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Export je dlouhodobě považován za motor 

české ekonomiky. Poměr vývozu k HDP 

dosahuje téměř 84 %. Na tom, jak se bude 

do budoucna dařit českým vývozcům, do znač-

né míry závisí kondice celé naší ekonomiky. 

A jak potvrzuje v únorovém vydání Komory.cz 

Jiří Grund, předseda Asociace exportérů, sou-

časné podmínky pro firmy jsou velice výhodné. 

Měly by této situace využít, aby se staly kon-

kurenceschopnými společnostmi pro 21. sto-

letí. Vývozcům pomáhá už druhým rokem 

mimo jiné kurz koruny a měnové intervence, 

o nichž se v komentáři zmiňuje viceguvernér 

ČNB Mojmír Hampl.

Český export stále směřuje převážně do zemí 

Evropské unie a hlavním partnerem zůstává 

Německo. Pro tuzemské fi rmy se ale otevíra-

jí příležitosti i na dalších trzích. K tomu, aby 

jich dokázaly využít, napomáhá ekonomická 

diplomacie. V orientaci podnikatelům pomáhá 

Mapa globálních oborových příležitostí, kterou 

v aktuálním vydání Komory.cz přibližuje ná-

městek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa. 

Mapa vznikla za podpory Hospodářské komory, 

která současně hraje klíčovou roli při organizo-

vání podnikatelských misí. Jejich přehled a plány 

na rok 2016 rovněž najdete na stránkách časopi-

su, jejž jste právě otevřeli.

Ekonomika v minulém roce rostla rekordním 

tempem. Letos se podle předpokladů její růst 

zpomalí, stále však bude dosahovat skvělých čísel. 

Firmy proto budou mít více peněz nejen na rozvoj, 

investice, růst mezd, ale také na konferenční 

byznys, jenž je dalším tématem únorového vydání. 

Na stránkách časopisu Komora.cz samozřejmě 

naleznete – stejně jako každý měsíc – pravidelný 

servis, který vám Hospodářská komora České 

republiky poskytuje, řadu zajímavostí a novinek 

ze světa byznysu i legislativy. Přeji vám příjemné 

a inspirativní čtení!

JAROSLAV MARTÍNEK
Šéfredaktor
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O ZAHRANI NÍM OBCHOD  NEMLUVÍME. D LÁME HO

Mileta v Ho icích p sobí nenápadn . Když vjedete do areálu, ani by vás nenapadlo, 
že za t mito zdmi vznikají luxusní látky, které  rma dodává prakticky do celého 
sv ta. Nenechte se ale zmást prvním dojmem. Uvnit  se ocitnete ve zcela jiném 

sv t : moderní stroje, istota, preciznost. A tým lidí, který d lá pro úsp ch zna ky 
maximum. Však také p edseda p edstavenstva Otakar Petrá ek hrd  íká: „Máme 

tady hodn  šikovných lidí a jsme rádi, že s nimi m žeme spolupracovat.“

12

EXPORTÉ I MAJÍ V ROCE 2016 NAŠLÁPNUTO K DALŠÍMU R STU

eská republika je t etí nejotev en jší ekonomikou Evropy. Pom r vývozu k HDP 
dosahuje 83,6 %. Je proto z ejmé, že r st tuzemské ekonomiky p ímo závisí 

na tom, jak se eským vývozc m da í. Podle propo t  Sv tového ekonomického 
fóra je eská republika z pohledu závislosti eské ekonomiky na výkonu exportn  

orientovaných  rem na 11. míst  z 215 sledovaných zemí sv ta. V aktuálním vydání 
Komory.cz jsme se zam ili na to, co exportní  rmy pot ebují, aby byly úsp šné. 

16

EŠTÍ PR MYSLNÍCI JSOU NEJLEPŠÍ NA SV T

Hospodá ská komora R jako nejv tší zástupce podnikatel  má dlouhodobý plán 
podpory exportu, íká viceprezident HK R Bo ivoj Miná .

28

MISE HK R OTEVÍRAJÍ ESKÝM PODNIKATEL M DVE E DO SV TA

Hospodá ská komora R je nezpochybnitelným lídrem ekonomické diplomacie 
již adu let. Potvrdil to i uplynulý rok, který byl z hlediska aktivit zam ených 

na podporu exportu a zp ístup ování zahrani ních kontakt  pro domácí  rmy 
bezesporu rokem rekordním.

30

MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH P ÍLEŽITOSTÍ JE UNIKÁTNÍ 
OBSAHEM I STYLEM

Mapa globálních oborových p íležitostí p inesla nový pohled na exportní p íležitosti 
pro eské vývozce a p edstavuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie 

prost ednictvím hledání oborových p íležitostí eského exportu. „Její p íprava 
trvala zhruba rok. Podílelo se na ní n kolik desítek lidí v R a více než stovka lidí 

v zahrani í,“ íká v rozhovoru pro asopis Komora.cz Martin Tlapa, nám stek 
ministra zahrani ních v cí. 

36

KONGRESY A KONFERENCE: FIRMY ŽÁDAJÍ INTERAKTIVITU 
A NÁVRATNOST INVESTIC

Za átek roku je ideálním obdobím pro plánování nejr zn jších akcí, kterými 
se  rmy prezentují v rámci B2B i B2C sektoru. N které v tší spole nosti 

po ádání eventu zvládnou tzv. inhouse vlastními silami, jiné si p izvou na pomoc 
specializované agentury a organizátory. P i po ádání konkrétní akce pak záleží 

p edevším na preferencích po adatel .
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zprávy z komory a z domova

na jaře MPSV pošle do mezire-

zortního připomínkového řízení. 

HK ČR bude od novely požadovat 

zpružnění pravidel zaměstnávání 

s cílem umožnit rychle a efektivně 

reagovat na měnící se potřeby trhu 

práce. „Nejde pouze o výkyvy v na-

bídce a poptávce, ale rovněž o měnící 

se kvalifi kační požadavky na zaměst-

nance. Ilustrativní je v tomto směru 

rychlý nárůst robotizace výroby 

a moderních technologií, které pro-

nikají do všech odvětví průmyslu, 

a s tím i spojená potřeba kvalifi ko-

vaných zaměstnanců,“ vysvětluje 

právní expertka HK ČR Markéta 

Schormová.

HK R podpo í malé 
a st ední  rmy v jejich 
exportních aktivitách
HK ČR přichází od února s další 

aktivitou na podporu českého 

exportu – Regionálními exportními 

konferencemi HK ČR. Doposud 

podnikatelům v každém kraji pomá-

hala jen Regionální exportní místa 

HK ČR, která nabízí kompletní za-

hraniční servis. „Máme v ČR skvělé 

produkty, o které je ve světě zájem. 

na jednotlivé části tak, aby se o jed-

notlivé části zakázky mohli ucházet 

různí dodavatelé. 

V pozměňovacích návrzích HK ČR 

dále prosazovala, aby ze soutěžení byl 

uchazeč o zakázku vyloučen vždy, 

pokud jeho nabídka obsahuje mimo-

řádně nízkou nabídkovou cenu, kterou 

nezdůvodnil. HK ČR chce zároveň 

rozšířit zákon o nový odstavec, který 

zadavatelům pomůže identifi kovat 

mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 

Letitým problémem je ale i kvalita 

plnění zakázek. „Současný stav kva-

lity plnění v rámci zakázek v oblasti 

služeb a stavebních prací je značně 

neuspokojivý. To přikládáme zejména 

dosavadnímu cenově orientované-

mu přístupu zadavatelů,“ vysvětlila 

Irena Bartoňová Pálková důvod, 

proč HK ČR navrhla také rozšířit 

zákaz nabídkové ceny jako jediného 

kritéria na všechny služby i stavební 

práce a dosáhnout tak stavu, kdy 

není zadavateli veřejných zakázek 

posuzovaná jen cena, ale i kvalita.

Stát chystá novelu 
zákoníku práce
HK ČR se bude pečlivě zabývat 

novelou zákoníku práce, kterou 

HK R p edložila 
poslanc m 
pozm ovací návrhy 
k zákonu o ve ejných 
zakázkách
Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý 

a viceprezidentka HK ČR Irena Bar-

toňová Pálková v několika výborech 

Poslanecké sněmovny informovali 

poslance o stanovisku HK ČR k no-

vému zákonu o veřejných zakázkách. 

Zároveň je požádali o podporu při 

uplatnění Hospodářskou komorou 

zpracovaných pozměňovacích návrhů. 

„V projednávané úpravě je stále 

problémem nejen nadměrná volnost 

zadavatelů, což může vytvářet prostor 

pro klientelismus a korupci a k zakáz-

kám šitým na míru, ale stále neřeší 

problematiku víceprací, mimořádně 

nízké nabídkové ceny nebo otáz-

ku kvality plnění zakázky,“ řekl 

 Vladimír Dlouhý. 

HK ČR chce mj. zpřístupnit zakázky 

malým, středním a především mikro 

podnikům, proto požadovala, aby 

zadavatelé měli povinnost rozdělovat 

velké zakázky, které mají být plněny 

na území více než jednoho kraje, 

HK R v únoru zahájí cyklus Regionálních exportních konferencí, kterými chce podpo it i malé a st ední 
podniky v jejich exportních aktivitách. Na snímku zleva viceprezidenti HK R Irena Barto ová Pálková, 
Bo ivoj Miná  a prezident HK R Vladimír Dlouhý p i ud lování cen eským exportér m b hem akce 
Roztá íme kola eského exportu.

S čím však musíme českým expor-

térům pomoci, je například způsob 

prezentace, jak dát o svém byznysu 

ve světě vědět a jak na zahraničních 

trzích uspět,“ přiblížil viceprezi-

dent HK ČR Bořivoj Minář cyklus 

konferencí, který bude ideální příle-

žitostí, jak fi rmám zajistit kompletní 

poradenskou a asistenční činnost 

v oblasti jejich exportních aktivit. 

První z konferencí se uskuteční 

začátkem února v Olomouci.

HK R organizuje 
podnikatelskou misi 
do Makedonie
HK ČR usiluje o posílení ekonomic-

kých vztahů mezi českými a make-

donskými exportéry, importéry a in-

vestory a o upevnění již stávajících 

obchodních vazeb. Za tímto účelem 

organizuje dvoudenní podnikatel-

skou misi, která doprovodí ministra 

zahraničních věcí ČR Lubomíra 

Zaorálka při jeho pracovní návštěvě 

Makedonské republiky. Podnikatelé 

odletí do hlavního města Skopje již 

9. února.  

Odbor vn jší komunikace HK R

KRÁTCE
Z KOMORY

Foto: HK R
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Setkání eskokrumlovských podnikatel . Zprava 
Otakar Veselý, místop edseda p edstavenstva JHK 
a p edseda oblasti eský Krumlov, uprost ed Dalibor 
Carda, starosta m sta eský Krumlov.

REGIONY
A SPOLE ENSTVA

Foto: HK R

1

eský Krumlov: Podnikatelé 
se sešli na za átku nového roku

Každoročně na začátku nového roku 

se schází českokrumlovští podnikatelé 

se zástupci státní správy a samosprávy. Setkání 

organizuje místní Oblastní hospodářská komora 

spolu s městem Český Krumlov. Letošní setkání 

se uskutečnilo v nově revitalizovaných Klášterech 

Český Krumlov. Zřejmě i avizovaná prohlídka 

 areálu klášterů přilákala 110 účastníků, které 

přivítal místopředseda představenstva Jihočeské 

hospodářské komory a předseda oblasti Český 

Krumlov Otakar Veselý. (foto 1)

eská komora lehkých 
obvodových pláš : 9. národní 
konference se sejde v Praze 

Konference České komory lehkých 

obvodových plášťů se koná 5. dubna 

již podeváté v pražském hotelu Clarion. Setkání 

odborné veřejnosti se v letošním roce uskuteční 

s hlavním mottem Racionalita v celém průběhu 

realizace a životnosti stavby. Na letošní konferenci 

přivítáme opět zajímavé hosty z řad předních zahra-

ničních i tuzemských odborníků s jejich zajímavými 

příspěvky. Hlavním přednášejícím bude jeden 

z nejvýznamnějších a nejaktivnějších architektů 

v současném Izraeli profesor Moshe Tzur, autor 

mnoha projektů v zahraničí i v České republice.

eské Bud jovice:
Profese pro 21. století

Jihočeská hospodářská komora 

připravila unikátní projekt na pod-

poru popularizace techniky, který vznikl v reakci 

na nedostatek technicky kvalifi kovaných pracov-

níků v technických oborech. Jedná se o motivační 

sejících oborů. Účast není zpoplatněna. Zájemci se 

mohou přihlásit prostřednictvím webového portálu 

www.b2bharmo.com/RV2016. (foto 2)

Brandýs nad Labem: 
P edváno ní setkání len  
KHK St edních ech

V restauraci Melicharka v Brandýse nad 

Labem se v polovině prosince uskuteč-

nilo další Předvánoční setkání podnikatelů, které 

uspořádala Krajská hospodářská komora Střední 

Čechy za účasti starosty města Brandýs nad Labem 

Vlastimila Picka. Hlavním záměrem akce bylo setká-

ní podnikatelů z členské základny KHK Středních 

Čech se zástupci města Brandýsa nad Labem-Staré 

Boleslavi a prezentace podnikatelů na akci. Vlastimil 

Picek seznámil zástupce především brandýských 

fi rem se záměry Městského úřadu na rok 2016. Nej-

živěji probíhala individuální konzultace podnikatelů 

se starostou, kdy zúčastnění podnikatelé konzultovali 

své vlastní problémy i záměry.

Karlovy Vary: Komora zve 
na burzy pracovních p íležitostí

KHK Karlovarského kraje uspořádá 

2. ročník burz ve spolupráci s Karlo-

varským krajem v průběhu měsíce března ve všech 

třech okresních městech, tedy v Chebu (2. 3.), 

Sokolově (17. 3.) a Karlových Varech (31. 3.). 

Smyslem akce je pomoci řešit aktuální problémy 

na trhu práce v kraji, a to nedostatek kvalifi -

kovaných pracovníků, zejména v technických 

a zdravotnických oborech, a také odliv pracovníků 

do blízkého příhraničí. Na burzách bude možno 

získat nejen práci, ale i cenné rady od odborníků, 

např. jak napsat životopis nebo jak se prezentovat 

u pracovního pohovoru. Více informací najdete 

na www.khkkk.cz.

reportáže, jež mají přiblížit technické profese 

v Jihočeském kraji a zpopularizovat je především 

v očích rodičů. „Cílem je ukázat přímo v provozech 

jihočeských fi rem, že technické profese jsou per-

spektivním povoláním a rodiče se nemusí bát dávat 

na technické učební obory své děti s tím, že se jedná 

o málo lukrativní práci,“ řekla Dana Feferlová, zá-

stupce ředitele úřadu Jihočeské hospodářské komo-

ry. Sérii motivačních reportáží připravila Jihočeská 

hospodářská komora spolu s Jihočeskou televizí 

za fi nanční podpory Jihočeského kraje. Dalšími 

partnery tohoto projektu je Jihočeská společnost 

pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s., a Českomoravská 

konfederace odborových svazů. 

Olomouc: OHK zve na ples
OHK Olomouc organizuje 19. března 

se svými partnery Agenturou Galia 

a Safety Pro, s. r. o., 9. společenský ples, na kterém 

hodlá důstojně oslavit 165. výročí založení Obchod-

ní a živnostenské komory v Olomouci. Na plese 

budou oceněni někteří podnikatelé za dlouhodobě 

kvalitní práci pro Komoru, bude připravena bohatá 

tombola. K tanci a poslechu budou hrát Formace 

Milana Ludvíka a Cimbálová muzika.

Ostrava:
Business  Rendez-Vous 2016

Krajská hospodářská komora Mo-

ravskoslezského kraje jako partner 

mezinárodní asistenční sítě pro podnikatele 

a výzkumníky ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

organizuje 25. května v Ostravě dvoustranná 

jednání podnikatelů a výzkumníků z celého světa 

Business Rendez-Vous Ostrava 2016. Akce umožní 

účastníkům najít vhodné partnery pro obchodní, 

výrobní, technologickou či výzkumnou spolupráci 

zejména v sektorech strojírenství, metalurgie, ICT, 

elektroniky, těžebního průmyslu, stavitelství a souvi-

08-09K_komREG.indd   8 22.01.16   14:24
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK. Ostravských 
dvoustranných jednání se ú astní podnikatelé 
a výzkumníci z celého sv ta.

Podnikatelé se baví. 1. podnikatelský ples
v Brn  se odehrával v duchu retro stylu
70. let minulého století.

Dohoda o spolupráci. Prezident Asociace 
autorizovaných a akreditovaných organizací
Pavel Mal ík (vlevo) a editel OI Mojmír Bezecný.

Foto: HK R Foto: HK RFoto: HK R

2 3 4

spělo partnerství v projektu v programu Leonardo 

da Vinci, multilaterální projekt transferu inovací 

nazvaný Správné praxe při obkládání keramikou, 

sklem a kamenem, bude trvat 21 měsíců a bude 

ukončen v srpnu 2016. Přijetí Cechu obkladačů ČR 

do evropských struktur znamená jeho posílení jako 

autorizovaného společenstva obkladačů. Zařazuje 

se vedle společenstev kamnářů, malířů, natěračů 

a tapetářů, kteří v obdobných organizacích již delší 

dobu pracují.

Zlín: Dámský zámecký jarmark 
ukázal práci Asisten ního centra

Krajská hospodářská komora Zlín-

ského kraje uspořádala v prostorách 

Zlínského zámku Dámský zámecký jarmark. „Jsem 

ráda, že jsme mohli klientkám Asistenčního centra 

nabídnout prostor pro prezentaci a prodej tak široké 

škály výrobků. Velmi mile mě překvapila takto velká 

účast. Kromě prodejních stánků našich klientek jsme 

připravili také vánoční doprovodný program: módní 

přehlídku, a navíc nám krásné vánoční koledy zazpí-

valy Jasečanky,“ uvedla Ivona Huňková, předsedky-

ně představenstva KHK ZK. 

AAAO: Asociace hodnotila 
dohodu s OI
Na půdě České obchodní inspekce se setkali 

Pavel Malčík, prezident Asociace autorizovaných 

a akreditovaných organizací (AAAO), člen HK ČR, 

a Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní 

inspekce. Během tohoto významného setkání byla 

vyhodnocena Dohoda o spolupráci mezi oběma 

institucemi, která byla podepsána minulý rok 

na jaře. Upravuje vzájemnou spolupráci v oblastech 

posuzování shody výrobků a podpory ČOI členy 

AAAO při dozoru nad trhem. (foto 4)  

Odbor vn jší komunikace HK R

Brno: 1. podnikatelský ples
Brněnská komora připravila na 8. ledna 

1. podnikatelský ples. Večerní róby ani 

diamantové náušnice k vidění na pátečním plese 

v divadle Husa na provázku nebyly. Místo toho je 

nahradily zvonové kalhoty či plastové kruhy do uší. 

Regionální hospodářská komora se totiž rozhodla 

návštěvníky pohostit ve stylu retro. „V Brně je spousta 

tradičních plesů. Proto jsme to chtěli udělat trochu 

jinak. Zájem je enormní, ale lidi asi odlákal i zápas 

Komety pod širým nebem,“ poukázal ředitel komory 

Čeněk Absolon. Na ples však i přesto dorazilo 

asi 220 lidí a organizátorům tak jejich záměr beze 

zbytku vyšel. (foto 3)

KPT R:
St echa ská konference 2016

Řemeslná rada Cechu klempířů, 

pokrývačů a tesařů ČR (KPT ČR) zve 

na konferenci pořádanou na téma: Podstřeší – 

izolační vrstvy a nadkrokevní zateplení. Střechařská 

konference 2016 se uskuteční 10. února ve Střední 

škole polytechnické v Olomouci. Tématy jsou: 

Bezpečnostní a pochozí prvky na střeše a protisně-

hové zábrany, napojení nadkrokevní tepelné izolace, 

obvodové konstrukce, vliv správného odvětrání 

na funkčnost střešního pláště pálenými taškami, 

či chování plechových krytin v povětrnostních 

vlivech a chybná provedení a návrhy skladeb se stří-

kanou pěnovou izolací.

Ústí nad Labem:
Firmy musejí inovovat

Inovační centrum Ústeckého kraje 

jako platforma pro podporu inovací 

a spolupráce mezi výzkumnou sférou a podni-

kateli zahajuje svou činnost. Na krajském úřadě 

se sešli všichni zakladatelé, kterými jsou Ústecký 

kraj, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 

nad Labem a Krajská hospodářská komora, aby 

na valné hromadě schválili fi nanční plán do konce 

roku, ale především koncepci činnosti na rok 2016. 

Předseda Krajské hospodářské komory Ústeckého 

kraje František Jochman jako zástupce jednoho 

ze zakladatelů k založení Inovačního centra říká: 

„Aby byly naše fi rmy konkurenceschopnější a mohly 

se dále rozvíjet, musí zavádět inovace a věnovat 

se výzkumu a vývoji nových produktů. Věřím, 

že Inovační centrum tomuto přispěje a pomůže 

při směrování regionální ekonomiky k vyšší přidané 

hodnotě produkce.“ Více o činnosti centra naleznete 

na www.icuk.cz. 

Louny: Informa ní technologie 
ve vzd lávání dosp lých

Okresní hospodářská komora Louny 

realizuje projekt „Průvodce světem 

Multimédií“. Projekt je zaměřený na zvýšení uži-

vatelských kompetencí v práci s IT technologiemi. 

Podrobnější informace o projektu získáte na webo-

vých stránkách projektu www.svet-multimedii.eu. 

V rámci projektu nabízí vzdělávání ve čtyřech mo-

dulech – 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. 

Cech obklada  R: eské 
spole enství je prvním lenem 
EUF ze st ední a východní 
Evropy
Cech obkladačů ČR byl na 19. zasedání správní 

rady Evropské federace obkladačů přijat za jede-

náctého člena. Jde o přijetí prvního společenstva 

ze střední a východní Evropy. K členství v EUF při-
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Vážení tená i, v naší pravidelné Vážení tená i, v naší pravidelné 
rubrice vás informujeme o nových rubrice vás informujeme o nových 
právních p edpisech d ležitých pro právních p edpisech d ležitých pro 
podnikání. Upozorníme vás na zajímavá podnikání. Upozorníme vás na zajímavá 
soudní rozhodnutí. Stru n  shrneme soudní rozhodnutí. Stru n  shrneme 
n které legislativní materiály, které n které legislativní materiály, které 
HK R p ipomínkovala v rámci HK R p ipomínkovala v rámci 
mezirezortního p ipomínkového ízení.mezirezortního p ipomínkového ízení.

Právní a legislativní servis

M LI BYSTE V D T

Povinnost podávat 
kontrolní hlášení 
1. 1. 2016 vstoupila v účinnost novela zákona 

o dani z přidané hodnoty, která zavedla zcela 

novou povinnost pro plátce DPH, a sice podávat 

pravidelná kontrolní hlášení správci daně. 

Zavedení této povinnosti má být dalším krokem 

k zamezení daňovým únikům, což je jedna  

z priorit Ministerstva fi nancí. Kontrolní hlášení 

jsou právnické osoby povinny podávat každý 

měsíc, fyzické osoby jsou povinny jej podávat 

ve lhůtě, k jaké odevzdávají přiznání k dani 

z přidané hodnoty (většinou každé čtvrtletí). 

V obou případech lze podat kontrolní hlášení 

výhradně elektronicky prostřednictvím for-

muláře. V kontrolním hlášení jsou podnikatelé 

povinni poskytnout správci daně informace 

o daňových dokladech. Případné nesplnění 

povinnosti, nebo zkreslení poskytovaných údajů 

je postihováno pokutami. 

Registra ní zna ky na p ání 
K prvnímu dni roku 2016 vstoupila v účinnost 

netrpělivě očekávaná a mnohokrát odkládaná 

novela zákona o podmínkách provozu vozidel 

na pozemních komunikacích, kterou se zavádí 

tzv. registrační značky na přání, tedy možnost 

zvolit si legální cestou vlastní text registrační 

značky. Žádost o vydání značky na přání je 

zpoplatněna poplatkem ve výši 5 000 Kč za jednu 

tabulku (tj. celkem 10 000 Kč za automobil) a lze 

ji podat na úřadech v místě registrace vozidla. 

Značka pro automobil musí obsahovat 8 znaků 

a vždy se musí jednat o kombinaci arabských 

číslic a velkých písmen bez diakritiky. Minis-

terstvo dopravy rovněž vydalo tiskovou zprávu 

s upřesňujícími informacemi k obsahu značek 

na přání – zakázána jsou například hanlivá slova, 

slova podněcující k rasismu a xenofobii, speciál-

ní znaky a zkratky orgánů státní správy. 

Kritizované vyšší zdan ní hazardu
Po několika výměnách názorů na půdě Poslanecké 

sněmovny byla před koncem roku schválena novela 

zákona o loteriích a jiných podobných hrách. No-

vela, jejímž účelem má být boj proti hazardu, ruší 

jednotnou sazbu daně 20 % a zavádí sazbu 23 % 

pro provozovatele loterií a kurzových sázek a dále 

sazbu 28 % pro provozovatele hracích automatů. 

Rovněž se zvýšily denní poplatky za automaty, a to 

ze stávajících 55 Kč na 80 Kč. Tato změna by měla 

přinést do státního rozpočtu přibližně 2 miliardy 

korun, přičemž většina výtěžku z této daně je urče-

na do místních rozpočtů jednotlivých obcí.  
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P IPOMÍNKOVALI JSME

ZE SOUDNÍ SÍN

Body idi m a jejich oznámení 
Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu 

(6 As 114/2014) ve svém rozhodnutí ze dne 

30. 9. 2015 konstatoval, že body udělované řidi-

čům za spáchání přestupku mají povahu trestu. 

Rovněž na okraj uvedl, že s ohledem na sku-

tečnost, že i jednotlivý záznam bodů do regis-

tru řidičů je trestem, bylo by z tohoto důvodu 

vhodnější, aby bylo řidičům oznamováno každé 

provedení jednotlivého záznamu. Tento rozsudek 

byl na počátku ledna letošního roku chybně 

interpretován některými médii, která z prostého 

neoznámení provedení záznamu dovozovala 

automatickou neplatnost těchto bodů. Žádný 

tento právní následek však Nejvyšším správním 

soudem vysloven nebyl, a je tedy velice nepravdě-

podobné, aby námitka řidiče, že si nebyl vědom 

toho, kolik má bodů za spáchané přestupky, vedla 

sama o sobě k jejich neplatnosti. Otázkou ovšem 

zůstává, jak na toto rozhodnutí zareagují správní 

orgány – zda se budou řídit doporučením Nejvyš-

šího správní soudu a budou skutečně oznamovat 

zapsání každého záznamu, což by vedlo k výraz-

nému zvýšení administrativní zátěže.

Loajalita zam stnance k zam stnavateli
vs. ochrana ve ejného zájmu 
Nálezem Ústavního soudu (IV. ÚS 2449/15) ze dne 

4. 11. 2015 skončil řadu let trvající spor mezi dvě-

ma zaměstnanci a zaměstnavatelem. Zaměstnanci 

v roce 2001 informovali několik subjektů o problé-

mech spojených s čističkou odpadních vod. Na zá-

kladě tohoto jednání s nimi zaměstnavatel ukončil 

pracovní poměr okamžitým zrušením pro hrubé 

porušení pracovní kázně. Soudy se opakovaně 

zabývaly otázkou, zda poskytnutí těchto informací 

bylo porušením loajality a smluvních povinností 

zaměstnance, a porovnávaly tuto loajalitu s ochra-

nou veřejného zájmu. Odvolací soud s konečnou 

platností (a posléze i Ústavní soud) konstatoval, 

že zatímco upozornění příslušných subjektů (vodo-

hospodářských orgánů) není porušením loajality 

vůči zaměstnavateli, zaslání dopisu (v němž byly 

mimo jiné i technické údaje, informace o pronájmu 

apod.) soukromoprávním subjektům lze za po-

rušení považovat. Soud dospěl k závěru, že v pří-

padě, kdy oznámením zaměstnanci sledují jen 

svoje vlastní zájmy, nebo jednají s cílem poškodit 

zaměstnavatele, nelze takové jednání považovat 

za jednání ve shodě s povinností loajality. Z tohoto 

důvodu byla ústavní stížnost zamítnuta.  

z věcných práv, ale i pro další osoby, kterým 

v souvislosti s vyvlastněním práva buď zani-

kají, anebo se mění jejich postavení ve vztahu 

k vyvlastniteli. V připomínkách se HK ČR snaží 

řešit vzájemný vztah zákona o vyvlastnění se 

zákonem o majetkovém narovnání s církvemi, 

který v novele řešen není a přináší při aplikaci 

zákona problémy. Dále navrhujeme, aby práva 

nabytá na základě smluv uzavíraných s vy-

vlastnitelem mohla být zapsána do katastru 

nemovitostí i v průběhu řízení o vyvlastnění. 

