knihovních, archeologických a přírodovědných sbírkách spravuje, odborně zpracovává a zpřístupňuje 
veřejnosti statisíce sbírkových předmětů.
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