U tohoto materiálu bylo ukončeno mezirezortní 

připomínkové řízení.

Surovinová politika eské
republiky 
V současné době probíhá vypořádání připomínek 

k surovinové politice, která byla formulována tak, 

aby umožnila surovinovému sektoru potřebný 

rozvoj, což je jednak v souladu s evropskou 

iniciativou Raw Materials Initiative, jednak 

je podpora dynamiky tohoto odvětví žádoucí 

z důvodu rozvoje české ekonomiky. V nové 

surovinové politice je kladen velký důraz na nové 

moderní high-tech suroviny, které jsou surovina-

mi 21. století. HK ČR kromě jiného navrhuje, aby 

byl doplněn výhled záměrů státu do budoucnosti 

v oblasti těžby hnědého uhlí. 

P enesení da ové povinnosti
Návrh nařízení vlády má za cíl snížit riziko 

podvodů na dani z přidané hodnoty u dodání 

plynu a elektřiny. Jedná se o reakci na zjištění, 

že k daňovým únikům dochází i u dodání plynu 

a elektřiny, a to zejména formou karuselových ob-

chodů, kde zatím daňové úniky detekovány nebyly. 

Ministerstvo fi nancí navrhuje dosáhnout tohoto 

cíle prostřednictvím rozšíření působnosti režimu 

přenesení daňové povinnosti, který představuje 

účinný a fl exibilní nástroj v boji proti daňovým 

podvodům. Jedná se především o podvody v řetěz-

ci, kdy poskytovatel příslušného plnění neuhradí 

daň na výstupu, zatímco konečný příjemce tohoto 

plnění uplatní nárok na odpočet daně na vstupu. 

Mechanismus přenesení daňové povinnosti, který 

spočívá v tom, že povinnost přiznat daň z přida-

né hodnoty se přesouvá z poskytovatele plnění 

na jeho příjemce, odstraňuje možnost vzniku 

tohoto typu podvodu. HK ČR vnímá racionalitu 

mechanismu přenesení daňové povinnosti jako 

nástroje k omezení úniků na DPH. Připomínky 

HK ČR míří zejména k vynětí vlastní spotřeby 

obchodníka energiemi z režimu přenesení daňové 

povinnosti. U materiálu bylo ukončeno mezire-

zortní připomínkové řízení.  

LUCIE PLACHÁ, IVETA ZETOCHOVÁ

(stav k 6. 1. 2016)

Národní plán rozvoje sítí
nové generace
Materiál defi nuje strategický přístup České 

republiky při výstavbě sítí nové generace, tedy 

prostřednictvím cíleně směrované podpory 

realizovat rozvoj budování přístupových sítí nové 

generace. Tyto sítě svým významem a rozsahem 

v konečném důsledku podpoří hospodářský růst 

České republiky a přispějí ke zvýšení konkuren-

ceschopnosti českých podnikatelských činností. 

HK ČR by uvítala podrobnější ekonomickou 

analýzu na základě údajů o penetraci infra-

struktury pro poskytování vysokorychlostního 

přístupu k internetu na území České republiky. 

K tomuto tématu by měly být rovněž vedeny 

široké a důsledné veřejné konzultace. Z těchto 

důvodů HK ČR navrhuje materiál přepracovat. 

U tohoto materiálu bylo ukončeno mezirezortní 

připomínkové řízení.

Zákon o vyvlastn ní 
Novela reaguje na změny, které přinesl nový ob-

čanský zákoník a které se podstatným způsobem 

dotýkají právní úpravy vyvlastnění. Vyvlastnění 

představuje zásah do vlastnictví, popřípadě 

jiných věcných práv, a má důsledky nejenom 

pro vlastníky nemovitých věcí a oprávněné 

10-11K_komLEG.indd   11 22.01.16   14:32



téma m síce rozhovor

12  www.komora.cz

Do kolika zemí dnes vyvážíte?
Asi do sedmdesáti, ale o významnější byznys 

jde tak ve třiadvaceti z nich. Patnáct je 

na různé úrovni potenciálu pro další podstatný 

rozvoj a zbytek jsou spíš malé trhy, nebo země, které 

se pro nás špatně obsluhují, třeba Chile, Argentina, 

Venezuela, Panama. Okrajově dodáváme i do zemí 

jako Th ajsko a Indonésie. I v rámci EU nakupují 

některé země poměrně málo, naopak silná je pro 

nás třeba Spolková republika Německo, Polsko, 

Švédsko, Velká Británie, Itálie. Mimo Evropu pak 

jsou to Spojené státy, Kanada, Mexiko, Turecko, 

Maroko nebo Tunisko. 

Dodáváte luxusní látky na košile. Pak je n kdo 
ušije, opat í je zna kou a má daleko vyšší marži 
než vy. Nemrzí vás to?
To je ale marže brandu. Pokud dodáváte mnoha 

výrobcům, nemůžete začít vyrábět, konkurovat 

jim. My děláme tenhle byznys, snažíme se v něm 

vydělávat rozumné peníze, a hlavně chceme 

zákazníkům dávat nejlepší servis. Myslíme, 

že v Evropě máme nejlepší value for money, zá-

roveň jsme vnímáni jako značka, která má velmi 

dobrou módu. To byl v Čechách dřív problém. 

V devadesátých letech odváděly české textilky 

velmi dobrou kvalitu, ale design byl špatný. 

Proto si platíme jedny z nejlepších italských 

designérů, i když jsou drazí. Díky tomu s námi 

nikdo, ani z těch nejlepších značek, nediskutuje 

o tom, jestli naše sezonní kolekce je, nebo není 

dobrá. Prostě dobrá je, to je devíza Milety. Jsme 

perfektní v dodávkách, máme velmi dobrou 

kvalitu i cenu a výborný italský design.

Mileta v Ho icích p sobí 
nenápadn . Když vjedete 
do areálu, ani by vás 
nenapadlo, že za t mito 
zdmi vznikají luxusní látky, 
které  rma dodává prakticky 
do celého sv ta. Nenechte 
se ale zmást prvním dojmem. 
Uvnit  se ocitnete ve zcela 
jiném sv t : moderní stroje, 
istota, preciznost. A tým lidí, 

který d lá pro úsp ch zna ky 
maximum. Však také p edseda 
p edstavenstva Otakar 
Petrá ek hrd  íká: „Máme 
tady hodn  šikovných lidí 
a jsme rádi, že s nimi m žeme 
spolupracovat.“

O zahrani ním
obchod  nemluvíme.

D láme ho

Foto: Aleš Funke
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Jsou trhy, na které byste se rádi dostali?
Těch je celá řada. Přáli bychom si, aby se otevřela 

Latinská Amerika, aby zmizely netarifní překážky 

současného rozsahu. Rádi bychom se dostali do 

 Indie a víc se angažovali v řadě afrických regionů. 

Bylo by skvělé, kdyby Rusko bylo v takové kondici, 

abychom tam mohli dělat dobrý byznys. Jsme 

globální hráč, každý trh je pro nás zajímavý.

A do kterých zemí aktuáln  vstupujete?
Měli jsme na výběr Írán a Etiopii. Vsadili jsme 

na Írán, protože jsme předpokládali, že by sankce 

vůči němu mohly relativně brzo padnout. Dostali 

jsme se tam přes naše íránské partnery v Abú  Dhabí. 

Od Vánoc 2013 máme zástupce v  Teheránu a budu-

jeme jméno značky, zejména v sektoru košil na míru. 

Etiopie, jedna ze stomilionových zemí s vysokým 

růstem populace, bude následovat, budeme hledat 

možnosti, jak tam vstoupit na trh.

Do jaké míry jste aktivní na našem trhu?
Máme několik dobrých klientů na košilové mate-

riály, kterých si velmi vážíme. Děláme tady i hote-

lový program, kapesníky. Jinak pro nás ale Česká 

republika je na 16. nebo 17. místě. 

Jak výrobu  nancujete, pomáhá vám 
indický majitel?
Dříve ano, teď jen drží akcie. V posledních letech 

jdeme na lokální fi nancování přes banky. Poté co fi r-

ma začala fungovat standardně, začala se tak i fi -

nancovat, po restrukturalizacích jsme začali tvořit 

pozitivní cash fl ow a jsme schopní opatřit si dluhové 

fi nancování za standardních podmínek. 

A co exportní  nancování?
Potíž je v tom, že naši zákazníci jsou ve většině 

případů nepojistitelní. Malý zákazník často reportuje 

ve struktuře, na kterou nám není pojišťovna schopna 

dát dostatečné krytí. Ztrátovost našich pohledávek 

je dlouhodobě o řád nižší, než kolik by nás stály po-

jistky. Máme jen asi 350 klientů mezi 500 tisíci a jed-

ním a půl milionem korun. Pokud by se dal vzít celý 

balík Milety a za rozumných podmínek jej pojistit, 

potom by nás to zajímalo. Nemá smysl, abychom 

si pojistili 15 nejlepších klientů, kteří sídlí v Británii, 

Německu a ve Švédsku. To nepotřebujeme.

Sedíme v nových prostorách. Je to známka 
úsp chu Milety, nebo jeden z následk  požáru 
v roce 2012?
Před třemi lety jsme vyhořeli. Ve zrenovovaných 

původních kancelářích jsme jen pár dní, přednost 

měla výroba, kanceláře šly až na konec. Kromě nich 

nám vyhořela půlka haly se strojním vybavením. 

Když to převedu na pásovou výrobu, shořelo nám 

prvních dvacet procent imaginární linky. S těmi 

dvaceti procenty nám pomohli konkurenti, nějakou 

dobu jsme outsourcovali tuto část a produkt 

Mileta historicky vyráb la kapesníky. Jak jste 
se dostali ke košilím?
S minulým majitelem. Vlastnil německé a švý-

carské fi rmy, které postupně pozavíral, a výrobní 

sortiment, ať už to byly africké damašky, nebo 

košiloviny, skončil v Miletě. Přenášela se sem 

zejména německá výroba a díky tomu je na tom 

fi rma takhle dobře. Kdybychom dál dělali pouze 

kapesníky, už tu dnes nesedíme. I když my je 

máme rádi pořád, jen si jich už devadesát devět 

procent necháváme vyrábět na zakázku. Ale zpět 

ke košilovinám: v Čechách se dnes tká víc koši-

lových materiálů než v celé Itálii, nejlepší italské 

značky tkají v okruhu 150 kilometrů od Milety.

Je to dáno textilní tradicí Podkrkonoší?
Na staré mapě Rakouska-Uherska je jasně vidět, kde 

byl textilní průmysl. U rakousko-švýcarsko-němec-

ké hranice, na česko-německém pomezí, u Vídně 

a jinak nic. V českých zemích stály stovky fabrik 

a podstatný byl česko-německý faktor na obou 

stranách sudetských pohoří. Obě strany spolu 

fungovaly velmi dobře, je tu tradice krkonošských 

tkalců, pokračuje to dále přes textilní strojírenství 

nebo vysoké školství, které dodnes funguje v Liber-

ci. Takže ano, tradice.

Miletu vlastní indická spole nost Alok 
Industries. Jak k tomu došlo a na jaké úrovni 
spolupracujete?
Indové si Miletu koupili s vizí, že přes nás budou 

prodávat svoje zboží. Tu vizi jsme jim nenaplni-

li. Nicméně rychle pochopili, že pokud budou 

investovat tím směrem, kterým Mileta funguje, 

návratnost bude úplně stejná. Chovají se jako velmi 

chytří majitelé. Odnesli si odtud nějaké know-how – 

nás to nic nestálo a jim to pomohlo. Posledních 

sedm let působí čistě jako fi nanční investor, trvale 

tu je kolega z Indie, který je zastupuje, jinak se s ma-

jiteli scházíme zhruba jednou ročně. 

Obchodujete spolu?
Dnes moc ne. Naší vstupní surovinou je příze 

a my nakupujeme tu nejkvalitnější, která se přede 

v Indii. Nákup od naší matky je nula, ačkoli je jed-

ním z největších producentů, důvodem je cena 

a dodávané množství. Uvažují velmi pragmaticky: 

když vám někdo dodá přízi v lepší kvalitě nebo 

ceně, tak samozřejmě nakupujte u nich, ne u nás. 

My máme svoje zákazníky. Je to klasické win-win 

a bezproblémová operace z jejich pohledu. Milují 

naše košile, takže jejich největší starostí je, abychom 

jim poslali dvoumetrové kupony a oni si mohli 

v Indii nechat na míru ušít pořádné košile. I když 

vyrábějí stejné materiály, chodí v košilích z Milety.

V em spo ívá úsp ch Milety?
V rychlosti a servisu zákazníkům. Když si objednáte 

materiál v Číně, výroba trvá tři měsíce a pak k vám 

výrobek jede čtyřicet dní na lodi při dodávkách 

od pěti set metrů. My máme vzorníky s 1 350 polož-

kami, můžete si objednat klidně jen 60 metrů a do-

dací lhůta je 48 hodin. Takže jestli můžu čekat čtyři 

měsíce, tak fajn, koupím to za polovinu, anebo mám 

teď rychle nějakou zakázku a sáhnu si do vzorníku 

Milety, zaplatím odpovídající cenu a za 48 hodin 

mám látku. Kdekoli po světě.

Pro které zna ky vyrábíte?
O tom nechceme moc mluvit. Ale pro ty nejlepší, 

včetně nejdražších italských a amerických. Náš 

střední klient je třeba německá značka, u které 

košile stojí 80 eur. Umíme dodat i materiál na košili 

za 50 eur, ale typická košile z Milety je za 80, 100, 

150, ale i 200, 250 eur. A rychlí jsme i v designo-

vání. Když se zákazníkům líbí něco z naší kolekce, 

ale chtějí to trochu jinak, během 24 hodin jim 

e-mailem pošleme sadu návrhů.

Je t žké se k t mto zna kám dostat?
Je. A proto v každé zemi, ve které působíme, máme 

obchodního zástupce. Třeba v Itálii jich máme 

šest. Naše zastoupení nechybí v žádné zemi EU, 

v Kanadě, USA, v Dubaji máme člověka pro Střední 

východ, dva zástupce máme v západní Africe, jsme 

v Singapuru, v Melbourne, v Soulu… Nedodáváme 

komoditu, nejsme pivovar. Potřebujeme jít za lidmi, 

kteří se zabývají textilem, a snažíme se získat ty nej-

lepší agenty.

Díky t mto zástupc m se tedy orientujete 
na mnoha r zných trzích?
Přesně, všechno jsou to místní lidé. Pak máme aktiv-

ní tým obchodních ředitelů, na každém místě jsme 

každý rok několikrát. Teď se chystám do USA. Létá-

me tam čtyřikrát ročně, abychom agenta podpořili, 

ale zbytek roku už je tam sám a musí dělat svou práci.

KDYŽ SI OBJEDNÁTE 
MATERIÁL V ÍN , VÝROBA 
TRVÁ T I M SÍCE A PAK 

K VÁM VÝROBEK JEDE TY ICET 
DNÍ NA LODI P I DODÁVKÁCH 

OD P TI SET METR .
MY MÁME VZORNÍKY 

S 1 350 POLOŽKAMI, M ŽETE 
SI OBJEDNAT KLIDN  JEN 

60 METR  A DODACÍ LH TA 
JE 48 HODIN. KDEKOLI 

PO SV T .
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pak šel do navazující části. Přežili jsme díky tomu, 

že materiál byl někde jinde. Díky zásobám hotových 

výrobků jsme i v roce po požáru vytvořili zisk.

Dokonce dvouciferný, že?
Za dva roky po požáru jsme vyrostli skoro o 40 %, 

a to ve všech segmentech. Je to dáno naší produkcí. 

Máme košiloviny, afroarabský byznys a pak hotely 

a kapesníky. Letos budeme mít pokles, protože 

spadla Afrika. Ostatní segmenty se drží dobře. 

Kvůli propadu Afriky jdeme asi o 10 % dolů oproti 

předešlému rekordnímu roku. Neovlivňuje to chod 

fi rmy ani ziskovost, i když je to samozřejmě škoda. 

Je to dané teroristickými útoky, ebolou, náladou… 

V Africe jsme 36 let, jsme na tu sinusoidu už zvyk-

lí. Představuje pro nás příjemný doplněk, který – 

když se daří – výrazně pomáhá ziskovosti fi rmy. 

A když je Afrika v propadu, stále fungujeme dobře, 

protože jde právě o doplněk.

Do jaké míry vám, p evážn  exportní  rm , 
pomáhá m nová politika NB?
Pomáhá, na druhé straně s ukončením kurzo-

vého závazku České národní banky samozřejmě 

počítáme. Všichni exportéři by měli využít příz-

nivý kurz k tomu, aby se zaměřili na efektivnost 

fi rmy a investovali do technologií, které mají 

návratnost a omezí jejich závislost na „měkké“ 

koruně. Ukončení kurzového závazku se nás pří-

liš nedotkne, protože nakupujeme i prodáváme 

v eurech i energie nebo fi nanční služby, jedinou 

výjimkou jsou pro nás mzdy. Nemusíme se zajiš-

ťovat tolik jako fi rmy, které nakupují v korunách 

a exportují za eura. 

Firma prošla p ed lety restrukturalizací. Jste 
spokojen s její konkurenceschopností?
Uzavřeli jsme některé provozy, takže jsme spadli 

z 590 lidí na 360, dnes už máme zase přes 400 pra-

covníků. Jejich počet nepředstavuje vypovídající 

ukazatel fi rmy, musíme porovnat počet pracov-

níků s obratem. I proto spíš očekávám, že počet 

pracovníků bude narůstat s tím, jak porosteme. 

Organicky, v řádu několika procent.

Je n co, co vás v souvislosti s fungováním 
Milety trápí? 
Návštěvy státních úřadů, protože nás zatěžují. 

Bez ohledu na to, co vláda říká, si myslím, že pře-

kážky v podnikání jsou čím dál větší a je jich víc. 

Nemáme ale nic, co by nás bolelo víc než kohokoli 

jiného, kdo se snaží realizovat v českém průmyslu.

A co vás naopak t ší?
Je tu spousta šikovných lidí, ať už mladých, nebo 

ve středním věku. Využíváme i lidi v předdů-

chodovém věku, jsme odpovědný zaměstnavatel, 

mám radost z toho, s kým můžeme spolupracovat, 

máme tu kreativní, chytré lidi. Naši zahraniční 

partneři uznávají naši práci i produkty, jako bonus 

máme i to, že se jim zde v Čechách líbí. I pro-

to „sedíme“ v Čechách, a ne v jiné zemi – sem 

za námi každý rád přijede. 

Kde byste cht l mít Miletu za p t let?
Dnes jsme mezi pěti nejlepšími evropskými 

fi rmami na výrobu košilovin. Nemáme ambici být 

první, ale být v první trojce by bylo fajn. Chtěli 

bychom, aby Mileta zůstala dobrým partnerem 

pro naše zákazníky i dodavatele a příjemnou 

fi rmou pro naše pracovníky. Když se tohle povede, 

věřím, že se jí bude dobře dařit. A já sám budu 

spokojený.  

JAROSLAV MARTÍNEK

OTAKAR PETRÁ EK

Od roku 2008 je generálním editelem 
a p edsedou p edstavenstva ho ické 
textilky Mileta, která pat í indické 
spole nosti Alok Industries. Vystudoval 
VŠE, Fakultu mezinárodních vztah . 
Od za átku 90. let se pohybuje v textilním 
odv tví, nap íklad ve spole nostech 
JOKA Klatovy, Perla nebo Velveta. 
Otakar Petrá ek má zásadní podíl 
na restrukturalizaci a sou asném 
úsp chu a expanzi spole nosti Mileta. 
Díky svým vizím a jejich napl ování 
formuje nejen pohled a p ístup k rozvoji 
 rmy, ale pohled celého odv tví 
na možnosti a produkty. Volný as tráví 
s rodinou, v práci se neobejde bez 
dobrého ristretta.

Foto: Aleš Funke
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a s dalšími institucemi. Jde o Mapu oborových příle-

žitostí, která poskytuje komplexní přehled možností 

uplatnění jednotlivých odvětví průmyslu v různých 

zemích světa. Bezmála čtyřsetstránková mapa, jež 

je na stránkách MZV ke stažení, zahrnuje celkem 

103 zemí a 23 oborů.

Mise a jejich materializace
Pouhé přehledy ale nestačí. Aby se fi rmy na nových 

trzích prosadily, potřebují znát místní specifi ka 

a mít podporu vládních institucí. Na poli ekonomic-

ké diplomacie je velmi aktivní Hospodářská komora 

České republiky, jež organizuje řadu misí. Jejich 

přehled, úspěšnost a plány pro rok 2016 si můžete 

přečíst na straně 30.

Podnikatelské mise oceňuje i Asociace exportérů. 

„Jsou důležité zejména při startu fi rem v určité zemi,“ 

říká Jiří Grund. S tím souhlasí i Petr Zahradník 

a doplňuje: „Pro další růst exportu bude klíčové, zda 

se naplní předpoklad, že se tyto mise začnou mate-

rializovat. K významným teritoriím patří například 

Asie. Kromě Číny je to i třeba Írán, kde je vysoce 

konkurenční prostředí a zároveň v něm má Česká 

republika velké renomé z 60. a 70. let. Totéž platí 

pro Latinskou Ameriku. Po určité politické 

stabilizaci bude možné obnovení 

„E xportéři velmi dobře využívají možnosti, 

které se nám nyní naskytly. Ať jde o skvělé 

podmínky pro úvěry a jejich využití pro 

investice, nebo o možnost získání proinvestičních dotací 

na technologie. Také pomáhá nízká cena ropy, nízká in-

fl ace, stále ještě relativně nižší mzdy, nižší kurz koruny 

a poměrně nízké daně,“ vypočítává příčiny úspěchu 

českých vývozců Jiří Grund, předseda Asociace ex-

portérů. Zároveň ale upozorňuje, že takováto souhra 

pozitivních okolností nebude trvat stále. „Je na českých 

fi rmách, aby tohoto výjimečného období využily, vybu-

dovaly konkurenceschopné fi rmy 21. století a zajistily si 

tak postavení na trhu na delší čas,“ apeluje Jiří Grund. 

Prognóza pro rok 2016 je příznivá. Asociace exporté-

rů očekává ekonomický růst kolem 2,5 %, opět bude 

tažený exportem, takže poroste i export a z loňské 

předběžně stanovené sumy 3,8 bilionů korun bude 

atakovat hranici čtyř bilionů. Podobný pohled má 

i ekonomický analytik Hospodářské komory České 

republiky Petr Zahradník. „Rozumný růst exportu 

z roku 2015, který se pohyboval kolem šesti procent, 

bude pokračovat i v roce 2016,“ předpokládá.

Nová teritoria
Česká republika je pevně začleněna v Evropské unii. 

Proto nepřekvapí, že 83 % českého exportu míří 

do zemí EU a třetina vývozu směřuje do Německa. 

Vzhledem k ekonomické i kulturní provázanosti 

Evropy je to naprosto logické. Na druhé straně to 

však vede ke zranitelnosti naší ekonomiky. Platí, že 

pokud dojde k recesi v Německu, objeví se s určitým 

zpožděním i v České republice.

Další růst vývozu je podmíněný proniknutím 

na nové trhy. Vláda a vládní instituce export dlou-

hodobě podporují. Existuje vládní Strategie meziná-

rodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012 až 

2020, jež si vytkla za cíl, aby se Česko stalo do roku 

2020 jednou z dvaceti nejvíce konkurenceschopných 

zemí světa. K této vládní strategii přibyl v minulém 

roce další materiál, na němž spolupracovalo Mini-

sterstvo zahraničí spolu s agenturou CzechTrade, 

Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky 

Exporté i mají v roce 2016
našlápnuto k dalšímu r stu

eská republika je t etí nejotev en jší ekonomikou Evropy. Pom r vývozu k HDP dosahuje 83,6 %. 
Je proto z ejmé, že r st tuzemské ekonomiky p ímo závisí na tom, jak se eským vývozc m da í. Podle 
propo t  Sv tového ekonomického fóra je eská republika z pohledu závislosti eské ekonomiky 
na výkonu exportn  orientovaných  rem na 11. míst  z 215 sledovaných zemí sv ta. V aktuálním 
vydání Komory.cz jsme se zam ili na to, co exportní  rmy pot ebují, aby byly úsp šné. 

6% R ST 
EXPORTU O EKÁVAJÍ EKONOMOVÉ 

I V ROCE 2016, EKONOMIKA BY M LA 

POSÍLIT O 2,5 %.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Zahrani ní obchod se zbožím
v p eshrani ním pojetí
(v mld. K )
Zdroj: SÚ

421,6 458,8
566,2 601,7

709,3
834,2

908,8

1 121,1
1 268,1 1 254,9

1 370,9

1 722,7
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větší sílu. Je ale důležité, aby Evropská unie dotáhla 

dohodu o bezcelním obchodu s USA,“ připomíná Jiří 

Grund.

Petr Zahradník doplňuje: „Je důležité, jak dopad-

ne TTIP, tedy Transatlantická dohoda o obchodu 

a investicích mezi Evropskou unií a USA. Když bude 

uzavřena, bude to velký impulz. Česká republika 

i země EU by mohly víc těžit z toho, že FED zvedl 

úrokové sazby a v Evropě jsou nízké – zlepší se tedy 

měnové podmínky pro fi nancování podniků. Musely 

by se ale sblížit podmínky v oblastech, 

jako jsou 

vztahu s Ruskem, které sice pro Českou republiku 

nebylo z exportního hlediska celkově tolik významné, 

ale v některých oblastech, například ve strojírenství 

nebo potravinářství, pro nás zajímavé je,“ upozorňu-

je Petr Zahradník.

S materializací misí souvisí skutečnost, že se fi rmy 

po prvních kontaktech potřebují na novém trhu 

udržet, upevňovat si postavení a rozšiřovat své pů-

sobení. „To je především úkol obchodních radů a am-

basád a jejich pracovníků. Výsledky záleží na tom, 

jak schopní lidé tam pracují,“ domnívá se Jiří Grund. 

Asociace exportérů podle jeho slov pozitivně hod-

notí především vyřešení sporu mezi Ministerstvem 

průmyslu a obchodu a Ministerstvem zahraničních 

věcí, který se týkal působení obchodních radů 

a jejich defi nitivního zařazení. Kladně hodnotí 

Asociace exportérů také činnost agentury Czech-

Trade v různých zemích, kde je fi rmám k dispozici. 

„Ve spolupráci obchodních radů na velvyslanectvích 

a poboček 

CzechTrade a CzechInvestu vidím pořád rezervy,“ 

konstatuje Petr Zahradník.

Dobytí ráje?
Jiří Grund doporučuje ještě jednu zemi, na niž by se 

měli čeští exportéři zaměřit: Spojené státy americké. 

A to i z vlastní zkušenosti. Jeho fi rma Grund se celé 

dva roky snažila o proniknutí na americký trh a na-

konec uspěla. „Máme tam zastoupení. A od letošního 

roku se tam naše produkty začnou prodávat v ka-

menných obchodních domech,“ říká majitel úspěšné 

fi rmy z Mladých Buků v Krkonoších. Proč usiloval 

právě o úspěch v USA? „Je to velký trh. Komu se tam 

povede uspět, ten má velkou budoucnost. Po vleklých 

problémech se v USA ustálil bankovní trh a díky 

břidlicovému plynu jsou nezávislí 

na zemích OPEC, což 

jim dodává ještě 

1 –  Asociace exportér  po ádá pro své leny 
v Mladých Bukách pravideln  dvakrát do roka 
Exportní fóra.

2 –  Mezi hosty, které již Ji í Grund ve svém rezortu 
p ivítal, nechyb l ani p edseda vlády eské 
republiky Bohuslav Sobotka.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 868,6

2 144,6

2 479,2 2 473,7

2 138,6

2 532,8

2 878,7

3 072,6
3 174,7

3 628,8
3 800*

4 000**
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* P edb žný odhad
**Prognóza
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instituci, případně i o soukromé investory. Ti dnes 

podporují například start-upy. Do budoucna by se 

mohli zaměřit právě i na export.

Jiří Grund z Asociace exportérů však vidí hlavní sílu 

v České exportní bance a v EGAPu. „Je důležité mít 

dobrou myšlenku, kvalitní exportní artikl a solidního 

partnera. Poté není velký problém získat pojištění a fi -

nancování exportu,“ říká. Když se svou fi rmou Grund 

pronikal na americký trh, úzce spolupracoval s Čes-

kou exportní bankou, která jeho snahu spojenou 

s nákupem nových strojů a technologií podpořila.

Budoucnost? Je dob e našlápnuto
Předpovídat, kam se bude český export dlouhodobě 

vyvíjet, není snadné, ale náznaky jsou jasné. Podle 

Asociace exportérů bude pokračovat orientace 

na země Evropské unie a Německo, jež je naším 

přirozeným partnerem. Pro úspěch potřebují 

čeští exportéři především stabilní a předvídatelné 

prostředí, nízké daně a nezvyšování nároků na fi rmy 

(například požadavek na proplácení prvních tří dnů 

nemocenské). „Asociace exportérů se chce zaměřit 

na to, aby český export napomáhal konkurenceschop-

nosti českého průmyslu. Budeme pokračovat v našich 

Exportních fórech, které pořádáme dvakrát do roka 

a jichž se účastní ministři i zajímaví zahraniční 

experti. Smyslem těchto akcí je pokusit se předem 

odhadnout možné problémy exportu,“ popisuje Jiří 

Grund hlavní poslání Asociace exportérů.

Podle Petra Zahradníka by se fi rmy měly víc zaměřit 

na fi nalizaci produktů. „Do budoucna by podle mě 

měla být posílena snaha a schopnost exportérů vyvá-

žet fi nální produkt, a ne jen komponentu, kterou ně-

kdo jiný například v Německu kompletuje a prodává 

ji jako svůj výrobek. Tím se naši exportéři připravují 

o obchodní marže,“ upozorňuje Petr Zahradník.

Další oblast, v níž uznávaný makroekonom spatřuje 

rezervy? Česká republika by kromě přebytku ob-

chodní bilance měla mít i přebytek běžného účtu. 

Tedy omezit odliv kapitálu. V EU podle jeho slov 

ochrana trhu nebo pravidla pro veřejné zakázky. 

A určitě to nepřinese efekt už v roce 2016,“ upozor-

ňuje zkušený makroekonom.

Financování exportu
Když Jiří Grund vyjmenovával výhody, díky nimž 

jsou čeští exportéři úspěšní, uvedl podmínky pro 

úvěry, které jsou díky nízkým úrokovým sazbám pro 

podnikatele výhodné. „Řadu let zde působí Česká ex-

portní banka a EGAP, který úvěry pojišťuje. Dřív byly 

zaměřeny na velké fi rmy, popřípadě na fi nancování 

rozsáhlých projektů a investičních celků. Nyní se situa-

ce mění a obě instituce se snaží pracovat i se středními 

fi rmami a mají pro ně připraveny různé programy,“ 

pochvaluje si šéf Asociace exportérů.

Podle Petra Zahradníka je role České exportní 

banky a pojišťovny EGAP nezastupitelná. „ČEB 

a komerční banky mají mezi sebou komplementární 

vztah v oblasti vzájemně sdíleného rizika. Komerční 

banky pokrývají komerční rizika, ČEB začíná tam, 

kde je jinak export neúvěrovatelný, zejména s ohle-

dem na politická a jiná rizika. ČEB je v rizikových 

oblastech dominantní. Když se chce exportér etablovat 

na novém trhu, ideálně s investičním projektem, je to 

přesně role pro ČEB a EGAP. Ze standardní komerční 

instituce totiž fi nance nedostanete,“ vysvětluje mak-

roekonom.

Komerční banky sice podle něj mají v současné 

době sílící úvěrový apetit, nicméně narážejí na urči-

tou konzervativnost a nepřekračují zavedená sché-

mata. Jako příklad uvádí Írán. „To je klasický příběh 

s otevřeným koncem. Může to dopadnout špatně, ale 

také skvěle a pak bude platit, že kdo přijde za rok, ten 

lidově řečeno utře ústa,“ líčí Petr Zahradník. V ban-

ce dříve pracoval, takže prostředí dobře zná. Jak 

upozorňuje, velké české banky se profi lují coby uni-

verzální a export berou jako doplněk svých služeb. 

I proto tu vidí prostor pro nový subjekt, který by se 

mohl vzhledem k síle tuzemského exportu na tuto 

oblast zaměřit. Mohlo by jít o specializovanou 

3 –  Premiér Bohuslav Sobotka diskutuje 
s ú astníky Exportního fóra. P ihlíží 
hostitel setkání a p edseda Asociace 
exportér  Ji í Grund.

4 –  K auditoriu na Exportních fórech 
promlouvá ada významných e ník . 
Krom  len  vlády a nám stk  
ministr  také významní domácí 
i zahrani ní ekonomové.

5 –  Mezi ú astníky setkání tuzemských 
exportér  zavítal i Jan Mládek, 
ministr pr myslu a obchodu

eské republiky.

SLUŽBY CZECHTRADE 
PRO EXPORTÉRY

eští vývozci se rozhlížejí stále ast ji 
po mimoevropských teritoriích. Chce-li 
 rma usp t na vzdálených trzích, m la by 
samotnému vstupu v novat náležitou p ípravu. 
Agentura CzechTrade nabízí široké portfolio 
služeb, které pomáhají  rmám prosadit 
se v zahrani í. Mezi nej ast ji využívané 
služby pat í pr zkum trhu a vyhledání i 
následné oslovení potenciálních partner . 
I  rmy, které nabízejí skv lý produkt 
za konkurenceschopnou cenu, mohou p i 
vstupu na cizí trhy selhat, pokud se náležit  
neorientují v tamní legislativ , certi  kacích 
nebo v kulturních zvyklostech dané zem . 
Zástupci CzechTrade p sobí v tém  
50 zemích po celém sv t  a disponují 
informacemi doslova „z první ruky“. Klient m 
pomáhají s oslovováním potenciálních 
partner , asistují p i sch zkách nebo mohou 
pomoci p eklenout jazykovou bariéru. Kdo 
o exportu teprve uvažuje, nalezne mnoho 
užite ných informací na webu agentury 
CzechTrade i na informa ním portálu 
BusinessInfo.cz, p ípadn  se m že obrátit 
na Klientské centrum pro export. 

RADOMIL DOLEŽAL

Generální editel
CzechTrade

3 4

Fo
to

: C
ze

ch
Tr

ad
e

Foto: Asociace exportér

16-19K_export.indd   18 22.01.16   16:58



téma m síce export

www.komora.cz  19

máme třetí největší rozdíl mezi HDP a HNP, což 

právě odliv kapitálu odráží, a v této oblasti by měla 

být ekonomická diplomacie aktivnější. Například 

v podpoře exportu českého kapitálu i know-how 

do zahraničí.

To, že lze odlivu kapitálu ze zemí, kde je vyproduko-

ván, do mateřských společností v zahraničí účinně 

zabránit, dokumentuje Petr Zahradník na příkladu 

Estonska. Korporace, které vyvádějí celý zisk, jsou 

tam zdaněny řádově víc než ty, které zisk reinvestují, 

případně jej používají třeba ke zvelebení okolí.

Efekt m nové intervence
Exportérům výrazně pomohly i intervence České 

národní banky, jež se snaží udržet kurz české měny 

nad 27 korunami za euro. „Asociace exportérů, jako 

největší asociace svého druhu v České republice, se 

tímto opatřením dlouhodobě zabývá a vyhodno-

cuje ho. Intervence ČNB přinesla českému exportu 

za první rok o 270 miliard vyšší tržby. Celkově 

vzato intervence nejenže zabránily defl aci se všemi 

negativními dopady, ale navíc pomohly zachovat víc 

než padesát tisíc pracovních míst a dalších 25 tisíc 

jich vytvořit. Do státního rozpočtu tato intervence 

přinesla příjmy vyšší o zhruba sedm miliard korun 

na daních a další fi nance z odvodů DPH,“ vypočítá-

vá Jiří Grund. Pro kontrast uvádí situaci z dřívější 

doby, kdy kurz koruny propadl pod 23 korun 

za euro a řada českých fi rem již v této situaci podle 

něj doslova ztrácela podstatu své existence. „Sou-

časný stav je pro export dobrý a vydrží minimálně 

do konce letošního roku. Jsem přesvědčen, že nové 

vedení ČNB bude i nadále postupovat odpovědně 

a nenechá český export padnout. Byla by to škoda, 

a hlavně k tomu není důvod,“ zdůrazňuje Jiří 

Grund.

Petr Zahradník doplňuje: „Za 26 let od revoluce se 

měnové podmínky zpřísnily a tržní prostředí se přiost-

řilo. Je však potřeba znovu připomenout, že úrokové 

podmínky jsou dnes pro fi rmy nejlepší, a jen těžko 

lze odhadovat, co by se stalo, kdyby došlo k návratu 

k dvouciferným sazbám.“ Měnové intervence a nízké 

úroky jsou ale podle něj jednoznačnou výhodou, jež 

posiluje konkurenceschopnost českých exportérů. 

Co ji naopak v jeho očích snižuje? „Překážky jsou 

jednak systémově regulační, jednak zapříčiněné 

našimi stereotypy. Často máme tendenci dělat totéž 

co naši předkové, trochu nám chybí přirozená touha 

po inovacích. Je pravda, že tím, že budeme opatrní, 

se do pekla nedostaneme, ale na druhé straně se 

nedostaneme na špičku,“ myslí si Petr Zahradník. 

Rezervy ze strany státu podle něj spočívají zejména 

ve zmíněné regulaci. S tím se ale musí čeští exportéři 

vyrovnat, neboť nelze očekávat, že by v letošním 

roce došlo k významným změnám. „Objektivním 

testem jsou různé žebříčky konkurenceschopnosti. 

Náš posun vzhůru není ani tak dán tím, že bychom 

se významně zlepšili, spíš ti ostatní se zhoršují. Je 

ale fakt, že naše ekonomika má výhodu v tom, že 

se nepotýká s fatálními strukturálními problémy 

jako například ekonomiky na jihu Evropy,“ uzavírá 

makroekonom.  

JAROSLAV MARTÍNEK

Centrální banka
jako ledoborec
Vidím to jako dnes. Je konec listopadu roku 

2013, několik týdnů po přelomovém rozhod-

nutí bankovní rady ČNB, že kurz domácí 

měny oslabuje o necelých 5 % a nedovolí mu 

posílit pod hladinu 27 korun za euro. Za se-

bou mám první větší debatu o tomto kroku 

na pravidelném Exportním fóru organizo-

vaném Asociací exportérů ČR. A přestože 

i tam mnozí vnímají naše rozhodnutí jako 

překvapivé a já dlouze vysvětluji rizika defl a-

ce, logiku infl ačního cílování a smysl našeho 

rozhodnutí, vezu si domů pozitivní dojmy. 

Cítím, že exportéři v průměru kurzovému 

závazku rozumějí a chápou, jaké výhody jim 

může přinést. 

Pár dní poté vedu v redakci Lidových novin 

podobnou debatu s Pavlem Juříčkem, členem 

vrcholného vedení Svazu průmyslu a dopravy. 

On – jako řada lidí z vedení Svazu – krok 

ČNB spíše kritizuje. Ostrý střih. Je konec roku 

2015 a vedení téhož Svazu s řadou identických 

lidí v čele nám na standardním výročním 

setkání s bankovní radou ČNB říká, že 

většina jejich členů se obává posílení koruny 

v budoucnu a že si v zásadě přejí udržování 

závazku déle, ne kratší dobu (!). Tím by mohl 

příběh skončit. Je k němu ale potřeba něco 

dodat. Za ty uplynulé dva roky exporty z naší 

ekonomiky narostly zhruba o 20 % a hrubý 

provozní přebytek, či jednoduše zisk fi rem 

o 16 %. To vše v ekonomice, kterou vývo-

zy živí tak jako jiné země přírodní zdroje. 

Ano, dopad kurzového závazku na exportní 

výkonnost země nebyl jeho hlavním cílem, 

jen pozitivním vedlejším efektem snahy ČNB 

udržet cenovou stabilitu. Ale i tak mě baví 

s odstupem času si uvědomovat, že první 

reakce nemusejí být nejcennější, že někteří 

jsou prozíravější než jiní a že centrální banka 

jako apolitická instituce musí občas umět jako 

ledoborec prorážet led první, aby ostatní moh-

li projet. Byť ji na začátku mnozí kritizují,  

že vrstva ledu je moc silná, cesta riskantní 

a bůhví co ještě, a klidně by nechali ostatní 

lodě v tom ledu 

i nadlouho 

zamrznout.  

PETR ZAHRADNÍK:
„ÍRÁN JE KLASICKÝ P ÍB H 

S OTEV ENÝM KONCEM. M ŽE 
TO DOPADNOUT ŠPATN , ALE 

TAKÉ SKV LE A PAK BUDE 
PLATIT, ŽE KDO P IJDE ZA ROK, 

TEN LIDOV  E ENO UT E 
ÚSTA.“
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BMOJMÍR HAMPL

Viceguvernér eské

národní banky

Foto: Asociace exportér Foto: Asociace exportér
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P ipravme se 
na sv t po intervencích
Ukon ení um le slabé koruny, které se o ekává ke konci roku 2016, 
bude mít zásadní dopad na adu eských  rem. Budou muset
op t samy proaktivn  ídit m nové riziko a již nyní
se na to musí za ít p ipravovat. V opa ném p ípad
jim hrozí ztráty z m nových pozic, do kterých
se dostanou.

téma m síce m nové intervence

20  www.komora.cz

20-21K_PWC.indd   20 25.01.16   9:37



téma m síce m nové intervence

www.komora.cz  21

Co s tím? 
Řada fi rem plánuje začít vstupovat do měnových 

derivátů v okamžiku ukončení intervencí. Deriváty 

a zajišťovací účetnictví jsou komplexní oblastí. Musí 

být podloženy řádnými kontrolními systémy, procesy 

a znalostmi týmů. Klíčové je zejména to, aby měly 

přesná a úplná data o měnové expozici, kterou chtějí 

zajistit. V opačném případě jim hrozí, že měnové 

deriváty se stanou jen spekulativními nástroji vedou-

cími k potenciálním ztrátám. 

Jak by se tedy měly fi rmy v roce 2016 správně 

zachovat?

 Přesně pochopit svou budoucí měnovou pozici 

v jednotlivých měnách.

 Prověřit měnu dlouhodobých dodavatelských 

a odběratelských kontraktů a upravit je tak, aby 

maximálně využily přirozené zajištění mezi stra-

nou nákladů a výnosů. 

 Snažit se nastavit měnu fi nancování tak, aby byla 

i měnou výnosů.

 Defi novat strategii řízení měnového rizika, ko-

munikovat ji se všemi zainteresovanými stranami 

a zavést kontrolní mechanismy a potřebné systémy, 

které umožní vstupovat do měnových derivátů.

Firmy, které jsou výrazně vystaveny jiným měnám, 

než je euro, by měly věnovat plnou pozornost řízení 

měnového rizika již nyní. Měnový závazek ČNB je 

jasně defi nován vůči euru 

a ostatní měny zazname-

naly od listopadu 2013 

až 20% výkyvy.  

OLGA CILE KOVÁ
editelka odd lení ízení

finan ních rizik,

PwC eská republika

eská ekonomika zaznamenala v roce 

2015 robustní růst blížící se pěti procentům, 

čímž se zařadila mezi evropské premianty. 

Přestože faktorů, které přispěly k tomuto výsled-

ku, je několik, slabá koruna jistě patří mezi hlavní 

stimuly podporující český export, a tím růst HDP. 

Žhavým tématem v poslední době je otázka, kdy 

ČNB přestane uměle udržovat oslabenou korunu 

a jakým způsobem tento svůj závazek opustí. Může 

být situace podobná té švýcarské, kdy tamní měna 

prudce oslabila a skokově zdražila švýcarské zboží 

a služby pro zahraniční odběratele? Jaký dopad 

bude mít ukončení měnových intervencí na českou 

ekonomiku? Jak by se měly fi rmy na tento okamžik 

připravit? 

Dříve než odpovíme na tyto otázky, připomeňme 

si důvody, které vedly centrální banku k začátkům 

intervencí v listopadu 2013. V letech 2012 až 2013 

procházela česká ekonomika nejdelší recesí ve své 

historii a hrozilo riziko defl ace, tedy poklesu cenové 

hladiny. ČNB vyčerpala své standardní nástroje 

měnové politiky, zejména úrokové sazby na technic-

ké nule. S cílem zamezit dlouhodobému „podstřelo-

vání“ svého dvouprocentního infl ačního cíle vydala 

kurzový závazek, že bude intervenovat tak, aby udr-

žela měnový kurz nad nebo poblíž hladiny 27 korun 

za euro. Přestože současná infl ace je stále pouze těsně 

nad nulou, ČNB očekává, že dvouprocentní infl ační 

cíl bude dosažen na konci roku 2016. To je také 

okamžik, který ČNB avizovala trhu jako současný 

očekávaný „výstup“ z kurzového závazku. 

Hrozí švýcarský scéná ?
Švýcarská národní banka svým náhlým uvolněním 

kurzu trhy šokovala, skokové posílení franku bylo 

pro obchodníky i investory velkým překvapením, 

na které nebyli připraveni. ČNB je transparentní 

ve své komunikaci ohledně ukončení svých interven-

cí a zdůrazňuje, že česká situace je výrazně odlišná 

od švýcarské. Proč?

 V porovnání se švýcarskou národní bankou je 

rozvaha ČNB nezávislá na státním rozpočtu. 

Případné ztráty ČNB nemají tedy dopad na státní 

rozpočet a nevedou k tlaku na ukončení měnové-

ho závazku.

 Česká měna není považována za celosvětový 

bezpečný investiční přístav. 

 O ukončení intervencí ČNB a jeho načasování je 

trh centrální bankou informován a je to vázáno 

na udržitelné plnění infl ačního cíle. Intenzita 

komunikace v případě švýcarského scénáře 

byla výrazně nižší a ukončení intervencí nastalo 

neočekávaně.

 Český měnový režim bude mít i po ukončení 

intervencí formu řízeného plovoucího kurzu, 

ve kterém je ČNB připravena zasáhnout proti 

nadměrným výkyvům kurzu. Ve Švýcarsku je nyní 

kurz plovoucí zcela volně. 

Dopad na eskou ekonomiku 
Česko je velmi otevřená ekonomika. Konec slabé ko-

runy bude mít významné dopady na náš zahraniční 

obchod. Na jedné straně to bude dobrá zpráva pro 

dovozce a fi rmy využívající fi nancování v cizí měně, 

na druhé straně to povede ke snížení konkuren-

ceschopnosti českého exportu. Bez ohledu na to, 

na které straně fi rmy budou stát, mohou očekávat 

výraznější výkyvy měnového kurzu. Proaktivní 

řízení měnového rizika se stane nutností. V opačném 

případě se vystavují riziku výkyvů ve svých výsle-

dovkách s dopadem na své fi remní i manažerské cíle, 

uvěrové podmínky a placené daně.

Autor uvádí komplexní pohled 
na problematiku poskytování ces-
tovních náhrad při pracovních ces-
tách zaměstnanců v podnikatelské 
sféře i ve sféře veřejně prospěšných 
poplatníků daně z příjmů právnic-
kých osob a při podobných cestách 
fyzických osob – podnikatelů, včetně 
řešení souvisejících oblastí, jako např. 
vznik práce přesčas na pracovní 
cestě, dovolená před, po a během 

pracovní cesty, současné poskytnutí stravného atd.,a to 
po změně zákoníku práce a navazujících právních předpisů 
během roku 2015 a k 1. 1. 2016.

336 stran, brožovaná, 
formát A4 99 Kč

Kniha přináší aktuální znění všech 
důležitých daňových zákonů s vy-
značením legislativních změn, které 
platí pro rok 2016, např. úpravu 
kontrolního hlášení v § 101c a násl. 
zákona o DPH nebo rozsáhlou noveli-
zaci zákona o dani z nemovitých věcí 
účinnou od 1. 1. 2016. Kniha zachy-
cuje legislativní změny, které nastaly 
v průběhu roku 2015 – zejména dílčí 
novelizace zákona o daních z příjmů 

a zákona o rezervách (změny týkající se příspěvku na likvidaci 
solárních panelů jsou použitelné již pro období roku 2015), atd.

1272 stran, vázaná se stužkou 979 Kč

ZÁKONÍK PRÁCE (5656)
prováděcí nařízení vlády a další související 
předpisy s komentářem k 1. 1. 2016
Kolektiv autorů

CESTOVNÍ NÁHRADY  (2397)
v 411 příkladech 2016
Ing. Karel Janoušek

DAŇOVÉ ZÁKONY V ÚPLNÉM ZNĚNÍ 
K 1. 1. 2016 s přehledy změn (2594)
Ing. Pavel Běhounek

Tato publikace obsahuje výklad 
změn zákoníku práce a úprav dalších 
souvisejících předpisů, k nimž došlo 
v uplynulém roce, a to  formou uce-
leného souboru téměř čtyř desítek 
aktualizovaných úplných znění práv-
ních předpisů opatřených komentáři 
vyjadřujícími právní názory a zkuše-
nosti osvědčeného týmu autorů. 
Publikace je určena především 
pro každodenní činnost zaměstna-

vatelů, zaměstnanců, a personalistů ve fi rmách, může však 
sloužit i jako užitečná pomůcka pro odbornou i laickou 
veřejnost.

576 stran, brožovaná 419 Kč

anag@anag.cz
obchod@anag.cz

585 757 411
www.anag.cz

Celý sortiment již vydaných knih nakladatelství ANAG 
najdete ve všech dobrých knihkupectvích po celé ČR.
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nočních příletů charterových letů. Výhodou těchto 

bankomatů je, že si klienti mohou hotovost vybrat 

jak v českých korunách, tak v eurech. „Další 

zajímavou službou, na které jsme s letištěm domlu-

veni a o kterou projevilo zájem, je možnost, aby si 

cestující objednali valuty online předem na našem 

webovém portálu a na letišti si předem domluvenou 

měnu již jen vyzvedli na naší pobočce,“ doplňuje 

Marek Nácovský.

Pravidla ur ování kurzu
Cílem směnáren je, aby byly tam, kde je velká 

koncentrace turistů. Proto bylo pro Interchange 

v České republice důležité získat právě pražské 

letiště. Směnárny najdete také na velkých nádra-

žích a na dalších dopravních uzlech, a především 

v centru měst. Na všech těchto exponovaných 

místech se logicky potýkají s vysokým nájem-

ným, což se v důsledku musí promítnout v ceně 

služby. Směnárny žijí z rozdílu v kurzech za nákup 

a prodej.

„Tomu je přizpůsobena naše obchodní strategie. 

Těžko můžeme očekávat, že turisté, kteří v centru 

tvoří do značné míry naši klientelu, budou kvůli 

levnější směně menších objemů valut centrum 

opouštět,“ podotýká Marek Nácovský.

Od 1. ledna je pro cestující k dispozici šest 

poboček této společnosti na Terminálu 2, 

v průběhu jara dojde k nahrazení poboček 

stávajícího provozovatele i na Terminálu 1. Kromě 

jedné malé konkurenční pobočky na Terminá-

lu 1 tak bude na celém letišti obsluhovat cestující 

společnost Interchange. „Cílový stav bude dvanáct 

našich poboček a sedmnáct bankomatů,“ vypočítává 

Marek Nácovský, Country Managing Director pro 

Českou republiku a COO skupiny Interchange.

Pražské letiště razí podobnou strategii jako spous-

ta jiných velkých letišť v Evropě i ve světě, a to 

mít pouze jednoho dominantního provozovatele 

směnáren na všech terminálech či aspoň na větši-

ně z nich. Skupina Interchange takto dominantně 

působí již na mezinárodním letišti ve Vídni, 

Budapešti, Nice a rovněž v americkém Orlandu. 

„Konkurence fi rem na letištích této velikosti nemá 

příliš smysl. Největší nákladovou položkou je 

nájem, a aby ho byl schopen provozovatel směnáren 

uhradit a generovat přiměřený zisk, je vhodné, aby 

tam byl sám. Pro fi rmu, pro letiště a v důsledku 

i pro klienty,“ vysvětluje Jiří Krejča.

Společnost Interchange plánuje nabídku služeb 

na letišti rozšířit tak, aby byla schopna komplexně 

pokrýt fi nanční potřeby cestujících. Již nyní fun-

gují kromě poboček právě zmíněné bankomaty, 

které cestující bez problémů obslouží v případě 

Sm nárny na letišti 
ovládl Interchange
Až budete cestovat do zahrani í a budete si na Letišti Václava Havla 
pot ebovat vym nit cizí m nu, narazíte nov  na oranžové logo 
mezinárodní skupiny Interchange, jež na podzim vyhrála výb rové 
ízení. Ke zm n  provozovatele sm náren došlo po delší dob . 

„Spole nost Interchange je na eském trhu velmi silná a získáním 
pobo ek na letišti svou pozici ješt  upevnila,“ íká Ji í Krej a, 
len p edstavenstva Interchange CZ. 

téma m síce m nové intervence
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INTERCHANGE GROUP

Mezinárodní skupina Interchange Group provozuje  nan ní služby prost ednictvím sít  
více než tisíce pobo ek svých a smluvních partner  po celém sv t . Vznikla v roce 1990 
a b hem n kolika let se jí se svými službami poda ilo z n kolika evropských zemí úsp šn  
expandovat do celého sv ta. Je rovn ž partnerem Western Union, celosv tové nebankovní sít  
hotovostních plateb. Díky svému agilnímu zp sobu ízení se jí b hem posledních let poda ilo 
usp t v n kolika tendrech na umíst ní bankomat  a sm náren na mezinárodních letištích. 
Díky úsp šnému tendru se tak od 1. 1. 2016 na pražském letišti objevily práv  její sm nárny 
a bankomaty. 

Boj o dobrou pov st sm náren
Směnárny nejsou považovány za místa, kde se 

obchoduje transparentně. To manažery společnosti 

Interchange trápí a rádi by podnikli kroky, aby se 

tento pohled změnil. „Máme zájem komunikovat 

s pražskými politiky, regulátory a s dalšími instituce-

mi a ukázat jim, jak v oboru fungujeme. Věříme, že 

by se pak jejich pohled změnil a podnikly by se kroky, 

jež by toto prostředí ozdravily,“ vyzývá Jiří Krejča. 

Na příkladu společnosti Interchange ukazuje, že 

to jde. „Máme fungující systém, který znemožňuje 

provádět transakce, které nejsou evidovány. Všichni 

naši zaměstnanci jsou pečlivě vybíráni a zaškoleni 

tak, aby neměli pokušení na podvodné jednání ani 

pomyslet. Navíc máme propracovaný systém kontrol 

včetně mystery shoppingu,“ vypočítává manažer. 

Zároveň ale přiznává, že transparentnost společ-

nosti má i svou odvrácenou stranu mince – služby 

Interchange jsou vnímány jako dražší. Oba mana-

žeři to ale vysvětlují právě transparentností. Všech-

ny transakce jsou zdaněny, za všechny zaměstnan-

ce platí fi rma odvody a podobně. I proto má fi rma 

velký zájem, aby se trh ozdravil a nebylo na něm 

místo pro jakékoli podvodné jednání. „Abychom 

byli pro například Českou národní banku a komu-

nální politiky partnerem, připravujeme spolu s další 

nadnárodní společností působící na trhu Asociaci 

směnáren. V současné době dáváme dohromady 

základní principy jejího fungování. Pak oslovíme 

další společnosti a věříme, že mezi těmi slušnými by 

o asociaci měl být zájem,“ tvrdí Marek Nácovský.

Další rozvoj služeb
Aktuálně je pro společnost Interchange naprostou 

prioritou dokončení převzetí poboček na pražském 

letišti. Do budoucna ale plánuje další rozvoj služeb, 

které poskytuje. Jde například o převody peněz 

sítí Western Union, jejíž je společnost Interchange 

partnerem. Jde o nebankovní systém odesílání 

hotovostních prostředků s celosvětovým pokrytím. 

Využívají ji turisté, sezonní pracovníci, je populární 

v zemích, kde je složité získat bankovní účet. Lidé, 

kteří nemají platební kartu, mohou této služby vyu-

žít například v cizině, když se dostanou do nesnází.

Exportéři by mohli ocenit další aktivitu společnosti 

Interchange, a to devizové transakce. „Zaměřuje-

me se na soukromníky, menší fi rmy, které sice mají 

možnost tuto službu provádět v rámci bankovních 

operací se svou bankou, ty však někdy nejsou 

schopny nabídnout tak zajímavý kurz jako my, kteří 

provádíme transakcí víc a dostaneme právě díky 

vyššímu objemu lepší podmínky. Naši klienti vy-

užívají toho, že jim devizy za výhodných podmínek 

nakoupíme a rovnou provedeme platbu,“ popisuje 

Marek Nácovský.

Díky získání poboček na letišti v Praze společnost 

Interchange významně posílila na českém trhu 

a hodlá se dále rozvíjet v zemích, kde již působí, 

a eventuálně expandovat do dalších. Podle Jiřího 

Krejči, který je členem Business Development 

Teamu skupiny, má Interchange našlápnuto k tomu, 

aby v příštích letech výrazně rostl. „Britský majitel se 

fi rmě věnuje, osobně ji velice uvážlivě řídí a zároveň 

dává prostor ostatním členům týmu. Skupina Inter-

change roste organicky, má mezinárodní know-how, 

jasně danou strukturu, je fi nančně silná. Proto je 

logické, že se chceme stát přirozeným partnerem těch, 

kdo tvoří legislativu, a máme zájem podílet se na dal-

ší kultivaci trhu,“ doplňuje Jiří Krejča.  

JAROSLAV MARTÍNEK

BLIŽŠÍ INFORMACE NA

WWW.INTERCHANGE.CZ

Foto: Emanuel Mizia Foto: Emanuel Mizia
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velmi perspektivním trhem Kuba, kde je řada starých 

technologií z bývalého Československa, které bude 

třeba repasovat. Díváme se i na řadu objemově men-

ších, ale velice zajímavých obchodních příležitostí 

s tradičními českými vývozci v energetice, potra-

vinářství, pivovarnictví či v oblasti zemědělských 

technologií. Pro exportéry jsou samozřejmě tradičně 

zajímavé i státy SNS.

Jak vidíte pozici EB a její fungování v blízké 
budoucnosti?
Jak už jsem zmínil na začátku, současná ČEB je 

v podstatě novou institucí, za poslední tři roky se zde 

odvedlo hodně práce. Vytvořili jsme banku fungující 

na standardních a moderních bankovních procesech, 

můžeme se opřít o kvalifi kované experty a jasnou 

vizi. Troufám si říct, že se dnes můžeme srovnávat 

s obdobnými institucemi na podporu exportu 

v zahraničí. Nadále se budeme muset vypořádávat 

s několika kostlivci z minulosti, jsem ale přesvědčen, 

že nově nastavené procesy zabrání tomu, aby se 

podobné chyby opakovaly.

V em se tedy EB vlastn  liší od b žné
komer ní banky?
Z pohledu exportéra jsou rozdíly minimální, dalo 

by se říci, že zanedbatelné. Ten zásadní rozdíl vidím 

v diametrálně odlišné misi. Klasická banka má jeden 

cíl – zhodnocovat peníze svých akcionářů a vlast-

níků. U ČEB je ale hlavním cílem podpora českého 

exportu a pracovních míst, a to i v době, kdy se 

ekonomice třeba úplně nedaří. 

V době ekonomického růstu a dostatku likvidity 

na bankovním trhu je naší rolí především dopl-

ňovat nabídku komerčních bank o specializované 

produkty a pomáhat českým vývozcům exporto-

vat i do rizikovějších teritorií. Malá a na exportu 

závislá země jako Česká republika však potřebuje 

i v době krize co nejvíce vyrábět, vytvářet pracovní 

místa a exportovat. Komerční banky, které mají své 

„matky“ v zahraničí, mohou v době krize kapitál 

z Česka naopak stáhnout a úvěrování omezit. Proto 

je důležité, aby Česká republika měla vlastní nástroj, 

kterým může české fi rmy podpořit. A právě v tom 

vidím smysl a největší přínos ČEB.  

EB

Jak byste z pozice eské exportní banky 
shrnul rok 2015?
V loňském roce jsme se soustředili především 

na ozdravení banky. Reorganizovali jsme vnitřní 

procesy, podepsali jsme přes čtyřicet nových smluv 

a intenzivně jsme se věnovali segmentu malých 

a středních podniků. Úspěšně jsme nastavili novou 

strategii pro obchodní případy ovlivněné změnou 

kurzu rublu – jako příklad mohu uvést restrukturali-

zaci projektu výstavby výrobního závodu a dodávky 

technologie na produkci OSB desek v Kalevale 

nebo projektu paroplynové elektrárny Kurganskaja 

v Ruské federaci.

S jakým cílem vstupujete do roku 2016?
Chceme pokračovat v procesu, který jsme započali 

před necelými dvěma roky – tedy v transformaci 

ČEB do podoby moderní a transparentní instituce, 

která má pevné a nezastupitelné místo ve státním 

systému podpory exportu. To v praxi znamená, že 

i nadále půjdeme cestou podpory malých a střed-

ních podniků a samozřejmě se budeme muset také 

co nejefektivněji vypořádat s problémy, které jsme 

zdědili z minulosti – tedy s problematickými úvěry 

z let 2007 až 2011. 

Pro  práv  st ední a malé podniky? D íve se EB 
soust edila spíše na velké investi ní projekty 
v ádech miliard korun…
Úvěry na velké investiční projekty měly zelenou 

převážně v době fi nanční krize, kdy v Česku převládl 

pocit, že je možné se z problémů „vyexportovat“. Tato 

strategie byla do značné míry úspěšná, prokazatelně 

se v českém průmyslu podařilo udržet řadu pracov-

ních míst, ale „odložené“ náklady za období krize 

dnes nese především právě ČEB.

V současnosti vidíme naopak veliký potenciál v tom, 

kolik fi rem je v ČR schopno exportovat dílčí tech-

nologie nebo produkty v rámci projektů, které svým 

rozsahem sice nedosáhnou k miliardám, skvěle ale 

fungují a mají opravdu smysl. Byla by škoda takové 

projekty nepodpořit. Vedle tradičních strojíren-

ských odvětví tak chceme více podporovat i české 

fi rmy působící v perspektivních oborech s vysokým 

potenciálem růstu, jako jsou technologie pro výrobu 

potravin, kvalifi kovaná chemie, optika, zdravotnictví 

nebo farmacie. 

Jaké konkrétní možnosti tedy  rmám nabízíte?
Českým exportérům nabízíme nejširší paletu 

produktů exportního fi nancování na trhu – od úvěrů 

na fi nancování výroby pro export přes přímé a nepří-

mé dodavatelské a odběratelské úvěry až po záruky 

nebo odkupy pohledávek. Umíme nabídnout i fi nan-

cování akvizičních záměrů českých fi rem do za-

hraničí. Umíme profi nancovat náklady na nákup 

surovin, materiálu a ostatních komponentů určených 

k výrobě pro export (tzv. předexportní úvěr) nebo 

zajistit českému investorovi dlouhodobé úvěrové 

zdroje pro realizaci investice v zahraničí. Jsme též 

schopni profi nancovat české výrobce, kteří jsou 

subdodavateli exportních dodávek, nebo půjčit 

komerční bance v zahraničí, která následně půjčí 

zahraničnímu odběrateli na nákup českého exportu 

a omezí tak riziko nesplácení. Nabízíme také širokou 

škálu bankovních záruk, od záruky za nabídku až 

po záruky šité na míru potřebám malých a středních 

podniků. Stejně tak nabízíme odkupy pohledávek. 

Výhodou ČEB je její úzká produktová specializace 

a řada zkušených profesionálů v oboru. 

Která z exportních destinací je podle vás pro 
eské exportéry momentáln  nejzajímav jší?

I přes sankce přetrvává zájem exportérů o Rusko. 

Vývozci se však stále častěji zajímají i o jiná teritoria, 

kterými by nahradili výpadek na ruském trhu. Hod-

ně se v poslední době mluví o Íránu. V návaznosti 

na uvolnění sankcí jsme připraveni pomoci českým 

fi rmám znovu se na tomto trhu prosadit. Současně je 

eská exportní banka
pokra uje v podpo e eského pr myslu
Technologie a produkty eských menších a st edn  velkých  rem mají v Evrop  i ve sv t  skv lé jméno.
To si velice dob e uv domuje i vedení eské exportní banky ( EB), která se bude na podporu práv
tohoto segmentu soust edit i v roce 2016. V em bude tento rok pro EB a eský export v bec jiný
a jaké p inese trendy? Na otázky HK R odpovídal generální editel EB Karel Bureš.

KAREL BUREŠ

Generální editel eské exportní banky
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téma m síce instantní platby

Z každoročních průzkumů vyplývá, že dochází k pro-

dlužování splatnosti v B2B segmentu. Je to logický 

vývoj spojený s růstem ekonomiky a optimalizací 

pracovního kapitálu. Problém s dopady pozdních úhrad se 

týká především malých a středních fi rem do 100 milionů 

korun ročního obratu. Vyplývá to z průzkumu společnosti 

Intrum Justitia, Komory certifi kovaných účetních (KCÚ) 

a Asociace certifi kovaných účetních (ACCA). Tak jako 

v jiných oblastech i zde platí, že kde není žalobce, není 

soudce. Tedy alespoň prozatím.

N žky mezi malými a velkými 
spole nostmi se rozevírají
Velké nadnárodní společnosti jsou nuceny dodržovat 

centrální strategii nákupu. Dlouhé lhůty splatnosti jsou 

jedním z klíčových ukazatelů při optimalizaci cash fl ows 

a pracovního kapitálu. Často přitom tyto fi rmy porušují 

platnou českou legislativu, která uzákonila splatnost 

na 30 dní a pouze ve výjimečných případech, kdy to není 

„hrubě nespravedlivé“, ať už to znamená cokoliv, povoluje 

splatnost 60denní. Nastavení dlouhých splatností pro malé 

dodavatele často znamená vstupní bariéru pro navázání 

obchodního vztahu s velkou fi rmou, přestože jsou schopni 

nabídnout lepší kvalitu nebo cenu produktu. Rozevírají se 

tak nůžky, kde na jedné straně stojí velcí odběratelé s dlou-

hými splatnostmi a na straně druhé stále méně dodavatelů, 

kteří jsou tyto platební podmínky schopni akceptovat 

a zvládnout. Malým a středním fi rmám dlouhé lhůty 

komplikují nejen možný rozvoj, ale mnohdy také ohrožují 

samotnou existenci podniků. Případný zánik těchto fi rem 

přitom často neznamená, že by jejich podnikání nebo 

produkty byly nekvalitní. 

Velké spole nosti integrují ešení
Instantní platby pro drobné dodavatele
Pomoci dodržovat velkým společnostem platnou legis-

lativu a nabídnout výběr většího množství dodavatelů 

umožňuje integrace systému Instantní platby. Instantní 

platba je nové řešení brněnských společností Investiční 

aukce a CCV Informační systémy, které snoubí standardní 

bankovní faktoring s nejmodernějšími technologiemi. 

Tato služba dokáže dodavatelům zařídit úhradu faktury 

již do 3 dnů a přitom odběratel svůj závazek uhradí až 

ve standardní smluvní splatnosti např. 60 dnů. Malí doda-

vatelé se tak můžou jednodušeji rozvíjet a zároveň mohou 

poskytovat širší portfolio služeb a produktů i velkým 

odběratelům. Díky Instantní platbě byly již malým a střed-

ním podnikům proplaceny ve zkrácené splatnosti stovky 

milionů korun. 

Faktoring 2.1.
Oproti jiným poskytovatelům faktoringových služeb 

využívají Investiční aukce, provozovatel Instantní platby, 

k fi nancování dodavatelů současný přetlak volného kapi-

tálu. „Zdrojem fi nancí nejsou bankovní úvěry, jako je tomu 

v případě řady bankovních produktů, ale široké portfolio 

nezávislých investorů. Přičemž roční úroková sazba začíná 

již od méně než 2 % p. a., což je pro malé a střední podniky 

bezkonkurenční,“ říká Adam Šoukal, zakladatel Instantní 

platby. Kombinace investorů z řad fi nančních profesionálů 

tak paradoxně nabízí mnohem výhodnější podmínky 

fi nancování než většina bankovních domů. Investice 

do faktoringu formou Instantní platby nabízí investorům 

konzervativní, ale atraktivní způsob zhodnocování kapitálu. 

O své investice se investoři nemusejí obávat, protože 

pohledávky jsou díky spolupráci s úvěrovou pojišťovnou 

pojištěny. Zároveň pomáhají k rozvoji tuzemských fi rem. 

Pro-exportní ešení
U exportně zaměřených fi rem může být často složitější 

vyhodnotit bonitu a kreditní rizika spojená se zahraničním 

odběratelem. Proto především u exportu vnášejí dlouhé 

doby splatnosti faktur a zpožďování plateb do podnikání 

určitou míru rizika a nervozity. „Téměř třetina našeho port-

folia jsou exportně zaměřené fi rmy. Máme takovou zpětnou 

vazbu, že tito klienti oceňují, že umíme dobře vyhodnotit 

a pojistit rizika zahraničních odběratelů, a především jim 

umíme zařídit téměř okamžité úhrady vystavených faktur. 

Nemusejí tak kalkulovat cash-fl ow a riziko každé zakázky, 

ale můžou se více věnovat jenom svému produktu, což je pro 

menší a středně velké společnosti velmi důležité,“ uzavírá 

Adam Šoukal.  

JAROSLAV MARTÍNEK

Jednoduché ešení dlouhých splatností
Pozdní úhrady mohou být likvida ní pro mnoho prosperujících  rem. Velcí odb ratelé p itom 
nastavením více než 60denní splatnosti porušují zákon.

INSTANTNÍ PLATBA

je moderní on-line ešení dlouhých splatností. Služba Instantní platba se zam uje na provozní  nancování tuzemských  rem menší a st ední 
velikosti, které dodávají do velkých, asto zahrani ních  rem. Instantní platba vytvá í  exibilní a administrativn  nenáro nou alternativu tradi nímu 
bankovnímu faktoringovému  nancování. Službu Instantní platba provozuje platební instituce Investi ní aukce, která zárove  nabízí  nan ním 
investor m možnost moderní investice formou P2P  nancování faktur. Spole nost Investi ní aukce je sou ástí Jihomoravského inova ního centra 
JIC a je registrovanou platební institucí NB. V roce 2014 byla vyhlášena 2. nejnad jn jší  rmou roku v rámci GEW a v roce 2015 se umístila 
v top 10  rem JMK v sout ži Vodafone  rma roku. 

Ing. ADAM ŠOUKAL

Adam Šoukal je 
spoluzakladatelem Instantní 
platby a CEO platební instituce 
Investi ní aukce, která službu 
Instantní platba provozuje. Dva 
roky pracoval v Londýn  pro 
banku Santander na akvizici 
jiné bankovní instituce, kde 
byl zodpov dný za migraci 
korporátního úv rového portfolia. 
Po návratu do eské republiky 
založil spole n  se svým kolegou 
Tomášem Slobodníkem Investi ní 
aukce. Svoji profesionální 
kariéru za al v odd lení 
restrukturalizací v pražském 
PwC, kde se zam oval také 
na projekty z oblasti corporate 
 nance a pracovního kapitálu. 
Studoval v esku, Špan lsku 
a Nizozemsku, má dva inženýrské 
tituly z ekonomie a managementu. 
Mezi jeho záliby pat í squash, 
kiteboarding a lyžování.
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advertorial

Analýza poptávky po nových obchodních 

příležitostech ukazuje, že i v roce 2015 se 

na prvním místě drželo Německo, které je tra-

dičně nejvýznamnějším partnerem České republiky 

v regionu. Následovalo Polsko a na třetím místě se 

srovnatelnými čísly Slovensko. Jinde ve světě museli 

exportéři čelit změnám podnikatelského prostředí 

spojeným se zvýšeným politickým i ekonomickým 

rizikem, což zdůrazňuje analýza skupiny Credendo 

Group. „Jen v prvních devíti měsících roku 2015 mu-

sela skupina Credendo snížit rating více zemím 

než za celý rok 2014 a tento trend pokračoval i při 

posledním prosincovém hodnocení, kdy byl rating 

krátkodobého politického rizika snížen u deseti zemí, 

zatímco pozitivní změnu zaznamenaly pouze dvě 

země,“ komentuje situaci Michal Veselý, generální 

ředitel společnosti KUPEG úvěrová pojišťovna, a. s. 

Na rizika nestability vzdálených zemí je proto dobré 

se připravit a vyplatí se mít po ruce silného partnera, 

který danou oblast dobře zná.

Politické riziko na scén
„Můžete mít své odběratele skvěle prověřené, ale stejně 

to nemusí stačit, protože některé události jednoduše ne-

lze dopředu předvídat,“ říká Michal Veselý. Například 

zpřísněná pravidla pro import do Egypta, která platí 

od ledna letošního roku a jejichž cílem je podpora 

místní výroby. Dovozci tak musí počítat s novými ad-

ministrativními překážkami a problémy, které mohou 

vést ke zpoždění v platbách. „To je příklad politického 

rizika, před kterým kryjeme naše klienty,“ upřesňuje 

Michal Veselý a dodává: „Exportéři by si měli vždy 

ověřit, zda jejich pojistná smlouva zahrnuje i krytí poli-

tických rizik, protože to nemusí být pravidlem. KUPEG 

svým klientům nabízí komplexní služby a vzhledem 

k tomu, že export s sebou nese nejen komerční, ale 

také politická rizika, je krytí těchto rizik automatickou 

součástí pojištění pohledávek u naší společnosti,“ říká 

Michal Veselý. 

Pohledávky na druhém konci sv ta?
Žádný problém
Pojištění pohledávek stále představuje nejjednodušší 

možnost, jak se chránit před neočekávanými událost-

mi a nejen to. „Máme k dispozici nejaktuálnější infor-

mace o platební schopnosti milionů subjektů po celém 

světě a zkušenosti s pojištěním pohledávek do více 

než 100 zemí světa. Našim klientům proto dokážeme 

poradit, s kým bezpečně obchodovat, a včas je varovat 

před případnými problémy, a to kdekoliv na světě,“ 

říká Michal Veselý. Pojištěné fi rmy se o své peníze 

bát nemusí, ať už se situace vyvine jakkoli. Pokud jim 

dodavatel nezaplatí, snaží se pojišťovna nejprve po-

hledávky vymoci. Specialisté na vymáhání pohledá-

vek disponují potřebnými zkušenostmi a v zahraničí 

spolupracují s místními partnery, jejichž spolehlivost 

a výkonnost je pravidelně hodnocena. Díky tomu 

dokážou úspěšně vymáhat pohledávky téměř kde-

koliv na světě. „To klienti velmi oceňují především při 

vývozu na mimoevropské trhy, protože vymoci pohle-

dávky na druhém konci světa je bez znalosti místních 

poměrů prakticky nemožné,“ dodává Michal Veselý. 

Pokud se pojišťovně pohledávky nepodaří vymoci, 

vyplatí klientovi pojistné plnění. Pojištění pohledávek 

je tak stále nejefektivnějším nástrojem, jak eliminovat 

podnikatelské riziko.  

KUPEG

Pojistili jste si export?
Na scén  se více než kdy jindy 
objevuje politické riziko

Zm ny podnikatelského prost edí a vyšší politické i ekonomické riziko – 
to jsou okolnosti, s nimiž se museli v lo ském roce potýkat p edevším 
exporté i. Vyplývá to z analýzy skupiny Credendo, do níž pat í také úv rová 
pojiš ovna KUPEG. Ta loni podle prvních odhad  pojistila vývoz v hodnot  
75 miliard do 105 zemí sv ta. eští exporté i v lo ském roce tradi n  
hledali obchodní p íležitosti p edevším v sousedním N mecku, Polsku 
a na Slovensku. 

 KUPEG úv rová pojiš ovna, 
a. s., je sou ástí Credendo 
Group, tvrté nejv tší 
evropské skupiny úv rových 
pojistitel . 

 Poskytuje komplexní ešení 
v oblasti úv rového pojišt ní 
a pojišt ní záruk. V roce 2015 
pojistila podle prvních odhad  
transakce v celkové hodnot  
p esahující 180 miliard K .

 Od roku 2011 má pobo ku 
na Slovensku a od ledna 
2015 také v Polsku.

DALŠÍ INFORMACE NAJDETE NA

WWW.KUPEG.CZ
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www.bisnode.cz

PROVĚŘUJTE 
Minimalizujte nedobytné pohledávky prověřováním všech 
svých obchodních partnerů.

SNADNO, RYCHLE, POHODLNĚ – ONLINE 
ARTEMIS představuje díky okamžitému přístupu 
k maximu informací univerzální řešení pro prevenci 
vzniku nedobytných pohledávek.

ARTEMIS
powered by GNOSUS

2016-01 Hospodářská komora - Artemis 188x130.indd   1 12.01.2016   8:52:01
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eské ekonomice se alespo  podle 
posledních makroekonomických ísel 
da í. Jak si stojí eský export?

Růst HDP vyšší než 4 % byl nad očekávání všech 

a podílel se tak i na nižším schodku rozpočtu 

za rok 2015. Export hraje v české ekonomice 

zásadní roli. V uplynulém roce si český export vedl 

velmi dobře. Dařilo se automobilovému průmyslu, 

gumárenství a plastikářství a samozřejmě i české-

mu strojírenství. Výsledek exportu byl pozitivní, 

přestože jsme utrpěli velký propad v obchodu 

s Ruskem. Propad v ruském teritoriu se odhaduje 

na 35 až 40 %, což znamená vzhledem k dobré 

ziskovosti realizované na ruských trzích špatnou 

zprávu. Pro tento, a především příští rok je třeba 

mít také na zřeteli očekávané zreálnění kurzu ko-

runy, což se zřejmě projeví i na výkonu exportu.

Kde jsou podle vás hlavní p ekážky 
pro eské vývozce a pro uplatn ní eských 
podnikatel  na zahrani ních trzích?
Domnívám se, že objektivních překážek, které 

by trápily české exportéry, není více než v minu-

losti. Existuje zde skupina několika desítek expor-

térů, kteří snesou srovnání se světovou špičkou. 

Jsou to většinou dodavatelé větších zakázek, kteří 

jistě ocení podporu na ministerské úrovni i v zemi, 

kam exportují. Složitější je však situace v pod-

poře MSP. Zde můžeme identifi kovat nedostatky 

v oblasti marketingu, sebepropagace, nedostatek 

zkušeností s vyjednáváním v různých zemích, 

nedostatek nástrojů pro fi nancování menších 

dodávek až po nekompletní exportní dokumentaci 

či neschopnost vést jednání v cizím jazyce.

Existují obory i oblasti, kde pro eské 
podnikatele dosud d íme nevyužitý potenciál. 
A co brání tomu jej využít?
Čeští průmyslníci dodávají produkty vysoké 

kvality a velmi širokého spektra. Zejména menší 

výrobci a potenciální exportéři mají však respekt 

z přímého exportu do cílové destinace. Berou 

proto často raději možnost exportovat za nevý-

hodných podmínek přes zprostředkovatele.

eští pr myslníci
jsou nejlepší na sv t

Foto: archiv HK R

Hospodá ská komora eské republiky jako nejv tší zástupce
podnikatel  má dlouhodobý plán podpory exportu, íká viceprezident
HK R Bo ivoj Miná .

HK R DISPONUJE CENNOU 
SÍTÍ BUDOVANOU 22 LET, DÍKY 
KTERÉ EFEKTIVN  POMÁHÁME 

PODNIKATEL M. OBJEVUJÍ 
SE ALE POKUSY NÁS NAHRADIT 

ZA POMOCI VE EJNÝCH 
PROST EDK .
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M l by z hlediska podpory zahrani ních 
aktivit tuzemských  rem hrát v tší roli 
stát? Mohou ješt  n jak více státní instituce 
pomoci?
Stát pomáhal a pomáhá českému exportu. Zde 

je velmi důležité pomáhat v oblastech a způso-

bem, který potřebují a vyžadují čeští exportéři. 

HK ČR, jako největší zástupce podnikatelů 

a exportérů, má snahu sehrávat koordinační roli. 

Nadměrná nekoordinovaná aktivita více státních 

subjektů může podpoře exportu spíše uškodit.

Jak R a jejím exportním aktivitám konkrétn  
pomáhá lenství v EU? Vznikají naopak 

lenstvím n jaké nové bariéry?
Export z ČR do EU činí cca 83 %. Je to číslo 

vysoké a nebezpečné, neboť existuje riziko, 

že problémy na trhu EU se automaticky přenesou 

na český trh. Na straně druhé znamená členství 

v EU výhodu harmonizovaných přístupů k cer-

tifi kátům a jiným dokumentům nezbytným pro 

export. 

Jakou roli v podpo e exportu hraje a m že 
hrát HK R?
Hospodářská komora dlouhodobě podporuje 

export významnou měrou. Prostřednictvím sítě 

okresních a krajských hospodářských komor 

jsou podnikatelé efektivně oslovováni s novými 

informacemi. Díky síti pracovišť HK ČR v zemi 

a díky zkušenému týmu více než 300 pra-

covníků HK ČR v terénu jsme schopni velmi 

rychle a efektivně zjistit i konkrétní požadavky 

exportérů.

HK ČR v minulosti provozovala na všech praco-

vištích Komory v krajích síť Regionálních export-

ních míst. V tomto budeme pokračovat i nadále. 

Tato pracoviště byla užitečným kontaktním 

terminálem pro české podnikatele-exportéry. 

HK ČR se podílela i na organizování zahra-

ničních veletrhů. HK ČR má svoji partnerskou 

komoru ve většině zemí, kam mohou mířit české 

produkty. Tato vazba je také významným pomoc-

níkem při hledání potenciálu pro český byznys.

Co konkrétn  p inášejí podnikatel m 
zahrani ní mise, které Komora pravideln  
organizuje?
Komora zorganizovala v roce 2015 rekordní 

počet 18 podnikatelských misí do 21 států. Jedná 

se o podnikatelské mise doprovázející některého 

politika nebo o mise bez politické účasti. Účast 

v misích si podnikatelé hradí. Motivací pro 

účast v misích je několik. Podnikatel se zúčastní 

mise do země, kde již podniká a chce podepsat 

smlouvu s místním partnerem za účasti českého 

politika.

Podnikatel předpokládá, že při účasti v ofi ciální 

podnikatelské misi bude této misi v cílové des-

tinaci věnována větší pozornost a on bude mít 

větší možnost potkat na pořádaných setkáních 

potenciálního partnera. V neposlední řadě jsou za-

hraniční mise vítaným prvkem ekonomické diplo-

macie a dobrou možností pro pozitivní prezentaci 

České republiky a českého podnikatelstva.

Jaká máte z hlediska zahrani ního obchodu 
R a možností eských podnikatel  

o ekávání pro letošní rok?
HK ČR bude i nadále pořádat doprovodné 

i vlastní zahraniční mise. Jako smysluplné 

se ukazuje pořádat mise každý rok i do nějaké 

nové destinace s exportním potenciálem. HK ČR 

bude ve spolupráci se sítí komor v České republice 

organizovat sérii Krajských exportních konferencí. 

Foto: archiv HK R

Cílem této aktivity je nalezení nových exportérů 

a jejich efektivní oslovení společně s existujícími 

exportéry z MSP. Komora má zpracovaný plán 

dlouhodobé podpory exportu. Podnikatelům 

budeme nadále dodávat užitečné informace pro 

export. Zde je třeba podotknout, že právě HK ČR 

byla u zrodu důležitého informačního materiálu 

pro exportéry, zpracovaného ambasádami České 

republiky v zahraničí a Ministerstvem zahranič-

ních věcí pod názvem Mapa globálních oborových 

příležitostí. Jedná se o nový materiál, kde si každý 

podnikatel nově může zcela zdarma a sám nalézt 

potenciální trh pro svoje produkty. 

Čeští průmyslníci jsou nejlepší na světě, srovnává-

me-li kvalitu, cenu, fl exibilitu a schopnost vytvořit 

vztah. MSP jsou základem každé vyspělé ekono-

miky. Hospodářská komora vyvine maximální 

úsilí k tomu, aby export realizovaný ve velké míře 

velkými společnostmi byl podpořen z minister-

ské a velvyslanecké úrovně. Export realizovaný 

exportéry z MSP by pak byl zásadně podpořen 

ať již ze strany HK ČR, nebo ze strany státu. I zde 

budeme hledat další možnosti podpory, zejména 

však nástroje k fi nancování menších exportů 

(5–30 milionů Kč). Společným cílem podnikatelů 

a státu pak musí být vytvoření Jednotné pozitivní 

prezentace České republiky. Využít praxe ze sou-

sedních zemí se nabízí i zde.  

MILOŠ CIHELKA

Ing. BO IVOJ MINÁ

Je lenem p edstavenstva HK R a od kv tna 2014 zastává funkci viceprezidenta HK R. Dále 
je dlouholetým p edsedou p edstavenstva OHK Jeseník a p edsedou KHK Olomouckého kraje. 
K dalším ve ejným aktivitám pat í lenství ve Správní rad  Univerzity Palackého v Olomouci 
a spolupráce s Technologickou agenturou R na pozici zpravodaje.

Profesní aktivity zahájil v roce 1982 nástupem do TERAMO Vápenná. V roce 1993 založil s dalšími 
ty mi spole níky STOMIX, s. r. o., mezinárodní spole nost na výrobu materiál  pro zateplování 

budov, ve které p sobil jako generální editel. V roce 2011 spole níci STOMIXu prodali 100 % 
podíl  strategickému partnerovi. V roce 2012 založil výrobní, exportní a inženýringovou spole nost 
CONTECHIN, s. r. o.

Viceprezident  Bo ivoj Miná
je astým reprezentantem HK R

na podnikatelských misích
s nejvyššími p edstaviteli

státu.
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Mise HK R
otevírají eským podnikatel m
dve e do sv ta
Hospodá ská komora R je nezpochybnitelným lídrem ekonomické diplomacie již adu let. Potvrdil 
to i uplynulý rok, který byl z hlediska aktivit zam ených na podporu exportu a zp ístup ování 
zahrani ních kontakt  pro domácí  rmy bezesporu rokem rekordním.

Foto: HK R
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Jedním z hlavních nástrojů, kterými pomáhá 

HK ČR českým podnikům najít si příležitost pro 

uplatnění svých výrobků či služeb na tradičních 

i dosud „neprobádaných“ zahraničních trzích, jsou be-

zesporu zahraniční mise. Během nich doprovázejí čeští 

podnikatelé nejvyšší ústavní činitele a získávají tak 

unikátní možnost navázat obchodní kontakty i tam, 

kam by se jinak jen velmi obtížně dostávali. 

Počet takovýchto doprovodných podnikatelských misí 

rok od roku roste, v roce 2015 jich bylo již 18 a smě-

řovaly do více než dvou desítek států po celém světě. 

Některé z nich je přitom možné označit za doslova 

průlomové. V rámci mise HK ČR mohli její účastní-

ci z řad podnikatelů pravděpodobně poprvé oslovit 

potenciální partnery i v zemích dosud prakticky 

uzavřených obchodní spolupráci, jako jsou například 

Írán či Kuba. Netřeba přitom asi zdůrazňovat, že pro 

navazování kontaktů v cizí zemi má pro podnikatele 

účast v delegaci prezidenta republiky, premiéra nebo 

třeba ministra doslova cenu zlata. „Záštita význam-

ných představitelů naší země, kteří fi rmy doprovázejí, 

je na mnoha trzích nezbytným předpokladem nejen 

navázání prvotních vztahů, ale i následné realizace ob-

chodních případů,“ tvrdí náměstek ministra průmyslu 

a obchodu pro Sekci Evropské unie a zahraničního 

obchodu Vladimír Bärtl.

Propagace eských výrobk
O významu a užitečnosti misí Hospodářské komory 

jsou na základě svých zkušeností ostatně přesvědčeni 

i zástupci české diplomacie. „Podnikatelské mise dopro-

vázející ofi ciální představitele státu jsou jednou z mož-

ností, jak efektivně propojit jednotlivé byznysové aktivity 

vůči zahraničním partnerům. Pro české fi rmy pak tyto 

mise mohou být možností pro nalezení nových export-

ních, importních či investičních příležitostí. Ministerstvo 

zahraničních věcí, které koordinuje zahraniční cesty 

ústavních představitelů ČR, přitom při plánování za-

hraničních cest vychází právě z poptávky podnikatelské 

sféry. Pro dosažení kýženého efektu je důležité, abychom 

MAPA GLOBÁLNÍCH 
OBOROVÝCH
P ÍLEŽITOSTÍ

HK R stála také u zrodu Mapy 
globálních oborových p íležitostí, 
informa ního materiálu pro 
exportéry, zpracovaného 
ambasádami R v zahrani í 
a Ministerstvem zahrani ních 
v cí. On-line dostupná mapa 
p edstavuje unikátní nástroj 
podpory ekonomické diplomacie 
prost ednictvím hledání oborových 
p íležitostí eského exportu. 
Zam uje se p edevším na sektory 
s nevyužitým potenciálem, 
p i emž bere v úvahu exportní 
kapacitu na stran  eského vývozu 
a strukturu a speci  ka místní 
ekonomiky. 

Vý et obor  je zam ený 
na sektory, ve kterých na cílových 
trzích stabiln  roste poptávka 
a v nichž v sou asné dob  není 
pln  využit exportní potenciál 

eské republiky. Interaktivní 
mapu, kde se podnikatelé 
mohou seznámit s konkrétními 
p íležitostmi v jednotlivých
zemích sv ta, najdete
na www.businessinfo.cz/mop. 

Foto: HK R

PUBLIKACI NALEZNETE ZDARMA 

NA STRÁNKÁCH HK R

WWW.KOMORA.CZ
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uměli následně aktivně pracovat s výstupy z těchto 

cest, a to například prostřednictvím navazujících 

sektorových misí na úrovni náměstků ministrů,“ 

tvrdí například náměstek ministra zahraničních 

věcí Martin Tlapa. 

Klíčovou roli HK ČR v ekonomické diploma-

cii uznává i Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

„Ministerstvo spolupracuje při přípravě i v samot-

ném průběhu doprovodných podnikatelských misí 

s Hospodářskou komorou již řadu let. Hospodářská 

komora patří k našim spolehlivým partnerům 

při plánování a koordinaci podnikatelských misí, 

k nimž se pravidelně scházíme se zástupci Kanceláře 

prezidenta republiky, obou komor Parlamentu ČR, 

LEDEN
Hospodářská komora ČR uspořáda-

la při příležitosti ofi ciální návštěvy 

prezidenta Mongolské republiky 

Elbegdorje Tsakhii v Praze Česko-

-mongolské podnikatelské fórum, 

kterého se zúčastnilo více než 

50 českých a 25 mongolských fi rem.

Více než 140 hostů z řad českých 

vývozců se zúčastnilo semináře 

s názvem „Český export a fi nanční 

krize v Ruské federaci – hledání vý-

chodisek“, který uspořádala HK ČR 

spolu s Komorou pro hospodářské 

styky se SNS ve spolupráci s Mini-

sterstvem průmyslu a obchodu ČR 

a partnery.

Na 60 zástupců českých fi rem 

diskutovalo na Dnu Indie, který 

organizovala HK ČR ve spolu-

práci s velvyslanectvím Indické 

republiky. 

ÚNOR
Praktické návody, sdílení zkuše-

ností anebo plánovaná Transatlan-

tická dohoda o obchodu a inves-

ticích mezi EU a USA (tzv. TTIP) 

byly stěžejními tématy kulatého 

stolu „Doing business in the USA“, 

který za účasti 70 fi rem uspořádala 

HK ČR ve spolupráci s Velvysla-

nectvím USA v Praze a partnery.

Setkání Vladimíra Dlouhého 

a velvyslance USA Andrewa 

H. Schapira. 

B EZEN
O možnostech zapojení českých 

fi rem do probíhajících chorvatských 

projektů jednal v Praze prezident 

HK ČR s velvyslankyní Chorvatské 

republiky.

Kulatý stůl věnovaný obchodování 

s Ekvádorskou a Kolumbijskou 

republikou. Kulatého stolu se účast-

nilo více než 60 českých podnikate-

lů i velvyslanci obou zemí. 

DUBEN
Íránský ministr fi nancí a hospodář-

ství Ali Taieb Nia jednal se zástupci 

HK ČR o možnosti prohloubení 
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P EHLED PODNIKATELSKÝCH MISÍ V ROCE 2015

Leden: 1  Turecko – Doprovodná podnikatelská mise p edsedy Poslanecké sn movny

 2  Indie, 3  Nepál – Doprovodná podnikatelská mise ministra pr myslu a obchodu

Únor: 4  Maroko – Doprovodná podnikatelská mise s p edsedou Senátu

 5  Indie – Ú ast eských  rem na India and Central Europe Business Forum

 6  Jižní Korea – Doprovodná podnikatelská mise s p edsedou vlády

 7  Pákistán – Podnikatelská mise na EXPO 2015

B ezen: 8  Srbsko – Podnikatelská mise na zasedání mezivládní smíšené komise 

Duben: 9  Turecko – Podnikatelská mise na zasedání esko-tureckého výboru

Kv ten: 10  Ke a, 11  Mozambik, 12  Mauritius – Doprovodná podnikatelská mise ministra zahrani ních v cí

erven: 13  N mecko – Doprovodná podnikatelská mise p edsedy vlády do Saska

 14  Nizozemsko – Doprovodná podnikatelská mise ministra zahrani ních v cí

Zá í: 15  Srbsko – Doprovodná podnikatelská mise p edsedy vlády

 16  Írán – Doprovodná podnikatelská mise ministra zahrani ních v cí

 17  Mongolsko – Doprovodná podnikatelská mise nám stka ministra pr myslu a obchodu na zasedání smíšené komise

íjen: 18  Kuba – Podnikatelská mise HK R, ú ast nám stka ministra zahrani ních v cí

Listopad: 19  SAE, 20  Kuvajt, 21  Omán – Doprovodná podnikatelská mise ministra pr myslu a obchodu

 22  ína – Doprovodná podnikatelská mise p edsedy vlády

 23  Vietnam – Doprovodná podnikatelská mise s p edsedou Senátu

téma m síce mise HK R
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Foto: HK R
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kontaktovalo asi dvacet pět společností z oblasti 

farmaceutické výroby. Shodli jsme se na třech 

oblastech spolupráce, a to uplatnění našich výrobků 

na íránském trhu, nákup přírodních surovin a pro-

vádění farmaceutických auditů u íránských výrobců 

léčiv,“ konstatuje. Podobnou zkušenost během této 

mise učinili i další zástupci významných českých 

podniků. „Jednali jsme s fi rmami z metalurgie, 

těžebního průmyslu a energetiky. Velmi zajímavá 

byla návštěva zástupce Ministerstva zahraničních 

věcí Íránu a skupiny podnikatelů z provincie Jižní 

Khorasan ohledně těžby surovin,“ říká například 

zástupce obchodního ředitele společnosti Vítkovi-

ce, a. s., Lubomír Gogela.

Úřadu vlády, Ministerstva zahraničních věcí a dal-

ších rezortů, tj. institucí, které nejčastěji podnikatel-

ské mise pořádají. Podnikatelské mise jsou jednou 

z nejžádanějších aktivit, prostřednictvím které 

propagujeme české výrobky a služby,“ konstatuje 

náměstek Bärtl.

Mise šet í peníze
Skutečnost, že účast v podnikatelské misi přináší 

konkrétní výsledky, potvrzuje například ředitel 

společnosti Dr. Müller Pharma, s. r. o., Vladimír 

Müller, který se zúčastnil již zmíněné průlomové 

mise do Íránu doprovázející ministra zahraničních 

věcí na jeho zářijové cestě: „Během jednání nás 

obchodní spolupráce mezi Íránem 

a Českou republikou.

Prezident Hospodářské komo-

ry ČR podepsal memorandum 

o porozumění se svým ukrajin-

ským protějškem Genadijem Čiži-

kovem. Obě země se tak zavázaly 

k posílení vzájemných ekonomic-

kých vztahů.

Viceprezident HK ČR Michal Štefl  

přijal místopředsedu Parlamen-

tu Jordánského hášimovského 

království J. E. Khalila Atieha, aby 

jednali o možnostech hospodářské 

spolupráce.

KV TEN
Vladimír Dlouhý se setkal se zástupci 

Mezinárodního měnového fondu, 

kteří v rámci své mise v České repub-

lice zjišťovali, jak se daří podnikatel-

skému prostředí v České republice.

ERVEN
Prezident Dlouhý přijal pozvání eu-

rokomisařky Cecilie Malmströmové 

a vystoupil na konferenci Evropské 

komise s názvem European Trade 

Policy Day.

Hospodářská komora ČR uspořá-

dala opět po roce setkání při pří-

ležitosti Dne Íránu. Cílem jednání 

bylo aktuální představení teritoria, 

a především obchodních a investič-

ních příležitostí.

Komora ve spolupráci s Velvysla-

nectvím Socialistické republiky 

Vietnam v ČR a partnery zorgani-

zovala kulatý stůl Den Vietnamu, 

kterého se zúčastnilo 53 českých 

fi rem.

Prezident HK ČR navštívil nového 

velvyslance Th ajského království 

v Praze Naronga Sasitorna, aby 

s ním projednal možnosti spo-

lupráce mezi Českou republikou 

a Th ajskem.

HK ČR ve spolupráci s Obchodní 

a průmyslovou komorou Srbska 

a USAID SLDP Serbia uspořádaly 

Česko-srbské podnikatelské setká-

ní, jehož součástí byla prezentace 

N KTERÉ P IPRAVOVANÉ MISE PRO ROK 2016

Únor: 1  Arménie a 2  Gruzie – doprovod ministra pr myslu a obchodu
 3  Makedonie – doprovod ministra zahrani ních v c

B ezen: 4  Indonésie a 5  Barma – doprovod ministra zahrani ních v cí

Duben: 6  Írán – doprovod ministra zahrani ních v cí

Kv ten: 7  Kanada – doprovod p edsedy Senátu 
 8  Senegal a 9  Nigérie – doprovod ministra zahrani ních v cí
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bankami, právními kancelářemi a dalšími aktéry, 

kteří jim mohou v průniku na daný trh či v rozšíření 

aktivit na daném trhu pomoci,“ dodává.

„Na podnikatelském fóru v Bělehradě jsme měli 

jednání s pěti fi rmami, přičemž čtyři z nich se 

nám zdají z hlediska perspektivy velmi zajímavé. 

Diskutovali jsme o kooperaci v oblasti dodávek 

průmyslového zařízení, jako jsou sila, nádrže, 

ocelové konstrukce a další,“ doplňuje svou kon-

krétní zkušenost z mise, která doprovázela loni 

v září premiéra Bohuslava Sobotku do Srbska, 

František Kulovaný, generální ředitel společnosti 

BAEST Machines & Structures, a. s. Řada fi rem 

také podle Hansla standardně zve své stávající 

Účast v podnikatelské misi přináší navíc zástupcům 

tuzemských fi rem i řadu dalších praktických výhod. 

„Účastník mise se nemusí o nic starat. Účastnický 

poplatek pokryje veškeré náklady za účast, zejména 

leteckou dopravu, ubytování v nadstandardních 

hotelích, transfery, organizaci podnikatelských fór, 

exkurzí, společenských akcí atd., ale také zajištění 

víz (v zemích s vízovou povinností), vyhledávání 

odpovídajících zahraničních protějšků (ve spolu-

práci s partnerskou hospodářskou komorou či jinou 

obdobnou institucí) a sjednání schůzek s nimi během 

podnikatelských fór, účast na setkáních s velvyslanci 

a pracovníky zastupitelských úřadů a představiteli 

ofi ciální delegace. Firmy mohou také doprovodit pre-

miéra, ministra, náměstka ministra na přijetí u jeho 

zahraničního protějšku,“ vyjmenovává Jiří Hansl, 

ředitel Zahraničního odboru HK ČR, který mise 

organizuje a podnikatelům zprostředkovává. 

Nové kontakty, noví partne i
Podle Hansla fi rma díky účasti v podnikatelské 

misi ušetří čas i peníze a dostane se na jednání, 

kam by bylo obtížné či nemožné proniknout in-

dividuálně. „Setká se nejen se svými potenciálními 

partnery pro byznys (B2B), které sjedná partnerská 

komora či podobná instituce s detailní znalostí 

místního podnikatelského prostředí, ale i se zahra-

ničními představiteli státní a veřejné správy (B2G), 

srbských obchodních a investičních 

příležitostí pro české fi rmy.

Ve spolupráci s Obchodní a průmy-

slovou komorou Tuniska a Tuniskou 

ambasádou v Praze zorganizovala 

Hospodářská komora ČR Česko-

-tuniské podnikatelské fórum.

ERVENEC
Prezident HK ČR přijal prezidenta 

Česko-německé obchodní a prů-

myslové komory (ČNOPK) Axela 

Limberga.

Jednání s prvním viceprezidentem 

Evropské banky pro obnovu a roz-

voj (EBRD) Philem Bennettem 

a s ředitelkou bratislavské pobočky 

této banky Zdenkou Vicarovou.

Vladimír Dlouhý přivítal na půdě 

Hospodářské komory nového 

španělského velvyslance v ČR, 

kterým se stal Pedro Calvo-Sotelo 

Ibánez-Martín.

Na devadesát čínských a šedesát 

českých zástupců podnikatelského 

sektoru se zúčastnilo Česko-čínské-

ho obchodního fóra, které v Praze 

zorganizovala HK ČR.

SRPEN
Viceprezident HK ČR Bořivoj Mi-

nář přijal mongolského velvyslance 

v ČR Dorjdamba Zumberellkha-

ma. Na společném setkání v sídle 

komory pohovořili o možnostech 

spolupráce a o jejím dalším rozvoji.

Vladimír Dlouhý a prezident 

Smíšené česko čínské komory vzá-

jemné spolupráce Jaroslav Tvrdík 

podepsali novou dohodu, v níž si 

obě komory mimo jiné vytyčily 

za cíl podpořit české a čínské pod-

nikatele a propagovat zájmy České 

republiky a její podnikatelskou 

sféru v Číně. 

ZÁ Í
HK ČR ve spolupráci se Slovenskou 

obchodní a průmyslovou komorou 

(SOPK) zorganizovala v Luhačovicích 

obnovené zasedání Česko-slovenské-

ho smíšeného hospodářského výboru. 

Prezident Vladimír Dlouhý přijal 

Foto: HK R Foto: HK R

30-35K_mise.indd   34 22.01.16   15:26



téma m síce mise HK R

www.komora.cz  35

kulaté stoly nebo semináře věnované konkrétním 

zemím. Za jednoznačně úspěšné lze z těch loňských 

označit třeba Den Vietnamu, Česko-izraelské 

podnikatelské fórum nebo v prosinci uskutečněné 

Česko-korejské podnikatelské fórum na Pražském 

hradě za účasti prezidentů obou zemí. Nedílnou 

součástí ekonomické diplomacie HK ČR jsou 

potom také desítky bilaterálních či multilaterálních 

jednání a uzavřených dohod s partnery z podni-

katelských organizací z celého světa, pravidelné 

kontakty s velvyslanci a vrcholnými představiteli 

zájmových států. I tyto kontakty pomáhají otevřít 

českým podnikatelům cestu do zahraničí, posílit 

jejich pozici a zjednodušit jim přístup k novým 

podnikatelským možnostem. Díky unikátní síti 

okresních a krajských hospodářských komor 

mohou fi rmy a podnikatelé získávat potřebné infor-

mace v místě svého působiště. Ve všech krajích byla 

pro české exportéry zřízena Regionální exportní 

místa poskytující fi rmám potřebný servis.

Letos nejen do Afriky, Kanady a Íránu
V podpoře exportu hodlá HK ČR samozřejmě 

pokračovat minimálně stejně úspěšně i v letoš-

ním roce. Z již připravovaných podnikatelských 

zahraničních misí je možné zmínit například mise 

do Arménie a Gruzie, Kanady, Indonésie nebo 

do Nigérie a Senegalu. Opakovat se bude také 

úspěšná mise do Íránu. Účastníci těchto podnika-

telských misí tak budou mít opět možnost stát se 

součástí doprovodu nejvyšších státních předsta-

vitelů při jejich zahraničních cestách a využít této 

příležitosti pro rozvoj svého podnikání.

Proexportní aktivity HK ČR pochopitelně neusta-

nou ani v tuzemsku. Zájemci se mohou opět těšit 

na sérii Krajských exportních konferencí a na řadu 

dalších akcí zaměřených na podporu vývozu a za-

hraniční obchodní a podnikatelské spolupráce.  

MILOŠ CIHELKA

partnery na podnikatelské fórum či společenskou 

akci a využijí tak příležitosti prezentovat se před 

partnery na těchto vysoce prestižních událostech. 

„Kromě setkání s mnoha potenciálními partnery 

často dochází k tomu, že čeští účastníci uzavřou 

byznys mezi sebou, případně si navzájem předávají 

zkušenosti z aktivity na daném trhu a dohodnou se 

na koordinovaném postupu. Právě neformální vý-

měna těchto zkušeností je řadou účastníků vnímána 

jako vynikající přidaná hodnota, ke které by při 

individuálním postupu neměli přístup,“ říká ředitel 

Zahraničního odboru HK ČR.

Další důležitou přidanou hodnotou účasti je podle 

něj prezentace, a to nejen během podnikatelských 

fór před vrcholnými státními představiteli. „K pod-

nikatelským misím jsou vydávány katalogy účastní-

ků-členů podnikatelské delegace, které jsou využívány 

nejen během podnikatelských fór, ale jsou následně 

zanechány na místě k dalšímu využití zastupitelským 

úřadem ČR v dané zemi a partnerskou hospodářskou 

komorou. Zápis do tohoto katalogu je také součástí 

účastnického poplatku a nabízí fi rmě multiplikovat 

efekt své účasti v podnikatelské misi. Úspěchy účastní-

ků jsou také zveřejňovány v tiskových zprávách, které 

HK ČR v průběhu podnikatelských misí vydává a na-

bízí tak další možnost fi remní prezentace,“ vysvětluje.

ísla hovo í jasn
Přínos nemají mise jen pro jednotlivé podnikatele, 

ale i pro celou českou ekonomiku, jak potvrzuje 

náměstek ministra průmyslu a obchodu. „Vzhledem 

k tomu, že se rozhodně nejedná o žádnou zážitkovou 

turistiku nebo pouhou společenskou návštěvu a že 

jednání o konkrétních možnostech vzájemného ob-

chodu jsou precizně připravována, mnohdy několik 

měsíců předem, je ekonomický přínos podnikatel-

ských misí přesně měřitelný a významný. Velmi dob-

ře to lze doložit například na naší obchodní výměně 

s Indií nebo Tureckem, kam směřovaly v loňském 

roce podnikatelské mise vedené ministrem průmyslu 

a obchodu, které organizovala právě Hospodářská 

komora. Podle dosavadních výsledků vzájemné-

ho obchodu vzrostl meziročně vývoz za leden až 

listopad roku 2014 a 2015 o 12 %, resp. 6 %,“ uvádí 

konkrétní čísla Bärtl.

Domácí aktivity
Hospodářská komora ČR samozřejmě svou pod-

poru pronikání českých podnikatelů na zahraniční 

trhy přitom neomezuje jen na pořádání těchto 

úspěšných misí. Příležitost seznámit se s možnostmi 

v blízkých i vzdálenějších zemích či případně přímo 

navázat obchodní kontakty nabízí HK i na domácí 

půdě. Patří sem třeba HK ČR pořádané tematické 
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na půdě Komory albánského 

velvyslance Rizu Podu. Tématem 

setkání byla rekapitulace obchod-

ních vztahů mezi Českou republi-

kou a  Albánií.

Odborný seminář Exportní a pod-

nikatelské příležitosti v Korejské 

republice.

Prezident HK ČR přijal velvyslance 

jmenovaného do funkce chargé 

d’aff aires Velvyslanectví Kubánské 

republiky v Praze Félixe Andrése 

Leóna Carballa. 

ÍJEN
Česko-izraelské podnikatelské fórum 

uspořádané HK ČR a Česko-izrael-

skou smíšenou obchodní komorou 

v Lichtenštejnském paláci za účasti 

prezidentů ČR a Státu Izrael Miloše 

Zemana a Reuvena Rivlina.

Prezident Hospodářské komory ČR 

Vladimír Dlouhý udělil ocenění 

těm, kteří se velkou měrou zaslou-

žili o rozvoj zahraničně-obchodní 

spolupráce. Merkurovu medaili pro 

nejvěrnějšího účastníka podnika-

telských misí získala společnost 

Vítkovice Holding.

LISTOPAD
HK ČR ve spolupráci s Velvysla-

nectvím Čínské lidové republiky 

a Smíšenou česko čínskou komorou 

vzájemné spolupráce uspořádala Čes-

ko-čínský podnikatelský seminář.

PROSINEC
Jednání viceprezidenta HK ČR 

Bořivoje Mináře s viceprezidentem 

Obchodní a průmyslové komory 

Vietnamu Doan Duy Khuongem 

a s prezidentem Asociace malých 

a středních podniků vietnamských 

podnikatelů v ČR Chu Van Danem 

o možnosti rozvoje česko-vietnam-

ských hospodářských vztahů.

Česko-korejské podnikatelské 

fórum ve spolupráci s Korej-

skou obchodní a průmyslovou 

komorou a agenturou KOTRA 

za účasti prezidenta ČR Miloše 

Zemana a korejské prezidentky 

Pak Kun-hje.  
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teritoriu. Můžete zde nalézt informace, dle kterých 

lze lépe plánovat a koordinovat aktivity na podporu 

ekonomických zájmů. Teritoriální přehled oborových 

příležitostí nám například pomáhá efektivně plánovat 

zahraniční podnikatelské mise a incomingové mise 

či podnikatelská fóra, dále umožňuje kvalitněji zacílit 

projekty ekonomické diplomacie, různé druhy pod-

pory účasti na veletrzích a výstavách a další činnosti 

zastupitelských úřadů související s prosazováním 

ekonomických zájmů ČR. Sektorové vydání publi-

kace vychází vstříc především potřebám exportérů, 

kteří chtějí přehledněji a rychleji zjišťovat, kde všude 

ve světě existuje trh pro jejich produkty. Aby bylo 

možné data využít jak k teritoriálnímu, tak oborově 

zaměřenému vyhledávání, je aktuální verze Mapy 

globálních oborových příležitostí k dispozici v inter-

aktivním rozhraní na webovém portálu pro podnika-

tele www.businessinfo.cz.

Plánujete aktualizace? Na jakém základ  
a jak asto budou probíhat?
Mapa globálních oborových příležitostí není rigid-

ním nástrojem, ale podnětem jak pro veřejnou, tak 

pro privátní sféru, že se v daném teritoriu a sektoru 

něco děje a může něco dít s výhledem na jeden 

až dva roky. Abychom mohli Mapu globálních obo-

rových příležitostí i nadále využívat, je třeba infor-

mace, které obsahuje, stále aktualizovat. S ohledem 

na krátkodobou až střednědobou platnost mapy po-

čítáme s roční aktualizací informací, které obsahuje. 

K aktualizaci bude použit již ověřený cyklus: statis-

tická analýza dat, jejich verifi kace na zastupitelských 

úřadech, diskuze s partnery z veřejného i privátního 

sektoru, výsledná verifi kace a fi nalizace. Ohledně 

aktualizace Mapy máme také dohodu o spolupráci 

s Exportní garanční a pojišťovací společností

a Českou exportní bankou.

V jakém teritoriu, respektive zemi o ekáváte 
nejv tší p ínos a zvýšení obchodních p íležitostí?
Zajímavé je sledovat proměny exportních příleži-

tostí v závislosti na stadiu ekonomického rozvoje 

exportních destinací. Jak lze předpokládat, produkty 

poptávané v rozvojových zemích se liší od poptávky 

ve státech, kde je ekonomika na vyšší úrovni. Z velké 

Kde se zrodil nápad na vydání Mapy 
globálních oborových p íležitostí?
Zrod Mapy globálních oborových příležitostí 

nebyl náhlý, ale šlo o proces, ve kterém jsme se učili, 

jak nejlépe pomoci exportérům ve vyhledávání 

potenciálně zajímavých teritorií. Současný svět je jiný 

než před deseti či dvaceti lety. Prostředí je více dy-

namické a určování prioritních teritorií už není do-

statečně fl exibilním nástrojem pro podporu českých 

zájmů v zahraničí. Snaha zprostředkovat českým 

fi rmám možnosti uplatnění v jednotlivých oborech 

souvisí s naší vizí být ministerstvem zahraničních 

příležitostí. 

Exportéři při hledání nových trhů neřeší problém, 

co by mohli vyvézt do Číny či Brazílie, nýbrž na kte-

rých trzích roste po jejich produktech poptávka a kde 

mohou být konkurenceschopní. Z toho vyplývá, 

že model taxativního určování prioritních zemí stá-

tem je v praxi pro podniky velmi těžko uchopitelný 

a může vést k chybám ve strategických rozhodnutích. 

Výčet perspektivních oborů je výsledkem analýzy, 

jež byla zaměřena na sektory, ve kterých na cílových 

trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné 

době není plně využit exportní potenciál ČR.

Jak dlouhá byla doba od nápadu po realizaci?
Nechtěli jsme vše dělat pouze „od stolu“. Na základě 

vybraného modelu jsme vypočítali prvotní data. Tato 

data jsme zaslali na zastupitelské úřady k posouzení. 

Poté jsme vedli další diskuze se zástupci podnikatelů 

podle sektorového zaměření. Právě tyto diskuze jsou 

velmi cennou součástí celého projektu. Celý proces 

od počátku až k vydání první verze Mapy globálních 

oborových příležitostí trval téměř jeden rok. 

Kdo se na p íprav  podílel?
Na přípravě se podíleli hlavně pracovníci Odboru 

ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních 

věcí České republiky, zastupitelské úřady v zahraničí, 

zahraniční kanceláře agentury CzechTrade a Mini-

sterstvo průmyslu a obchodu. Nedostatečná perso-

nální kapacita pro zpracování velkého množství dat 

potřebných pro vznik publikace nás také přivedla 

na nápad nabrat několik stážistů z řad vysokoškolá-

ků, kteří se významně podíleli na sestavování Mapy. 

Velmi si také ceníme oponentury ze strany pod-

nikatelského sektoru během celé řady diskuzních 

kulatých stolů. Pracovali s námi nejen velké podni-

katelské reprezentace jako Hospodářská komora, 

Svaz průmyslu a dopravy či Asociace malých a střed-

ních podniků, ale také velké množství oborových 

asociací jako Agrární komora, Asociace obranného 

a bezpečnostního průmyslu, Svaz českého leteckého 

průmyslu, Asociace výrobců a dodavatelů zdravotní 

techniky či Asociace textilního-oděvního-kožeděl-

ného průmyslu. Celkově se na přípravě podílelo 

několik desítek lidí v ČR a více než stovka lidí 

v zahraničí.

Mapa sektorových p íležitostí tedy prakticky 
nahrazuje prioritní zem  eské vládní exportní 
strategie do roku 2020. Vnímám to správn ?
Seznam prioritních zemí, jak je popsán ve zmíněné 

Exportní strategii, je v dnešní době prakticky překo-

naný. Lze si těžko představit, že např. Irák je pro český 

byznys důležitější než Írán, Maroko či Bělorusko. 

Nechceme říkat, že jsou země, které pro nás nejsou 

zajímavé. V exportu je nutné využít každou příleži-

tost. V diplomacii zároveň není vhodné rozlišovat, 

kdo je prioritním partnerem a kdo nikoliv. Proto 

moderní směry ekonomické diplomacie upřednost-

ňují hledání perspektivních oborů před určováním 

exportních destinací. 

V minulém roce byla uve ejn na nejprve 
teritoriální, p ed Vánoci i sektorová Mapa. Jaké 
jsou jejich p ednosti?
Obě verze mají své přednosti. Teritoriální verze by 

spíše měla poskytovat komplexní přehled o daném 

ABY BYLO MOŽNÉ DATA VYUŽÍT JAK 

K TERITORIÁLNÍMU, TAK OBOROV  ZAM ENÉMU 

VYHLEDÁVÁNÍ, JE AKTUÁLNÍ VERZE MAPY 

GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH P ÍLEŽITOSTÍ 

K DISPOZICI V INTERAKTIVNÍM ROZHRANÍ 

NA WEBOVÉM PORTÁLU PRO PODNIKATELE

WWW.BUSINESSINFO.CZ

Mapa globálních oborových p íležitostí
je unikátní obsahem i stylem
Nový pohled na exportní p íležitosti pro eské vývozce p inesla Mapa globálních oborových p íležitostí.
P edstavuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prost ednictvím hledání oborových
p íležitostí eského exportu. „Její p íprava trvala zhruba rok. Podílelo se na ní n kolik desítek lidí v R
a více než stovka lidí v zahrani í,“ íká v rozhovoru pro asopis Komora.cz Martin Tlapa, nám stek
ministra zahrani ních v cí.
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Co MZV aktuáln  p ipravuje na poli ekonomické 
diplomacie pro rok 2016 a do dalších let?
Oblast ekonomické diplomacie zaznamenala mnoho 

změn a je dobře, že máme vynikající spolupráci 

s českými ministerstvy v čele s Ministerstvem 

průmyslu a obchodu, kterou chceme letos dále 

prohloubit, a dále například s rezorty zemědělství, 

zdravotnictví a dopravy. Velkou výzvou je pro nás 

standardizace služeb pro české fi rmy. Pokud jde 

o příležitosti ve světě, právě kvalitní služby Klientské-

ho centra mohou pomoci je lépe uchopit a pracovat 

s nimi. K tomu je nutné více pracovat se zpětnou 

vazbou od podnikatelů. 

Velký prostor pro zlepšení se nachází v koordinaci 

jednotlivých činností na podporu exportu a multi-

plikaci fi nančních a personálních kapacit. Například 

projekty ekonomické diplomacie nabízejí fl exibilní 

nástroj podpory exportérům na zahraničních trzích. 

Jejich realizaci je nutné také zajistit adekvátními 

fi nančními prostředky. Častá prohlášení o důležitosti 

české ekonomické diplomacie se bohužel neodráží 

v rozpočtu ministerstva zahraničních věcí.  

JAROSLAV MARTÍNEK

části je to důsledek toho, že méně rozvinuté země 

se mnohdy potýkají se směsicí problémů, jakými 

například jsou neadekvátní infrastruktura, nízká 

kvalita trhu se zbožím a kapitálem či neefektivně 

fungující státní instituce. To vše brání ekonomickému 

rozvoji, pro který mohou jinak tyto země často mít 

dobré předpoklady.  Mezinárodní obchod je obvyk-

lým iniciátorem ekonomických změn, zejména tím, 

že do exportních destinací přináší nové technologie, 

znalosti a někdy také pracovní příležitosti. Ve chvíli, 

kdy se těmto státům podaří překonat základní ekono-

mické překážky, jejich struktura ekonomiky i hlavní 

zdroje produktivity začnou směřovat k vyšší úrovni. 

S tím logicky přichází i proměny v poptávce zboží. 

Z relativně malých trhů se začínají stávat zajímavé 

exportní destinace. Právě u takovýchto rozvojových 

trhů (například některé africké či latinskoamerické 

země) očekáváme do budoucna růst nejen export-

ních, ale i investičních příležitostí.

Jaká je zp tná vazba podnikatel  na Mapu?
Mapa globálních oborových příležitostí je projekt 

unikátní svým obsahem, který sjednocuje oborový 

i teritoriální pohled na příležitosti na zahraničních 

trzích z hlediska českých exportérů. Unikátní je 

i procesem, jak vzniká. Propojujeme jedinečné infor-

mace získané ekonomickými diplomaty v zahraničí 

se schopnostmi českých exportérů, přičemž do pří-

pravy intenzivně zapojujeme právě podnikatelskou 

sféru. Snad právě z těchto důvodů je mapa pozitivně 

vnímána nejen veřejnými institucemi, ale především 

podnikatelskou sférou.

Jsou již n jaké konkrétní p ípady,
kdy tento nástroj napomohl k novému
byznysu?
Ze zkušenosti víme, že než dojde ke skutečnému 

obchodnímu případu, často to trvá půl roku i déle. 

Z tohoto pohledu by se teprve v současnosti měly 

začít objevovat první úspěšné případy. Je velmi obtíž-

né zpětně zjistit, zda na základě Mapy globálních 

oborových příležitostí došlo k uzavření smlouvy 

nebo k úspěšnému exportnímu případu. Jsme proto 

rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu – pozitivní i ne-

gativní. Poznatky ze zkušeností jednotlivých fi rem 

využíváme v dalších inovacích tohoto produktu. 

MARTIN TLAPA

Martin Tlapa je absolventem Fakulty 
obchodní VŠE Praha, titul MBA 
získal na VUT a Hallam University 
v Shef  eldu. Od roku 1996 do roku 
2004 p sobil v agentu e CzechTrade, 
kterou v období 2000 až 2004 vedl 
jakožto generální editel. V letech 
2004 až 2012 pracoval na Ministerstvu 
pr myslu a obchodu, kde ídil sekci 
Evropské unie a konkurenceschopnosti. 
V kv tnu roku 2012 na svou pozici 
rezignoval a od 1. listopadu 2012 byl 
p edsedou vlády eské republiky 
jmenován nám stkem státního tajemníka 
pro evropské záležitosti, od stejného dne 
pracoval na Ú adu vlády eské republiky. 
1. b ezna 2014 jej ministr zahrani ních 
v cí Lubomír Zaorálek jmenoval svým 
nám stkem pro mimoevropské zem  
a ekonomickou diplomacii. Martin Tlapa 
dvakrát obdržel manažerské ocen ní 
v sout ži Manažer roku. P ednáší 
a publikuje na téma obchodní a exportní 
politiky R a EU, manažerských p ístup  
ve ve ejném sektoru a mezinárodní 
konkurenceschopnosti.

Foto: archiv MZV
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m že vypadat r ení „jiný kraj, jiný mrav“?
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Jazyky
a lokalizace
jsou klí e k zahrani ním
trh m
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téma m síce znalost trhu a jazyka

Dalo by se říci, kolik řečí umíš, tolikrát jsi exportérem. 

Podnikatelé, kteří uvažují o exportu, se již naučili 

nebo se učí ve svém byznysu rutinně užívat světové 

jazyky. Využití jazyků však má dvě roviny. První okolností 

je, jaké jazykové znalosti očekávají zahraniční obchodní 

partneři. Druhou rovinou je prozákaznický přístup a po-

vědomí o tom, jak je třeba komunikovat s potenciálními 

zákazníky v dané zemi, aby skutečně nakupovali. Fakt, 

že je některý jazyk označen za světový, totiž ještě nutně 

neznamená, že bude všude také opravdu prodávat.

Jazyk je dálnice k zákazník m
V souvislosti s využitím jazyků v exportu stojí za pozornost 

zkušenost fi rmy Avast, která se specializuje na antivirová 

řešení. Portál pro podnikání a export BusinessInfo.cz vloni 

publikoval inspirativní článek, který představuje exportní 

know-how Avastu. „Jde o to, jak expandovat, a přitom myslet 

na zákazníka,“ konstatuje Tomáš Janů, Senior eCommerce 

Manager fi rmy. „Nesmíte si myslet, že dobudete celý svět s an-

gličtinou a s kreditní kartou,“ říká Tomáš Janů k tomu, jak 

se společnosti nakonec podařilo prorazit na brazilském trhu.

Avast totiž uspěl díky jazykové lokalizaci a nové nabídce 

antiviru v portugalštině. Pomohlo mu i zavedení plateb 

v lokální měně, které braly v úvahu místní cenovou úroveň 

a pro trh specifi cké platební metody. Firma přitom zkou-

mala také zdánlivé detaily – třeba v jakém formátu jsou 

OPAT ENÍ, KTERÁ MOHOU FIRMY 
ZA ADIT DO SVÉ STRATEGIE JAZYKOVÉHO 
MANAGEMENTU:

 využijte místní zástupce pro ešení jazykových potíží;
 vytvo te si internetové stránky se speci  ckými 

kulturními a jazykovými úpravami;
 využívejte jazykové audity;
 spolupracujte s profesionálními p ekladateli 

a tlumo níky;
 p eložte si propaga ní, obchodní a technické 

materiály do místních jazyk ;
 využívejte jazyková a kulturní školení;
 zam te se na cílený výb r zam stnanc  

a odpovídající náborovou strategii, a to v etn  
náboru rodilých mluv ích;

 využívejte mobilitu svých pracovník ;
 využijte partnerství se zahrani ními kolegy 

a programy do asného p eložení do zahrani í;
 vytvo te si kontakty s místními univerzitami;
 p ijímejte zahrani ní studenty na stáže;
 vsa te na elektronické obchodování 

v mnohojazy ném provedení;
 upravte produkty a jejich balení tak, aby byly 

v souladu s místním vkusem a zvyky.

Zdroj: Zpráva o strategiích jazykového managementu a osv d ených postupech 
v evropských MSP: Projekt PIMLICO
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jazyků na špatné úrovni (snad kvůli specifi ckému 

systému turečtiny, kvůli kterému je studium cizích 

jazyků pro Turky složitější), ale většina fi rem, které 

obchodují se zahraničím, má zároveň ve svém 

týmu člověka, který angličtinu ovládá.

Ani v Číně není kromě velkých měst, jako jsou 

například Peking, Šanghaj nebo Šen-čen, anglič-

tina příliš rozšířená. „Čínského podnikatele určitě 

potěší znalost některých čínských slovíček, ukazuje 

na zájem exportéra o zemi a o vážnou spolupráci. 

Podnikatel, který čínsky umí, má nesporně výhodu 

a snadněji navazuje komunikaci s čínskými part-

nery,“ tvrdí Kateřina Ďurove, vedoucí zahraniční 

kanceláře CzechTrade v Pekingu. Zároveň ale 

doplňuje, že čínský podnikatel jistě neočekává, 

že každý obchodník bude mluvit čínsky. Anglič-

tina ovšem pro jednání v Číně nestačí, jednání 

v angličtině zde probíhají jen výjimečně. „Proto 

je nezbytné si najmout tlumočníka z a do čínštiny 

a odborné termíny si s ním řádně připravit. To 

platí i pro brožury či letáky o fi rmě a produktech, 

čínská verze propagačních materiálů je nezbytná,“ 

vysvětluje. Čínské státní korporace a velké soukro-

mé fi rmy sice podle ní mají své vlastní lidi, které 

využívají pro komunikaci v cizím jazyce, českým 

podnikatelům se ale vyplatí mít vlastního tlu-

močníka. Už jen proto, že pro ně ověří správnost 

překladu druhé strany.

Obr te se trp livostí
Kromě jazykových odlišností narazí podnikatel 

v zahraničí i na jinou kulturu jednání a odlišné 

Brazilky a Brazilci zvyklí zapisovat čísla, aby i v tom 

vyšla tamním zákazníkům vstříc. Podle Tomáše 

Janů je přitom vždy nejlepší vysledovat dané zvyky 

přímo v lokálních obchodech.

Příklady dobré praxe lze samozřejmě najít i za hra-

nicemi Česka. Zajímavou strategii přímo založenou 

na jazycích má sídlem fi nská, avšak dosahem jedno-

značně globální fi rma Golla. Ta podporuje jazykovou 

různost svých zaměstnanců, protože věří, že je snazší 

navázat vztah se zákazníky v jejich jazyce, a proto 

potřebuje mít hodně jazyků ve svém jazykovém 

portfoliu. Firma pak má větší šanci, že zákazníky pře-

svědčí ke koupi svých produktů, tedy tašek, batohů 

a pouzder na notebooky, mobily nebo fotoaparáty.

Plusové body
pro konkurenceschopnost
Není divu, že podpora jazykových znalostí patří 

také do hledáčku Evropské komise. Podle ní a jí ini-

ciovaných výzkumů totiž „příliš mnoho evropských 

fi rem přichází o lukrativní obchodní zakázky v dů-

sledku nedostatečné znalosti cizích jazyků a jiných 

kultur.“ Znalost jazyků a kulturních specifi k hraje 

pozitivní roli v posilování konkurenceschopnosti 

podnikatelů. Ze šetření Evropské komise vyplynulo, 

že mezi exportním úspěchem a znalostí jazyků 

existuje jasná linka – a to zní jako výzva. Malým 

a středním fi rmám, které chtějí uspět v exportu, 

se proto v oblasti jazykového managementu dopo-

ručuje alespoň se vědomě zaměřit na svou jazyko-

vou strategii, na spolupráci s rodilými mluvčími, 

na recruiting zaměstnanců s jazykovými znalostmi 

a na angažování překladatelů a tlumočníků.

Evropa zůstává pro české fi rmy obchodně nejfrek-

ventovanějším teritoriem. A to přesto, že odborníci 

vidí právě v této pevné vazbě největší ohrožení do-

mácího exportu. Jenže propojení je to víc než logic-

ké – Evropa je českým fi rmám jazykově a kulturně 

nejblíž. Mezi dalšími adresáty českého exportu jsou 

USA, SNS, Indie a Čína i jiné asijské země a země 

Blízkého východu (jako Turecko, Irák, Izrael, Spo-

jené arabské emiráty, Egypt a další) i země Latinské 

Ameriky. Průzkum Evropské komise přitom nabídl 

také hrubou jazykovou mapu: hlavním exportním 

jazykem je angličtina, ale ta nestačí. V Evropě je 

potřebná i němčina (to platí pro Česko zvlášť), pol-

ština a ruština směrem na východ. Francouzština je 

obchodním jazykem také v mnoha afrických zemích 

(příkladem za všechny je Maroko), španělština pak 

v Latinské Americe. Jazyk a znalost kultury jsou 

přitom nezbytné pro budování a udržení dlouhodo-

bých obchodních vztahů se zahraničními partnery.

Místní jazyk je nezbytný – nebo
alespo  pot ší
Pro inspiraci jsme jako příklad odlišných kultur-

ních a jazykových zvyklostí pro časopis Komora.cz 

z mapy českého exportu vybrali Indii, Čínu a Turec-

ko. I tady platí, že doporučení mít spolehlivého part-

nera s perfektní znalostí místního jazyka a obchodní 

kultury patří při cestě za exportním úspěchem 

takřka k univerzáliím. Jsou sice země, kde i angličti-

na s přehledem otevírá dveře, jinde ale podnikateli, 

upřímně řečeno, vůbec k ničemu nebude.

S angličtinou se lze orientovat například na Indii. 

„Indie je multietnická země, někdy je dokonce nazý-

vána ‚kontinent‘, kde je angličtina často spojovacím 

jazykem i mezi samotnými Indy, přestože hindština je 

úřední jazyk,“ vysvětluje Tomáš Rousek, který vede 

kancelář agentury pro podporu exportu CzechTrade 

v Mumbai. Jako příklad uvádí stát Maharaštra, jejímž 

hlavním městem je právě Mumbai. Jazykem místního 

etnika je maradština a spousta lidí na venkově tu spíš 

bude umět základy angličtiny než hindi. „Angličtina 

se vyučuje na školách nejen jako samostatný předmět, 

ale v angličtině probíhá i výuka dalších předmětů,“ 

objasňuje Tomáš Rousek s tím, že přestože indičtí 

podnikatelé od obchodních partnerů znalost místní-

ho jazyka přímo neočekávají, snaha o jeho zapojení 

v běžné konverzaci je určitě může potěšit.

Zákazníci ekají, že se domluví
Úplně jiná situace než v Indii je v Turecku. 

„Znalost tureckého jazyka je pro úspěšné obchodo-

vání nezbytná. Není to úkol pro naše dodavatele, 

ale pro jejich zástupce. Většina českých fi rem se 

bez místního zástupce neobejde. Turečtí zákazníci 

očekávají, že budou moci po nákupu zboží komu-

nikovat v turečtině a prodejce jim bude nablízku,“ 

říká Michal Koščo, ředitel kanceláře CzechTrade 

v Istanbulu. V Turecku je podle něj znalost cizích 

Znalosti kulturních speci  k uleh í jednání, která vyžadují trp livost.
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však mají na všechno spoustu času a je třeba s nimi 

vypít mnoho čaje a strávit mnoho hodin ve zdánli-

vě nikam nevedoucích hovorech, abyste se dobrali 

nějakého výsledku. Ne týden, ale rok není v Indii 

žádná doba,“ tvrdí. V Indii proto může uspět sku-

tečně jen ten, kdo si předem vyhradí hodně času, 

prostředků a trpělivosti. „Nesnažte se předělávat 

Indii, raději se přizpůsobte. A pokud jen trochu mů-

žete, buďte v Indii osobně, komunikace po mailech 

a telefonech nefunguje dobře,“ radí Tomáš Rousek 

podnikatelům.

I pro Turecko platí, že tu věci trvají déle, než jsme 

z Česka zvyklí, upozorňuje Michal Koščo. Ať už 

jde o navazování obchodních vztahů, jednání, 

sjednávání ceny či vyřizování povolení, nebo další 

pro byznys nezbytné kroky. „Čeští exportéři se 

musejí obrnit trpělivostí a nevzdávat se, pokud to 

napoprvé nevyjde. V tom je trochu náš problém. 

Turecko je trh pro lidi, kteří si užívají smlouvání 

o ceně a také vytváření strategií, jak na trhu uspět. 

Turecký trh má v sobě pořád nádech starých baza-

rů, kde se o ceně smlouvá. Tento typ obchodování 

v Česku příliš zažitý není a někdy je to na obchod-

ních jednáních znát,“ vysvětluje Michal Koščo. 

A jako tip pro podnikatele přidává zkušenost 

přímo z kanceláře CzechTrade. V ní se osvědčilo 

spojení českých a tureckých pracovníků, jimž 

se daří kulturní a obchodní odlišnosti společně 

překlenout.  

JANA BOHUTÍNSKÁ

obchodní zvyklosti. Spojnicí mimoevropských 

trhů obvykle bývá časová náročnost jednání, která 

vyžaduje velkou trpělivost a nedá se urychlit. 

„Na dotažení kontraktů do úspěšného konce či roz-

víjení dlouhodobé spolupráce s čínským partnerem 

(a tudíž obsazení místního trhu) je potřeba počítat 

s určitými časovými, fi nančními i personálními 

zdroji a na to vedení fi rem nemusí být dost trpělivé 

nebo může mít málo porozumění pro čínský způsob 

jednání,“ líčí Kateřina Ďurove. Doporučuje 

podnikatelům ověřovat si informace od čínských 

partnerů i z jiného zdroje, nevěřit všem slibům, 

ale partnery si raději vyzkoušet – důvěřuj, ale 

prověřuj – platí podle jejích zkušeností v Číně 

dvojnásob. 

„Je dobré do Číny přijet s otevřenou myslí, být 

připraven a neodsuzovat jiný způsob uvažování, 

konání věcí, sdílení informací – to vše vychází z jiné 

historie, tradic, zvyků, jazyka a chování,“ dodává. 

Její zkušenost je taková, že zaměstnanci exportní 

fi rmy, kteří jsou v častém kontaktu s čínskými 

partnery, se zpravidla s odlišnými zvyklostmi vy-

rovnávají dobře. Většinou jsou připraveni předem 

nebo si nechají poradit. Odlišné kulturní zvyklosti 

tak jsou pro vedení exportních fi rem spíše výzvou 

než zásadnější bariérou.

„Nejsem si úplně jistý, zda jsou čeští exportéři plně 

připraveni na indickou kulturu,“ zamýšlí se naopak 

Tomáš Rousek. Indové podle něj umí v podnika-

telích vzbudit velká očekávání svojí kultivovaností, 

vzdělaností a zdánlivě dobře organizovaným sys-

témem státní správy i obchodního života. „V praxi 

eši se necht jí 
st hovat za prací 
ani za ní dojížd t

V Česku je velká poptávka po pracovní 

síle, k dispozici je více než 100 tisíc 

volných míst. Lidem se však nechce 

za prací jezdit ani se kvůli ní přestěhovat.

Češi nehodlají opustit rodinu, přátele, jiní 

uvádějí, že jim nepřipadá vhodné přemis-

ťovat děti do nové školy. V Česku panuje 

silná fi xace na bydlení, mnoho bytů je 

v osobním vlastnictví. Ani do zahraničí se 

Češi moc nehrnou, důvodem je jazyková 

a kulturní bariéra. Dostatečnou motivací 

pro stěhování bývá jen výrazné navýšení 

mzdy, nejméně trojnásobné. To však často 

není reálné. V České republice navíc není 

ve srovnání například s Německem možné 

dojíždět denně za prací autem 100 kilo-

metrů. Zdejší dopravní infrastruktura 

k tomu není uzpůsobená. V Nizozemsku 

i v dalších zemích Evropy je běžné jezdit 

rychlovlakem z malého do velkého města 

denně na velkou vzdálenost. V Česku 

chybí hustá dálniční síť i rychlovlaky.

Přesto se někteří lidé za prací v Česku 

stěhují. Nejčastěji z regionů s vysokou 

nezaměstnaností, jako jsou Moravskoslez-

ský nebo Ústecký kraj. Jejich nejčastějším 

cílem je Praha a okolí.

Starší lidé raději volí dojíždění než přímo 

stěhování. Známý je například model, kdy 

otec pobývá přes týden pracovně mimo 

domov a domů jezdí na víkendy.

Některé fi rmy dávají svým zaměstnancům 

příspěvek na dopravu, nebo je dokonce 

přímo přepravují vlastní dopravou.

Jedna fi rma ze Středočeského kraje nabízí 

v rámci získání kvalitních technických 

odborníků takzvaný relokační balíček. 

Obsahuje fi nanční částku na zaplacení 

nájmu bytu na první tři měsíce, pomoc 

s vyhledáním vhodného bydlení a mož-

nost fi remní půjčky. Některé fi rmy si také 

v rámci získání pracovníků z jiných regi-

onů nebo i ze zahraničí pronajímají, nebo 

dokonce kupují ubytovací kapacity, jako 

jsou ubytovny, 

penziony 

či byty.   
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TOMÁŠ SURKA 

Country manager 
McROY Czech

KDYŽ JE T EBA PODNIKAT ZÁROVE  GLOBÁLN  A LOKÁLN

Na samotný obchod se u exportních  rem váže pot eba dalších podp rných služeb. Mnohé se 
odvíjejí práv  od pot eby vytvá et pro další trhy jazykové mutace služeb a výrobk  a  remní nabídku 
správn  lokalizovat. Další plynou z nutnosti dob e se na nové trhy s jinou kulturou a odlišnými 
zvyklostmi podnikatel  i zákazník  p ipravit. Na eském trhu tak s úsp chem podnikají  rmy, které 
sv j byznys na exportéry a mezinárodní obchodní prost edí p ímo zacílily.

Zde jsou p íklady. Jednou z takových spole ností je Aspena, která se už dvacet let specializuje 
na p ekladatelské, lokaliza ní, tlumo nické a další lingvistické služby. Sídlí sice v Brn , ale 
zákazníky má na šesti kontinentech. V nuje se p itom nap íklad lokaliza ním projekt m softwaru, 
webových stránek, portál , multimédií a her.

Užite né mohou být pro exportéry a jejich zam stnance také interkulturní tréninky, které jim 
pomohou lépe se orientovat v mezinárodním prost edí a s v tší pravd podobností v n m usp t. 
Krom  toho, že lze související informace hledat na internetu nebo v knihách, ur it  není nad to, 
najít odborníka na daný trh a využít pro sv j byznys zprost edkovan  p ímo jeho vlastní zkušenosti. 
Tak nap íklad spole nost CEE Intercultural spolupracuje s experty na Evropu, Indii, Itálii, Japonsko, 
Blízký východ, ínu nebo USA a s pomocí jejich zkušeností pomáhá dalším podnikatel m. 

Firma Con  ict Management International se zase mimo jiné zam uje na školení interkulturní 
komunikace (tedy r zných komunika ních schémat závislých na odlišných kulturách 
a zvyklostech), interkulturního managementu (který obnáší znalosti, jak pracovat se zam stnanci 
mnoha kultur) a interkulturního vyjednávání. Zprost edkovává také reálie vybraných region , 
a navíc se v nuje ješt  mediaci.
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ty zahraniční, protože lidské chápání a myšlení 

není omezeno hranicemi. To by si měl každý 

uvědomit. 

Jakým zp sobem ALUKOV ídí dodávku 
zast ešení do celého sv ta?
Všechny obchody po celém světě řídíme z České 

republiky, stejně jako inovace a trendy v zastřešo-

vání, které probíhají v našem vlastním vývojovém 

a designovém studiu. Jsme tedy s výrobkem 

od jeho prvopočátku, od myšlenky přes prototyp 

až po vlastní hotový výrobek. Ode mě vyžaduje 

řízení ALUKOVu disciplínu a dobrý odhad na za-

městnance, protože za mým úspěchem stojí pře-

devším lidé, kteří pro mě pracují. Nyní má fi rma 

více než 350 kmenových zaměstnanců a dalších 

300 lidí, kteří s námi spolupracují po celém světě. 

Velkou roli v mé práci proto hraje cestování, proto-

že i přes moderní možnosti komunikace je osobní 

schůzka nenahraditelná. Máme akvizice ve více 

než 30 zemích světa a i z tohoto důvodu mám 

občas pocit, že žiju v letadle a po hotelech častěji 

než doma. To ale neznamená, že cestování nemám 

rád, ale všeho musí být s mírou. Poslední dobou 

se nesnažím pracovat 12 až 15 hodin jako dříve, 

kdy jsem doháněl zkušenosti hodinami práce, nyní 

se snažím hlavně se vyvarovat přehmatů, které 

by mi další práci ještě přidělaly. Dělám věci jinak, 

promyšleněji, efektivněji. I tak mi ale práce zabere 

většinu času, takže se zatím dá říct, že ALUKOV 

je mojí rodinou. 

Jak relaxujete?
Odpočívám různě, podle toho, na co mám zrovna 

náladu. Někdy si jdu s chutí zasportovat a pro-

táhnout tělo, jindy si raději odpočinu u dobrého 

fi lmu, chutného jídla nebo u zajímavé knížky 

s doutníkem a sklenkou koňaku.  

JI Í KROULÍK

Jak vznikl nápad založit  rmu na výrobu 
posuvných zast ešení?
Vše začalo v roce 1995, kdy jsem koupil 

zemědělský areál ve vesnici Orel na Chrudimsku. 

Nechybělo moc a mohl jsem se věnovat země-

dělské činnosti, ale kvůli místním normám jsem 

musel zemědělský areál zrušit a přizpůsobit jej 

na výrobnu hliníkových oken a dveří. Zákazníci 

se nás ptali, jestli bychom uměli ve stejné kvalitě 

vyrobit i hliníkové zastřešení bazénu, které se 

v té době v České republice nevyrábělo. Protože 

byl o zastřešení bazénů velký zájem, přeoriento-

vali jsme výrobu na zastřešení bazénů a časem 

začali vyrábět také zastřešení teras a vířivých van. 

Za těch dvacet let prošla výroba v ALUKOVu 

mnohými technologickými vylepšeními a dnes 

společnost produkuje více než 2 500 zastřešení 

ročně pro zákazníky z celého světa.

Jakou ást své výroby vyvážíte do zahrani í 
a kam?
ALUKOV vyváží za hranice tři čtvrtiny své výroby, 

a to nejenom do Evropy, ale také do Spojených 

států, Austrálie a Asie. ALUKOV se snaží také 

aktivně ovlivňovat situaci v odvětví, je členem 

v hospodářských komorách, ve Svazu průmyslu ČR 

a také zakládajícím členem sdružení zastřešovatelů 

z celého světa – IPC Team. Velmi důležité je pro 

nás pozorovat situaci v zahraničí, protože podle 

mého názoru dochází v současné době k přerozdě-

lení kupní síly, výrobních možností, ale i poptávky 

po zboží v různých částech světa a je potřeba sle-

dovat i trendy a aspekty pohybu velkých skupin lidí 

po kontinentech. Nyní sázíme hodně na Indii, kde 

jsme již zaznamenali první exportní úspěchy.

Pro  zrovna na Indii? A v em se liší tamní 
pom ry od t ch evropských?
V Indii se stejně jako u nás setkáváme s poptávkou 

po kvalitně zpracovaných zastřešeních na míru, 

i když z jiných důvodů, než na jaké jsme v Evropě 

zvyklí. U nás zastřešujeme bazény kvůli udržení 

stálé teploty vody v bazénu, zatímco v Indii si místní 

žádají zastřešení kvůli soukromí, aby nikdo neviděl 

koupající se ženy. Nejčastěji se prodávají vyšší 

podchozí bazénová zastřešení s neprůhledným 

polykarbonátem, aby se lidé mohli přímo v zastře-

šení převléknout. Ročně do Indie vyvezeme přes 

500 kusů bazénových zastřešení. Zastřešení terasy 

CORSO se v Indii zase používá k tomu, aby teplo 

nepronikalo tak snadno do domu. Velký úspěch 

zde sklízí také náš integrovaný stínící systém. 

Máte n jaký tip na mezinárodní úsp ch 
pro za ínající eské  rmy?
Ano, nebát střetu se zahraniční konkurencí. 

Člověk, který zůstane sedět na místě a nevycestuje 

do zahraničí, může jen těžko získat nadhled a při-

jít s nějakou novou myšlenkou, s novým nápadem. 

České výrobky mají stejnou šanci na úspěch jako 

eská zast ešení ALUKOV
eší v Indii problém s koupáním žen na ve ejnosti

Spole nost ALUKOV, tradi ní eský výrobce zast ešení teras, bazén  
a ví ivých van, letos oslavila 20 let své existence. Za tuto dobu se 
ALUKOV vypracoval mezi p ední sv tové hrá e na trhu se zast ešením 
a své výrobky vyváží do více než 40 zemí, v etn  exotických destinací, 
jako je Indie nebo Korea. Jan Zitko, zakladatel a editel spole nosti, 
má jasný recept na úsp ch v zahrani í: „Vyráb t kvalitní a poctivé 
produkty, které se dokážou prosadit i v zahrani ní konkurenci.“ Foto: archiv ALUKOV

JAN ZITKO

Zakladatel a editel spole nosti ALUKOV
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eventuálně v nedostatečném množství nebo odpo-

rujících předpisům příslušného konzulátu. K výše 

zmíněné problematice poskytujeme konzultace,“ 

vysvětluje Antonín Kerner.

Osv d ení pro zahrani ního partnera
Odbor usnadňování obchodu a služeb HK ČR 

rovněž vystavuje osvědčení právní povahy, a to 

převážně v anglickém jazyce, pro potřeby českých 

podnikatelů a jejich zahraničních obchodních 

partnerů, kteří potřebují prokázat existenci zápisu 

společnosti v Obchodním rejstříku, členství 

v HK ČR, oprávněnost jednat za společnost, 

předmět činnosti společnosti, že společnost není 

v konkurzu, v úpadku ani v likvidaci, zásah vyšší 

moci na majetku společnosti atd. „Tato osvědčení 

mají povahu veřejných listin a jsou opatřena kula-

tým úředním razítkem HK ČR. Listiny vystavuje 

výhradně HK ČR, nikdy se nejedná o potvrzení cizí 

listiny,“ upozorňuje Antonín Kerner.  

MILOŠ CIHELKA

Jednou z ceněných služeb je například vydávání 

certifi kátů o původu zboží. Ty jsou určeny 

podnikatelským subjektům v České republice, 

které potřebují optimálně prokázat skutečnosti 

potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní 

zvýhodnění, preference apod. „Prokázání země pů-

vodu zboží je základním předpokladem pro přiznání 

jakéhokoli celního zvýhodnění. Podle toho, z jaké 

země zboží pochází, případně jakým způsobem byl 

původ zboží prokázán, se určuje nárok na přísluš-

nou celní sazbu. Ověřujeme osvědčení o původu 

zboží, dále obchodní faktury, dopravní faktury, 

inspekční certifi káty, důležité dopisy, obchodní 

smlouvy a další dokumenty, které jsou potřebné při 

uskutečňování zahraničního obchodu,“ říká ředitel 

odboru Antonín Kerner. Na otázku, kolik tato 

služba konkrétně stojí a jak rychle jsou schopni 

pracovníci HK ČR potřebné dokumenty připravit, 

potom odpovídá: „Dobu trvání potvrzení certifi ká-

tu si můžete určit sami. Normální doba je tři dny, 

přednostní ověření je vyhotoveno do 24 hodin, tedy 

prakticky se provádí na počkání. Cena se stano-

vuje podle doby ověření a původu zboží. Rozpětí 

je od 350 Kč za certifi kát potvrzený do tří dnů 

s původem v EU do 650 Kč za přednostně ověřený 

certifi kát s původem v třetí zemi.“

Karnet ATA
Zkratka „ATA“ vychází z francouzských a anglic-

kých slov – „Admission Temporaire/Temporary 

Admission“. Nejdelší možná doba platnosti je 

jeden rok od data vystavení a lze ho použít jen 

ve smluvních zemích, kterých je v současnosti 

přes 75. Uvedený karnet je určen všem fi rmám 

a podnikatelům, kteří chtějí snadno, rychle a levně 

dočasně vyvážet a prezentovat své zboží v zahrani-

čí. Jedná se o mezinárodní celní dokument, který 

umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené 

od cla a daní. Tento dokument lze použít pro 

obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon 

povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro 

prezentační nabídku na různých veletrzích a výsta-

vách. „Služba je dostupná pro obchodní společnosti, 

vystavovatele, cestující profesionály, jako jsou např. 

fi lmové štáby, architekti, artisté, inženýři, předsta-

vitelé zábavního průmyslu, fotografové, sportovní 

týmy a mnoho dalších,“ popisuje ředitel odboru.

Legalizace
HK ČR také zajišťuje pro exportéry konzulární 

legalizaci dokumentů na cizích zastupitelských 

úřadech v Praze a zajišťuje superlegalizaci doku-

mentů na odboru konzulárních činností Mini-

sterstva zahraničních věcí, a to jak dokumentů 

potvrzených HK ČR, tak i dokumentů právní 

povahy potvrzených Ministerstvem spravedlnosti 

ČR v těch případech, kdy je tento mezistupeň 

cizími zastupitelskými úřady vyžadován. Zejména 

se jedná o zastupitelské úřady Argentiny, Egypta, 

Saudské Arábie, Turecka a Venezuely. „Tuto službu 

pro mimopražské fi rmy zajišťujeme i poštovním 

stykem. V tomto případě doporučujeme předchozí 

telefonickou nebo e-mailovou konzultaci, aby nedo-

cházelo k zasílání nesprávně vyplněných dokladů, 

Hospodá ská komora R 
poskytuje podnikatel m 
adu proexportních služeb, 

které zajiš uje její Odbor 
usnad ování obchodu 
a služeb.

DALŠÍ INFORMACE O UVEDENÝCH SLUŽBÁCH 
A CERTIFIKÁTECH, V ETN  SPRÁVNÉHO 

POSTUPU P I PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI, P ÍPADN  
O DALŠÍCH KONTAKTECH, ZÁJEMCI NAJDOU 

NA INTERNETOVÉ ADRESE

WWW.KOMORA.CZ/CERTIFIKATY

Komora
zajistí pot ebné dokumenty
pro zahrani ní obchod
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Kde si nechat ov it listiny
a kam zajít pro výpisy z Czech POINTu?
Již víc než osm let jsou pro podnikatele a širokou ve ejnost k dispozici Kontaktní místa ve ejné správy (Czech 
POINTy), která vydala p es 14 milion  ov ených výpis . Mezi tato místa nezastupiteln  pat í i 48 Kontaktních 
míst Hospodá ské komory eské republiky. Projektového manažera Hospodá ské komory Tomáše Macnara 
jsme se zeptali, jestli by nám mohl blíže p edstavit jejich služby.

CO NA KONTAKTNÍM MÍST  VY ÍDÍTE:

 ú ední ov ení listin a podpis ;
 výpisy z Obchodního rejst íku;
 výpisy z Katastru nemovitostí;
 výpisy z Rejst íku trest  fyzické i právnické 

osoby;
 výpisy ze Živnostenského rejst íku;
 výpisy ze Seznamu kvali  kovaných 

dodavatel ;
 výpisy ze Základních registr .

Kontaktní místa ve ejné správy Hospodá ské komory 
eské republiky (Czech POINTy)

Jaké služby pro klienty aktuáln  poskytují 
Kontaktní místa Hospodá ské komory?
Kontaktní místa Hospodářské 

komory aktuálně nabízejí více než 

40 samostatných služeb a řada z nich je 

určena zejména podnikatelům. Především 

se jedná o vydávání různých výpisů z re-

gistrů státu např. z Obchodního rejstříku, 

Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů, 

ale i z Katastru nemovitostí či výpisy ze Seznamu 

kvalifi kovaných dodavatelů nebo i z Registru řidičů. 

Zároveň nesmíme zapomenout na služby pro pod-

nikatele týkající se datových schránek, ke kterým 

Hospodářská komora poskytuje odborné poraden-

ství nejenom při jejich zakládání, ale dokáže poradit 

i s jejich obsluhou či s jejich prvotním nastavením. 

Rovněž tak kontaktní místa Hospodářské komory 

provádějí autorizovanou konverzi dokumentů 

na žádost, a to jak z listinné podoby do elektronické, 

tak naopak, a služby související s tzv. základními 

registry. V průběhu minulého roku bylo také zave-

deno několik novinek, které opět zvýšily uživatelský 

komfort a šetří klientům jejich čas a peníze.

M žete být konkrétn jší?
Do portfolia poskytovaných služeb byla nově za-

řazena služba vydávání snímku z katastrální mapy, 

jež ocení především ti, kteří chtějí např. ke kupní či 

zástavní smlouvě doložit grafi cký podklad, z něhož 

jsou patrné hranice prodávaného nebo kupova-

ného pozemku či budovy, nebo ti, kteří si chtějí 

ujasnit či ověřit hranice svých nemovitostí. Klienti 

díky tomu nemusí chodit pro snímek z katastrální 

mapy až na Katastr nemovitostí, ale stačí, když při-

jdou např. na Czech POINT Hospodářské komory, 

sdělí, jaké nemovitosti se má snímek z katastrální 

mapy týkat, a ten jim je na počkání obratem vydán. 

Jaké další nové služby Czech POINT v lo ském 
roce p inesl?
Mezi novinky, které zvyšují přívětivost služeb 

Czech POINTu, patří automatické informování 

žadatele o připravenosti výpisu z Rejstříku trestů 

k jeho vydání prostřednictvím e-mailu. Většina 

žádostí o výpis z Rejstříku trestů je sice zpracována 

okamžitě, ale v případech, pokud se tzv. dožádá-

vají informace z Rejstříku trestů z jiného státu 

Evropské unie, je požadovaný výpis k dispozici 

až za několik dnů, či dokonce týdnů. Dříve žadatel 

musel jít na Czech POINT i několikrát s dotazem, 

jestli již je daný výpis k dispozici, což dnes není 

nutné. Nyní je o připravenosti výpisu k vydání in-

formován elektronickou cestou, a stačí tedy vyčkat 

na e-mailovou zprávu a jít si pro výpis tzv. najisto.

Další novinka se týká autorizované konverze 

na žádost, přesněji konverze z papírové podoby 

do elektronické. Klienti, kteří mají zřízenou dato-

vou schránku, si mohou nechat zaslat do své datové 

schránky potvrzení, pomocí kterého si mohou 

konvertovaný dokument jednoduše vyzvednout. 

Výhodou je i to, že konvertovaný dokument je do-

stupný pro vyzvednutí 7 dnů místo dosavadních tří.

Takže to jsou všechny služby, které Kontaktní 
místa Hospodá ské komory nabízí?
Ne, to rozhodně ne. Kontaktní místa Hospodářské 

komory se neomezují jen na poskytování standar-

dizovaných služeb spojených pouze s projektem 

Czech POINTu. Klienti mohou s výhodou využít 

i ověřování listin a podpisů, které v minulosti pro-

váděli jen obecní úřady či notáři. Naše Kontaktní 

místa také nabízejí pomocnou ruku začínajícím 

podnikatelům před zahájením podnikatelské 

činnosti a během ní. Odbornými radami týkající-

mi se podnikání pomáhají současně i zkušeným 

podnikatelům. A to vše na jednom místě bez 

čekání a bez nepříjemných front. Členům a stálým 

zákazníkům nabízíme též nadstandardní servis.

Nadstandardní servis? Co tím máte 
na mysli?

Pro podnikatele poskytujeme daleko 

více služeb na jednom místě, než 

nabízejí v tomto směru řadové Czech 

POINTy České pošty či státní správy 

a samosprávy nebo notářů.

Naši členové, ale i ostatní podnikatelé případ-

ně i široká veřejnost, která naše kontaktní místa 

navštěvuje často za účelem vydávání ověřených 

výpisů, oceňuje, že jsme jim schopni, po předchozí 

dohodě, výpisy připravit dopředu a následně si je 

přijdou jen vyzvednout a uhradit. 

V řadě případů jim to výrazně šetří jejich čas. 

Klienti, kteří potřebují některé výpisy v pravidel-

ných časových periodách, se mohou dohodnout 

i na jejich automatickém vyhotovování a zasílání.

Kde mohou klienti Kontaktní místa navštívit?
Hospodářská komora provozuje téměř pade-

sát poboček napříč celou Českou republikou. 

Jednotlivé kontakty lze jednoduše vyhledat 

na www.komora.cz/czechpoint.  

MILOŠ CIHELKA
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14 jedinečných 
regionů 

Czech Convention Bureau vám nabízí při pořádání
různých akcí  širokou škálu bezplatných služeb

a nástrojů, které uspokojí všechny vaše potřeby.

czechconvention.com

V České republice najdete 
to nejlepší z evropské rozmanitosti

V jedné malé zemi se potkávají místa s naprosto odlišným 
charakterem a všechna jsou na dosah ruky. Praha i další česká 
města poskytují klid a bezpečné prostředí, díky pěti mezinárodním 
letištím a mezinárodním vlakovým spojům také komfortní 
dostupnost, luxusní hotely a kongresovou infrastrukturu 
v kvalitě a kapacitě, která odpovídá mezinárodnímu standardu
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Pro  by  rmy v dnešní dob  m ly
investovat do certi  kace systému ízení 
kvality? Co by jim to mohlo p inést?

Pokud je systém řízení dobře zmapovaný, popsaný 

a zavedený, eliminuje ztrátu dovedností a fi remního 

know-how v případě, že z jakéhokoliv důvodu přijde 

společnost o klíčové zaměstnance. Je to v podstatě ta-

ková „kuchařka“, jak společnost řídit a jak se zachovat 

v určitých defi novaných situacích. Správně zavedený 

systém šetří provozní náklady a počáteční investice 

se po čase vrátí, a to nemluvíme o pozitivním působení 

na okolí, neboť fi rma tímto deklaruje svůj vývoj 

a ochotu na sobě pracovat.  

M žete popsat p ípadným zájemc m, co auditu 
p edchází?
Vlastní audit je v podstatě třešničkou na dortu celého 

procesu certifi kace. Realizuje se ve chvíli, kdy si 

subjekt již prošel fází zavádění řízeného systému, 

má zmapovány své procesy a činnosti a sám si ověřil 

funkčnost a smysl prováděných akcí. V této chvíli 

je čas si podat žádost o certifi kaci k certifi kačnímu 

orgánu, který posoudí plnění požadavků dle přísluš-

ných norem. Zavádění systému řízení je mnohem 

náročnější než vlastní certifi kace a málokdy se spo-

lečnost obejde bez konzultantů, kteří v této fázi hrají 

nedocenitelnou roli. 

A jak tedy vypadá vlastní audit?
My vstupujeme na scénu až ve chvíli, kdy toto vše je 

již připraveno. Vlastní audit se skládá z několika fází, 

průběh úvodního a závěrečného jednání je přesně 

defi nován a mezi těmito jednáními je na každém 

auditorovi, aby získal potřebné množství důkazů, které 

potvrdí plnění příslušných požadavků norem. 

Audit je tedy o hledání chyb?
Audit v žádném případě není o hledání chyb, ale 

o zmapování reálného stavu. A pokud není vše tak, 

jak má být, následuje prostor na nápravu. Většina 

toho, co chtějí auditoři doložit, vychází z legislativ-

ních požadavků státu a fi rmy by je měly plnit bez 

ohledu na to, zda mají či nemají certifi kovaný systém. 

Kolikrát až při auditu management zjistí, co vše musí 

dělat, pokud chce legálně podnikat, a jaké vlastně 

měl dosud štěstí, že se nic nestalo či na něj nepřišla 

ta správná kontrola. 

V zá í lo ského roku byla vydána nová norma 
ISO 9001:2015, p ináší n jaké zásadní zm ny?
Na rozdíl od minulého vydání normy v roce 2008, 

kdy byly změny spíše kosmetické, současné nové vy-

dání přináší změny zásadnější. Především je zaměřeno 

na tzv. kontext organizace, tedy na to, aby si manage-

ment uvědomil, kdo jsou, kam směřují, jakou mají vizi 

do budoucna a co dělají pro její naplňování. 

Na co je dále kladen d raz? 
Na řízení rizik a předcházení krizových situací, neboť 

riziko, kterému dokážeme předejít či ho odstranit již 

v zárodku, nám způsobí nejmenší dopady na naše 

činnosti. Z hlediska struktury je nyní norma členě-

na do deseti kapitol a jednotlivé kapitoly více méně 

odpovídají i nově vydané normě ISO 14001:2015, která 

taktéž vyšla. Poměrně zajímavým faktem je absence 

požadavku na řízenou dokumentaci, organizace nově 

nebudou muset dokladovat příručku kvality či směrni-

ce a bude jen na nich, jakou formou prokážou plnění 

požadavků norem.  

MILOŠ CIHELKA

Certi  kace systému ízení kvality 

šet í provozní náklady
S trochou nadsázky se dá íci, že usínající podnikatel neví, zda se ráno probudí do stejných podmínek, které 
platily ve er. Podnikatelské prost edí se s touto turbulentní dobou muselo nau it žít. Projekt Mostecké OHK, 
tj. dce iné spole nosti KOMORA s. r. o., resp. historie zna ky „KOMORACERT“, je toho zá ným p íkladem. 
O projektu jsme si povídali s jednatelem spole nosti Ji ím Víchem.

Spole nost KOMORA s. r. o. 
již 10 let pomáhá len m 
OHK Most, ale i ostatním 
podnikajícím subjekt m R, 
zejména pak v mosteckém 
regionu. Nabízí vzd lávací 
aktivity v podob  r zných 
seminá , odborných kurz , 
zpracování odborných analýz, 
dále se zam uje na projekty 
ze strukturálních fond  
EU. St žejní inností jsou 
certi  kace dle mezinárodních 
standard , které  rma 
realizuje prost ednictvím 
svého certi  ka ního orgánu 
KOMORACERT®. len m 
HK R spole nost nabízí  nan ní 
zvýhodn ní, výjimku tvo í 
služby certi  ka ního orgánu, 
kde v souladu s akredita ními 
pravidly je ct n rovný p ístup 
ke všem. Spole nost nejvíce 
certi  kuje  rmy v oblasti 
stavebnictví a kovoobráb ní, 
kombinované se va ováním, 
obchodu a služeb, služby 
využívají také podnikatelé 
v pojiš ovnictví, t žb  nerostných 
surovin, ubytování a stravování, 
IT a elektro.

Ing. JI Í VÍCH, MBA
Jednatel spole nosti 

KOMORA s. r. o.Fo
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DALŠÍ INFORMACE 
NAJDETE NA

WWW.KOMORACERT.CZ 

podnikání ízení kvality
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www.spa-resort-sanssouci.cz
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Hotel Imperial****Superior

Member of Imperial Karlovy Vary Group
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motivaci k účasti na programu. Důležitou součástí 

přihlášky je připojení životopisu ve formátu Euro-

pass a podnikatelský plán s fi nančním rámcem.

Ze strany začínajících podnikatelů nebo zájemců, 

kteří chtějí začít podnikat, je zájem velký. Je třeba 

říci, že program EYE není masivně propagován 

a hlásí se do něho zájemci, kteří sami hledají mož-

nosti, jak se rozvíjet a zlepšit své podnikání. Vždy 

je dobře vidět jejich motivace a velká chuť něco 

zlepšit a získat.

Zájemce o program může ke hledání hostujícího 

podnikatele využít interní IT nástroj fungující také 

jako velká databáze. Může nastat možnost, kdy 

v databázi není nikdo vyhovující požadavkům. 

Pak je zde možnost vlastního oslovení zahranič-

ních podnikatelů. Ze zkušenosti víme, že oslovení 

podnikatelé mají většinou velký zájem o zapojení 

do programu a okamžitě se také registrují. 

Zahrani ní podnikatelé
Momentálně má Hospodářská komora ČR tři 

účastníky ze zahraničí, kteří mají uzavřené part-

Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraniční 

výměnný program zaměřený na sdílení do-

vedností, informací, navazování obchodních 

vztahů a vytváření podnikatelské sítě v malých 

a středních podnicích. Základním kamenem je 

zapojení zkušených podnikatelů s více než tříletou 

historií podnikání či řízení podniků začínajícími 

podnikateli, kteří chtějí nabýt potřebné dovednosti 

ke svému podnikání. 

Do vedení programu Evropské komise se na jaře 

roku 2015 zapojila i Hospodářská komora ČR, kte-

rá již vyslala do zahraničí celkem čtrnáct lidí. Nej-

větší zájem je o cílové destinace Anglie, Španělsko, 

Slovensko, Irsko a severní země jako Finsko. Mladí 

podnikatelé vyjeli také do zemí, jako je Rakousko, 

Maďarsko nebo Itálie.

Za ínající podnikatel
Zájemce z řad začínajících podnikatelů může pro-

střednictvím programu EYE získat především zku-

šenost ze zahraničí, nové nápady a dovednosti nebo 

navázat mnohdy velice důležité obchodní vazby.

Program EYE podporuje zájemce, kteří vyjedou 

do zahraničí, fi nančním grantem. Částka se liší 

dle země, ve které má účastník pobyt. Tento grant 

by měl pokrýt základní fi nanční výdaje, jako je 

cestovné, ubytování a strava. 

Přihlásit se může zájemce, který podniká maxi-

málně tři roky nebo podnikat ještě nezačal. Na in-

ternetové stránce www.erasmus-entrepreneurs.eu 

nalezne přihlášku k vyplnění základních údajů pro 

Erasmus pomáhá mladým podnikatel m

VÍCE INFORMACÍ NA

WWW.ERASMUS-ENTREPRENEURS.EU

Program EYE bude pokra ovat 
i v následujících letech. Uvítáme nové zájemce 

z ad za ínajících, ale také zkušených 
podnikatel  v R.

Program Evropské komise umož uje rozvoj a sdílení know-how za ínajícím 
podnikatel m a navázání partnerství pro zkušené podnikatele.
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nerství s českými podnikateli. Problémem není 

nezájem o české zkušené podnikatele. Potýkáme se 

s malým počtem přihlášených hostujících českých 

podnikatelů, kteří by byli těmi, kdo předává infor-

mace. Zájem o Českou republiku určitě je.

Hostující podnikatel je zkušený, vlastní nebo vede 

malý či střední podnik déle než tři roky a těží 

především z nových perspektiv svého podniku 

a dostává příležitost spolupracovat se zahraničními 

partnery, dozvědět se o nových trzích a možnost 

navázat budoucí spolupráci. Finanční odměna 

za hostování podnikateli nenáleží, je to dobrovolná 

aktivita. 

Postup, jak se do programu zapojit jako hostující 

podnikatel, je prakticky stejný jako u přípa-

dů mladých podnikatelů. Opět se zaregistrují 

na webové stránce, avšak jako hostující podni-

katel. Do přihlášky vyplní své zkušenosti, které 

mohou nabídnout, a také svůj životopis.  

TEREZA PROKEŠOVÁ

ZKUŠENOSTI ESKÝCH Ú ASTNÍK  Z PROGRAMU ERASMUS
PRO MLADÉ PODNIKATELE

O programu jsem se dozv d l v kancelá i zájmového sdružení právnických osob OK4EU, kde 
jsem se informoval na r zné dota ní programy. Program mne zaujal, jelikož byl ideální k mému 
nov  se rozvíjejícímu podnikání.

Od po átku jsem preferoval Špan lsko a nakonec se mi tato volba splnila. V programu jsem byl 
zam en primárn  na sektor poskytování právních služeb a áste n  rovn ž na nemovitosti.

EYE mi dopomohl získat d v ryhodného partnera pro možnou budoucí spolupráci, ukázal mi, 
jakým zp sobem by se m lo vyvíjet mé vlastní podnikání, a vylepšil mé znalosti a zkušenosti 
v mnoha sektorech mého podnikání, tj. poskytování právních služeb. Se svým hostujícím 
podnikatelem hodlám v každém p ípad  v budoucnu spolupracovat.
MARTIN Z. (34 let, Olomouc)

Vybrala jsem si Anglii, nebo  jsem našla p esný obor šitý mn  na míru a podle mého o ekávání. 
Svého hostujícího podnikatele jsem našla v IT nástroji programu. 

Zam ení mého programu bylo na prezentace, marketing, administrativní úkoly. Profesionální 
editace a tvorba krátkých videí, produk ní práce, studium, jak za ít podnikat, jak na  nancování 
podnikání a ídit spole nost pro interakci se zákazníky. Další mojí aktivitou byla tvorba blogu pro 
mé podnikání a vzd lání.

Jsem se svou volbou velmi spokojená, zlepšila jsem si komunika ní dovednosti v angli tin , 
m j hostující podnikatel je výborný e ník. Nau ila jsem se komunikovat se zákazníky, pracovat 
s výrazem a t lem. Pracovala jsem na r zných zajímavých místech se zajímavými lidmi.

LENKA K. (27 let, Brno)

O programu jsem se dozv d la tením blogu jednoho z ú astník . Nejd íve jsem zvolila jako 
zemi Špan lsko, ale navázala jsem velice zajímavé spojení se spole ností ze Slovenska a odjela 
tam. D vodem bylo zam ení jejich projektu, na kterém jsem mohla pracovat. 

B hem svého pobytu jsem stínovala generálního editele se zam ením na poskytování služeb 
online, který mi nabídl spolupráci pro nový projekt po skon ení programu, takže jsme spolu 
v úzkém kontaktu. Vlastní podnikání mám v plánu rozjet b hem 6 až 9 m síc .

VERONIKA K. (22 let, Praha)

Program EYE jsem objevila na webových stránkách a ihned m  zaujal. Vždy jsem cht la být 
ve své práci nezávislá a pracovat pro sebe, takže podnikání bylo p irozenou volbou pro moji 
budoucí kariéru. Je doprovázeno mnohými problémy a p ekážkami, proto jsem se rozhodla 
získat znalosti a dovednosti od n koho, kdo je zkušený. Tuto p íležitost jsem si necht la
nechat ujít.

B hem pobytu jsem m la možnost soust edit se na každý aspekt podnikání z pohledu 
majitele podniku. Z tohoto d vodu jsem se p irozen  zam ila na provozní innosti v oblasti 
prost ednictvím manažerských inností, jako je marketing, komunikace, vytvá ení partnerských 
sítí, na innosti související se za átkem mého vlastního podnikání.

IVANA N. (23 let, Brno)
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Firmy žádají interaktivitu 
a návratnost investic
Za átek roku je ideálním obdobím pro plánování nejr zn jších akcí, kterými se  rmy prezentují v rámci 
B2B i B2C sektoru. N které v tší spole nosti po ádání eventu zvládnou tzv. inhouse vlastními silami, 
jiné si p izvou na pomoc specializované agentury a organizátory. P i po ádání konkrétní akce pak záleží 
p edevším na preferencích po adatel .

Kongresy
a konference
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Kongres, seminář, přednáška, konference, 

workshop, teambuilding. To jsou jen některé ná-

zvy, jež v rámci kongresového průmyslu zaznívají 

z úst nejen jejich organizátorů, ale i pořadatelů. „Dnes 

už nehovoříme o kongresové turistice, ale kongresovém 

průmyslu,“ tvrdí Ivo Miksa, ředitel pro marketing 

a strategické projekty společnosti GUARANT Interna-

tional, která se zabývá organizováním kongresů a kon-

ferencí. „Z našeho pohledu je správným označením prá-

vě kongresový průmysl, protože se jedná o celé odvětví, 

které se zaměřuje na komunikaci nejnovějších poznatků 

pomocí ‚live events‘. Cestovní výdaje, které dříve určovaly 

charakter kongresové turistiky, jsou nyní marginálním 

prvkem. Utrácí se především za produkty posilující efek-

tivitu komunikace,“ dodává Ivo Miksa a zmiňuje i další 

trendy, které jsou v oblasti kongresového průmyslu 

patrné. Jde především o větší interaktivitu a transpa-

rentnost a na důležitosti nabývá také networking, tedy 

navazování a udržování osobních vztahů. 

Vzhledem k tomu, že se komunikace i životní styl 

zrychlují, požadují fi rmy stále častěji v poslední době 

i rychlou reakci. A to i v důsledku zkracování reakční 

doby. Kromě toho se projevuje také zájem a poptáv-

ka po novinkách, protože se fi rmy potřebují odlišit 

od konkurence. A to není všechno. Dalším důležitým 

prvkem je podle Iva Miksy i zvýšená snaha fi rem o ná-

vratnost investic do těchto akcí. Poslední trend ostatně 

potvrzuje také Zdeněk Giormani, vedoucí oddělení 

Czech Convention Bureau, které je součástí agentury 

CzechTourism: „V poslední době jsme zaznamenali 

výrazný trend snižování rozpočtu jednotlivých kongresů, 

tedy mnohem větší snahu organizátorů o úsporu. 

Převážně se to projevuje na volbě ubytování pro delegáty 

kongresů, kdy pořadatelé jednoznačně upřednostňují 

nižší klasifi kace hotelů, tedy 4* a níže.“ 

Naopak to, o jaké akce je mezi pořadateli největší 

zájem, je přímo úměrné konkrétním regionům v České 

republice. Záleží na vybudované infrastruktuře pro po-

řádání kongresu, konkrétně tedy na dostatečné ubyto-

vací kapacitě, dostupnosti lokality z letiště a podobně. 

Zájem o služby se potom liší akci od akce, v poslední 

době na Czech Convention Bureau zaznamenávají 

větší poptávku po službách, jež nabízejí regionální 

organizace kongresové turistiky zdarma. Zvyšuje se 

hlavně bezpečnost pro delegáty, dostatečný komfort, 

úspěch a bezproblémový průběh celé akce.

 
Kongres, seminá  nebo teambuilding?
Přesně charakterizovat konkrétní akce dost dobře úpl-

ně nejde, vždy je důležité, pro koho je určena. Obecně 

lze poptávku po organizaci tzv. „live eventů“ rozdělit 

na dvě oblasti. Jednak jsou to B2B vztahy a také B2C 

akce. Nejčastěji fi rmy v rámci B2B poptávají semináře, 

akce, na kterých představují nové produkty, ale také 

společenské akce a teambuildingy. Tyto eventy pod-

porují budování značky uvnitř společnosti a posilují 

roli marketingu. V rámci vztahů B2C se společnosti 

zaměřují například na uvedení nových produktů 

na trh, kde jsou cílovou skupinou přímo zákazníci. 

Budeme konkrétní. Při představení nových produktů 

může být akce ve vztahu B2B zaměřena na prodejce 

a jejich detailní zaškolení. Naopak v rámci B2C je 

potřeba představit nový produkt cílovým zákazníkům. 

Tam až tolik nemusí jít o detaily, ale je třeba zaujmout 

a odlišit se od konkurence. K rozvoji osobních kon-

taktů s obchodními partnery a zákazníky často fi rmy 

využívají společenské akce. Ty mohou mít nejrůznější 

formy od číše vína přes koncert, zábavné odpoledne až 

po fi remní ples. Zde hraje důležitou roli networking.

Další možností v rámci B2B sektoru jsou potom team-

buildingy a další incentivy. To jsou řízené společenské 

a sportovní aktivity, které by měly vést ke zlepšení 

komunikace a výkonnosti prodejních i fi remních 

týmů nebo partnerů. Velmi populární jsou už řadu let 

VÁŠ KLÍČ 
K DOROZUMĚNÍ

PRONÁJEM TECHNIKY PRO 
KONFERENCE 

KONGRESY
SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE

www.konfes.cz

HLAVNÍ OKRUHY, 
KTERÉ JE T EBA VY EŠIT 
P I ORGANIZOVÁNÍ 
KONFERENCE

 ú el akce, tedy cíl, pro  se 
akce koná;

 téma a klí oví e níci;
 po et dn , harmonogram;
 zp sob organizace;
 rozpo et a zdroje 

(sponzoring);
 výb r termínu po ádání 

konference;
 prostory;
 ubytování + catering;
 e níci: lad ní programu 

do detail  v etn  p estávek, 
rezervních e ník ;

 propagace a prodej;
 moderování, diskuze, 

prevence asových skluz ;
 související služby 

(p ekladatelství, kopírování, 
doprovodný program, 
projektor, wi-  , ozvu ení 
plátno,  ipy, whiteboard, 
televize, video/DVD, 
ukazovátko,…);

 organiza ní personál (hlavní 
organizátor, hostesky, 
fotograf,…);

 vyú tování a uzav ení akce 
(vyhodnocení + follow-up).
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outdoor teambuildingy, na kterých se scházejí týmoví 

pracovníci, aby se odreagovali od pracovního stereo-

typu, ale také se navzájem poznali, budovali kolektiv 

a například formou her získali motivaci pro práci 

v kolektivu. Jak už z názvu vyplývá, je teambuilding 

založen na rozvoji, tvorbě a následném stmelování 

týmů nebo menších skupin zaměstnanců. S jeho po-

mocí lze zvýšit výkon podřízených či spolupracovníků 

a díky budování týmové spolupráce a schopnosti se 

mohou jednotliví členové týmu snadněji vžít do situace 

druhých. Teambuilding lze pojmout z mnoha pohledů 

a záleží, v jaké situaci se tým nachází. Zda je teprve 

na počátku svého fungování, anebo je zkušenostmi 

nabitý a hledá nové impulzy ke spolupráci. 

„Z hlediska tuzemské korporátní kongresové turistiky 

je největší zájem o pořádání seminářů, konferencí, 

teambuldingů a různých tematických workshopů. Vele-

tržní turistika v tomto segmentu sice také existuje, ale 

převážně jako přidružený akt k mezinárodním kongre-

sům a konferencím,“ shrnuje Zdeněk Giormani. Podle 

zkušeností Czech Convention Bureau je při pořádání 

domácích i zahraničních akcí důležitá ekonomická 

stabilita pořadatele. Na fi remních akcích či benefi tech 

totiž v případě potřeby šetří vedení fi rem v první řadě. 

U tuzemských akcí pak nadále hraje roli, zdali se jedná 

o zahraniční fi rmy, které působí v České republice 

a které častěji pořádají incentivní akce. „Na druhou 

stranu si české fi rmy stále více uvědomují, že nejcenněj-

ším kapitálem fi rmy jsou lidé a k upevnění vztahů ve fi r-

mě, k prevenci konfl iktů a zvýšení motivace zaměstnan-

ců slouží často právě akce jako kvalitní teambuilding 

ZAJÍMAVOST: 
PRAHA LONI HOSTILA 
NEJDELŠÍ KONGRES 
V HISTORII R

Plných jedenáct dní trval 
kongres Mezinárodní unie 
geodetické a geofyzikální, 
který se v Kongresovém 
centru Praha konal loni 
na p elomu ervna a ervence. 
Šlo o nejdelší kongres, který 
kdy eská republika hostila. 
B hem jedenácti dn  se 
jej zú astnilo p es p t tisíc 
delegát . „Organizátor 
a ú astníci v Praze utratili 
celkovou ástku p esahující 
200 ilion  korun. Do ve ejných 
rozpo t  se odvodem p ímých 
a nep ímých daní dostalo zp t 
okolo 40 % z této ástky, tedy 
více než 80 milion  korun. 
A z této ástky získala Praha 
zp t do vlastního rozpo tu 
p ibližn  17 %, tzn. skoro 
14 milion  korun. Z tohoto 
pohledu je p ínos kongresové 
turistiky minimáln  srovnatelný 
s efekty a výkony zahrani ních 
 lmových štáb ,“ ekl Petr 
Marhoul ze spole nosti 
CZECH-IN, která kongres 
organizovala. Kongres nabídl 
krom  230 sympozií, v deckých 
seminá  a porad, panelových 
diskuzí a organiza ních sch zek 
také dev t unijních p ednášek 
o aktuálních problémech 
geofyzikálního poznání, které 
vedli p ední sv toví odborníci. 
Nechyb l mezi nimi laureát 
Nobelovy ceny za chemii 
Prof. Yuan T. Lee nebo 
Dr. Patric J. Mc Keever (Chief of 
Earth Sciences and Geohazard 
Risk Reduction Section, 
UNESCO). 

nebo vánoční večírky,“ dodává Zdeněk Giormani. Podle 

Iva Miksy české fi rmy s výjimkou farmaceutických 

společností zatím bohužel neumějí pracovat se spon-

zorovanou účastí klientů na profesionálních setkáních, 

jako jsou kongresy, konference a veletrhy. „Přitom 

se jedná o dobrou příležitost, jak investovat do profe-

sionálního vzdělávání klientů, dlouhodobě udržitelné 

spolupráce a loajality,“ doplňuje.

Organizace inhouse, nebo extern ?
Při plánování fi remních akcí je důležité hned na za-

čátku rozhodnout, zda přizvat na pomoc s organizací 

odborníky, nebo využít vlastní potenciál. Rozhodující 

v tomto směru je především lokalita, do které je event 

naplánován, jeho velikost, záměr a počet účastníků. 

V neposlední řadě je důležitým faktorem i celkový 

rozpočet akce. „Firmy si samy organizují akce typu 

interních školení a low-cost eventů, kdy se svými silami 

starají o pronájem restaurací, divadel a dalších prostor. 

Naproti tomu externí společnost podniky poptávají 

ve chvíli, kdy se chtějí zaměřit především na marketingo-

vé působení realizovaných eventů, nikoliv na organizač-

ní detaily. Profesionální organizátory také vyhledávají 

společnosti, které jsou zvyklé využívat outscourcing ať už 

z organizačních, kapacitních, nebo fi nančních důvodů,“ 

shrnuje zkušenosti Ivo Miksa. Na vlastní zdroje se 

potom v drtivé většině případů spoléhají subjekty, jež 

disponují vlastním know-how a zkušenými profesioná-

ly. „Mnohé velké korporace mají k dispozici vlastní event 

planing oddělení, takže v takových případech je volba 

jasná,“ říká Zdeněk Giormani. 

Teambuilding je založen na rozvoji, tvorb  a následném stmelování tým  nebo menších skupin zam stnanc . S jeho 
pomocí lze zvýšit výkon pod ízených i spolupracovník  a díky budování týmové spolupráce a schopnosti se mohou 
jednotliví lenové týmu snadn ji vžít do situace druhých.
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Ačkoli ve většině regionů v České republice jsou 

na MICE akce dobře připraveni a vybaveni, 

agentury destinačního managementu se větši-

nou zaměřují na kongresy a konference menšího 

rozsahu. Výjimkou je pochopitelně Praha, která 

se snaží přilákat i významné zahraniční kongresy 

a konference. A v posledních letech se jí to daří 

čím dál častěji. V sektoru asociačních meetingů, 

tedy akcí, které pořádají zahraniční asociace, si 

Praha podle aktuálních statistik Mezinárodní 

kongresové a konferenční asociace ICCA udržuje 

přední místa v žebříčku nejžádanějších kongre-

sových měst. (V roce 2013 to byla 11. pozice, 

v roce 2014 desátá.) Oblíbená je především díky 

své historii, rozvinuté kongresové infrastruktuře, 

snadnému přístupu, bezpečnosti a poměru mezi 

cenou a kvalitou. Podle údajů Českého statistic-

kého úřadu, který naproti tomu monitoruje počet 

konferencí v hromadných ubytovacích zařízeních 

podle krajů, si i mezi regiony udržuje výsadní po-

stavení hlavní město následované Jihomoravským 

krajem a krajem Vysočina. Regionem s nejmenším 

počtem konferencí je podle ČSÚ Karlovarský 

kraj. Je ovšem třeba upozornit, že tyto údaje plně 

nerefl ektují skutečnost. V České republice bohužel 

neexistuje kontinuální sběr statistických údajů, 

který by plně vyhovoval potřebám kongresového 

průmyslu včetně ekonomického dopadu tohoto 

segmentu na hospodářství.

Roli hraje sezonnost i výb r místa
Stejně jako v oblasti cestovního ruchu i při pořádání 

nejrůznějších akcí platí, že některé měsíce jsou k po-

řádání setkání a akcí příhodnější. I v tomto oboru 

lze vypozorovat sezonnost. Podle odborníků je nej-

vhodnější naplánovat event na období mezi březnem 

a červnem a pak během září, října nebo listopadu. 

Výjimkou jsou pochopitelně vánoční večírky, které 

jsou zase naopak záměrně situovány na období 

adventu. „Firmy vyhledávají takové termíny, které 

jim zaručují vysokou návštěvnost. Z tohoto důvodu je 

důležité vyhnout se pololetním a školním prázdninám, 

létu a vánočnímu období. V posledních letech jsou 

proto také velmi oblíbená i novoroční setkání, datova-

ná až do poloviny ledna,“ uvádí Ivo Miksa. 

Oslovení odborníci se shodují na tom, že prakticky 

ve všech regionech v České republice je dosta-

tek míst, kde lze uspořádat kongres, konferenci, 

workshop nebo jinou akci. Nabídka hotelů i dal-

ších specializovaných zařízení je skutečně široká 

a při hledání vhodných prostor dokážou poradit 

destinační společnosti v jednotlivých regionech 

i opravdu zajímavá místa. Nejen moderní hotely, 

ale i historické sály na hradech a zámcích či jiná 

netradiční místa úzce spjatá s daným regionem. 

Právě destinační společnosti v regionech poradí 

a pomohou při organizaci akcí, doporučí vhodné 

prostory i zajistí potřebné kontakty na vhodné 

externí subjekty. A to nejen subjektům v České 

republice, ale i partnerům ze zahraničí. Například 

Prague Convention Bureau, pražská asociace 

profesionálů v kongresovém průmyslu, která 

se zaměřuje na propagaci Prahy jako zajímavé 

kongresové destinace, už šest let rozvíjí svůj 

Ambassador program. Ten je zacílen na podpo-

ru „kongresových velvyslanců“, což jsou místní 

členové mezinárodních odborných asociací z řad 

renomovaných českých vědců, lékařů a jiných od-

borníků, kteří mají možnost ovlivnit výběr místa 

konání ve prospěch Prahy jako vhodné destinace 

pro budoucí kongres, konferenci nebo incentivní 

akci. Tým odborníků Prague Convention Bureau, 

jeho členů a partnerů zajišťuje kongresovým 

velvyslancům plnou podporu v každém kroku 

kandidatury, plánování, prosazování a realizace 

kongresu v Praze a všechny nezbytné prostředky 

k tomu, aby akce byla úspěšná.  

MARTINA VAMPULOVÁ

 

 

 

 

THERMAL-F, a.s., I. P. Pavlova 11, 360 01 Karlovy Vary

www.thermal.cz facebook.com/thermalhotel

kongresovým
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SPA HOTEL 
THERMAL
v Karlových Varech je nejen lázeňským,

ale také kongresovým hotelem.

>   jedno z největších kongresových center v západních Čechách

s kapacitou přes 2000 konferenčních míst
>   3 velké sály, projekční síně, menší salonky, venkovní terasy

a promenádní plochy
>   všechny služby pod jednou střechou
>   ubytování v 273 pokojích různých kategorií

>   bezkonkurenční parkovací možnosti na hotelovém parkovišti

nebo v kryté garáži

>   poloha přímo u lázeňské zóny a kolonád s léčivými prameny

>   moderní Wellness Centrum zdarma: krytý bazén, whirlpool,

Kneippův chodník, suchá fi nská sauna, infra kabina, parní lázeň, fi tness

>   WiFi zdarma na pokojích a v hotelových prostorech

ZORGANIZUJE VÁŠ
KONGRES TAM,
KDE ZÁŘILY VELKÉ
FILMOVÉ HVĚZDY

THERMAL-F, a.s., I. P. Pavlova 11, 360 01 Karlovy Vary

www.thermal.cz  |  mice@thermal.cz  |  +420 359 002 201        facebook.com/thermalhotel
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akce s maximálně 40 účastníky poskytuje salonek 

v hotelovém vinném baru s velmi příjemným inte-

riérem, se zabudovanou AV technikou pro hladký 

průběh jednání a s degustací na závěr s výkladem 

sommeliera. Další naprosto odlišné prostory nabízí 

některé z osmi sportovišť hotelu, například čtyři 

kurty na badminton. 

Zejména fi rmy, které potřebují během svých fi rem-

ních setkání vytěžit maximum kreativity na úkor 

formálnosti setkání, oceňují tuto nabídku. V té se 

totiž skloubí jak výborné hotelové zázemí v centru 

Prahy k pracovní agendě, tak i nesvazující a inspi-

rující prostor se zajímavým programem na konci, 

což nepochybně vede i k celkovému utužení vazeb 

v týmu a k přirozenému průchodu toku myšlenek 

a nápadů.

Technika nám nepochybně přispívá k lepší 

práci a zrychlení některých fi remních procesů, 

avšak nikdy bychom neměli zapomínat na to, co 

ve skutečnosti stojí za výsledky fi rmy, a to jsou její 

zaměstnanci bez ohledu na to, kde ve světě sedí. 

Využijte proto každé příležitosti k tomu, abyste 

ve svých zaměstnancích probudili týmového 

ducha a ukotvili fi remní hodnoty na fi remních 

akcích mimo kanceláře vaší fi rmy. Upřímně: na-

lijme si sklenku čistého vína, koncept pracovního 

setkání s následnou degustací ryze moravských 

vín ve vinném baru Hotelu Olšanka má přece 

jenom něco do sebe.  

RED

Hoteliéři se snaží co nejefektivněji využít 

každý volný metr čtvereční, aby na jednu 

stranu maximalizovali zisky, na stranu 

druhou vhodně rozšířili škálu poskytovaných 

služeb svým hostům. Čtyři stěny, koberec, okno 

a pár stolů a židlí ještě donedávna stačily k tomu, 

aby se z nevyužité místnosti v hotelu stala místnost 

konferenční, čímž hotel mohl poměrně jednoduše 

poskytnout vhodné zázemí pro setkávání korpo-

rátních hostů i fi rem ve svém okolí. 

P edstavy  rem se v ase vyvíjejí
Požadavky na konferenční místnost ze strany hos-

tů však v čase rostly, a bylo tedy potřeba investovat 

do kvalitního připojení k internetu, AV techniky 

nebo klimatizace. Konferenční místností dnes 

v různých provedeních disponuje poměrně každý 

větší i menší hotel, a proto více než kdy jindy jsou 

hoteliéři nuceni své nabídky postavit tak, aby fi rmy 

pocítily potřebu se vůbec setkat i mimo prostory 

své kanceláře a aby se nabídka vhodně odlišila 

od nabídek konkurentů.

Nespornou výhodu mají ty hotely, které dispo-

nují velkou konferenční kapacitou jak s ohledem 

na počet osob, tak i sálů. Konkurence v tomto 

segmentu kupříkladu v Praze není zas tak veliká. 

O akce většího rozsahu se podělí v závislosti 

na preferencích pořadatele co do celkové vyba-

venosti objektu, úrovně poskytovaných služeb 

a polohy několik málo hotelů. Frekvence konání 

takových akcí je však výrazně nižší, než je tomu 

v segmentu konferencí s počtem delegátů v řádu 

maximálně desítek. Právě tento segment přeje 

netradičním fi remním akcím, protože nejsou tolik 

organizačně ani časově náročné.

Ačkoliv neexistuje žádná defi nice, která by přesně 

vymezila znaky netradiční fi remní akce, lze za ta-

kovou považovat v podstatě každou, která popírá 

jinak obecně zažitou představu o fi remní akci. 

Kupříkladu jeden z předních kongresových hotelů 

v Praze Hotel Olšanka představil již v minulém 

roce vlastní nabídku netradičních fi remních akcí, 

se kterou oslovil trh, a podle vyjádření hotelu se 

toto setkalo s nevídaným úspěchem. 

Vyt žte maximum na úkor formálnosti
Tradiční kongresovou nabídku pražského Hotelu 

Olšanka tvoří 13 kongresových sálů a salonků s ka-

pacitou prostor až pro 1 100 delegátů. Netradiční 

prostory s nabídkou cílenou zejména na fi remní 

Technologický vývoj posledních 
let pomohl doslova zbo it 
hranice, zkrátit vzdálenosti 
nebo eliminovat faktor asu, 
ímž v podstat  otev el 

každé  rm  nové možnosti 
vnitropodnikové i externí 
komunikace. Existuje zde tak 
stále ješt  v bec pot eba se 
osobn  setkávat, když s kolegy 
z jiné kancelá e nebo partnery 
na jiném kontinentu m žeme 
jednat p es videa aplikace 
a r znorodé myšlenky rozvíjet 
a dokumenty si navzájem 
sdílet v cloudu?

Netradi ní  remní akce jsou v kurzu
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K netradi ní akci doslova vybízejí moderní prostory vinného baru VinVin na pražském Žižkov ,
ve kterém jsou za tímto ú elem k dispozici vhodné salonky se zabudovanou AV technikou.
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA v nabídce Fresh: 4,4 m3 (CNG); 3,7–5,8 l/100 km, 79 (CNG); 99–137 g/km

/skodacz

NABÍDKA, 
CO MÁ ŠŤÁVU
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Získejte spoustu výbavy za atraktivní cenu. Akční modely Fresh Vás nadchnou elegantními koly z lehké slitiny, výkonnou 
klimatizací, zadními parkovacími senzory nebo vyspělými multimediálními systémy. Při využití financování se ŠKODA 
Financial Services získáte prodlouženou záruku na 5 let v rámci paketu Mobilita Plus. Seznamte se s vozy ŠKODA Citigo, 
Rapid, Rapid Spaceback, Octavia a Yeti v akční nabídce Fresh přímo u nás.

Akční modely Fresh s rozšířenou výbavou za atraktivní cenu.

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39
162 00  Praha 6
Tel.: 800 101 212
www.prerost-svorc.cz
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jeme zařadit si do portfolia i luxusní motorovou 

jachtu. Spolupracujeme s pětihvězdičkovými 

hotely, kde jsou hosté opravdu nároční a pronají-

mají si ty nejluxusnější lodě sami pro sebe. Stává 

se často, že si naše lodě Lužnice nebo Bohemia 

Rhapsody pronajme zámožná rodina a mají ji 

sami pro sebe.

Chcete v blízké budoucnosti získat další 
velkou lo ?
Určitě. I z hlediska incentivního byznysu a větších 

akcí klienti hodně trvají na tom, že chtějí umístit 

200 až 300 osob na jedné lodi. Nová loď už je ob-

jednaná. Bude mít velikost Grand Bohemie a Bo-

hemia Rhapsody v jedné. Na její palubě vznikne 

úžasný prostor na pravidelné večeře, protože po-

jme 300 osob. Přitom ani nebude největší pražskou 

lodí, bude nejúčelnější, využitelná bude většina její 

plochy. Vzhledem ke kapacitě německé loděnice 

si však na ni počkáme až do jara roku 2018.

Kolik nových lodí se ješt  na Vltavu v Praze 
vejde?
Již před lety jsme dali slib, že už nebudeme 

zvyšovat počet lodí, ale vždycky, když přivezeme, 

nebo postavíme novou loď, tak starší odstavíme. 

Kapacita komory Smíchov je naplněná a pro nás 

samotné je to praktičtější. Chceme stále zlepšo-

vat služby, zvyšovat kvalitu naší fl otily a zvedat 

její image.

Co se stane s lodí, která jde na odpo inek?
Buď se prodá mimo Prahu a někdy i mimo ČR. 

Ale například z motorové lodi Visla, kterou jsme 

odstavili zhruba před dvěma lety, je loď, která 

je možná k pronajmutí na Rašínově nábřeží. 

Je opravená, vzhledná, snažíme se pro ni najít další 

využití v rámci městského prostoru.  

JAROSLAV MARTÍNEK

Jdete v kongresovém pr myslu naproti 
p íležitostem?
Téma akcí pro fi rmy máme kvalitně zpracované 

na našich webových stránkách, a to v několika jazy-

cích. Zároveň jsme nově členy Prague Convention 

Bureau a objíždíme různé akce. V dubnu pojedeme 

na IMEX do Frankfurtu, výhledově i na nějaké 

akce v Americe a v Asii. Přesto pro nás nemá cenu 

obsahovat všechny trhy. Už proto, že díky naší 

výjimečnosti, která je dána loděmi, si nás zákazníci 

i zprostředkovatelé najdou. Pořád ale platí, že se 

primárně zaměřujeme na turistický ruch.

V em spo ívá vaše atraktivita pro  rmy?
Voda je výjimečná a lákavá. Je to něco jiného než 

akce na souši. Běžné teambuildingové aktivity 

dnes už tolik netáhnou. Poslední dobou se rozjely 

třeba akce typu Pevnosti Boyard. Firmy zkrátka 

hledají něco nového. Loď je pro spoustu z nich 

neozkoušená. Navíc jsme zjistili, že fi rmy své 

večírky na lodi často opakují, ať už v červnu, nebo 

před Vánoci.

Pomáhá i scenérie Prahy, že?
Praha je v tomto výjimečná. Celé centrum je situ-

ováno kolem vody, je na co se dívat. Kdybych měl 

však dát našim zákazníkům osobní tip, doporučil 

bych projet oblast ze Štěchovic na Slapy, kde jsou 

bývalé Svatojánské proudy. Tuto trasu provozuje 

naše sesterská společnost Pražská paroplavební 

společnost, která v loňském roce oslavila 150 let 

existence. Mimochodem naše fi rma Prague Boats 

si připomněla v loňském roce 25 let na trhu.

Kdybych si cht l objednat event nebo 
konferenci na vaší lodi, jak dlouho dop edu 
bych vás musel kontaktovat?
Záleží na termínu. Nejatraktivnějšími měsíci jsou 

červen, září a prosinec, v rámci týdne čtvrtky 

a pátky, to se koná hodně fi remních akcí. Když 

někdo chce konkrétní loď na konkrétní datum, 

často se na nás obrátí rok předem. Je to tak lepší. 

Na druhé straně když se někdo rozhodne zorga-

nizovat akci na poslední chvíli, jsme schopni při-

pravit ji de facto ze dne na den. Jsme na to naučeni 

z cestovního ruchu. 

Na kongresovou turistiku využíváte hlavn  
nové lod ?
Určitě. Když se spojí Grand Bohemia i Bohemia 

Rhapsody, je možné vytvořit kapacitu až 300 osob. 

Pak máme další tři velké lodě: parník Vltava, lodě 

Cecílie a Šumava, které mají kapacitu 120 a více 

osob, záleží na typu využití. Patří k nám i různá 

přístavní místa v Praze. Hodně zajímavý prostor 

pro eventy jsme letos přichystali na Rašínově 

nábřeží, kde máme hornopalubovou loď Petra, 

jejíž plošina má zhruba sedm na třicet metrů. U ní 

kotví parník Vyšehrad, a tak lze společně uspo-

řádat akci až pro 800 lidí. Úžasné je spojit využití 

Petry, kotvícího Vyšehradu a přidat další loď, která 

klienty vozí. A zároveň třeba přidat menší plavidla, 

která mají tu výhodu, že mohou zajet do Čertovky.

Kolik lodí provozujete?
Pod Prague Boats spadá 20 až 30 lodí, podle 

toho, jestli počítáte všechny malé loďky. Plánu-

podnikání eventy na lodích

Voda je výjime ná a lákavá,
íká Richard Vojta

Uvažujete o netradi ním míst  pro konferenci, seminá , teambuilding 
nebo t eba  remní ve írek? Pop emýšlejte o lodi. „Konferen ní byznys nás 
v poslední dob  znovuobjevil. Díky našim novým lodím Grand Bohemia 
a Bohemia Rhapsody se poptávka  rem hodn  zvyšuje,“ íká Richard Vojta 
mladší, obchodní editel spole nosti Prague Boats.

Foto: archiv Prague Boats
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À propos léto… na to je pardubický areál skvěle 

připraven. Najdete zde venkovní bazény s tobo-

gany, šplhací sítí, masážními tryskami a hlavně 

širokou travnatou plochou ve stínu stromů, kde 

můžete s dětmi trávit celé dlouhé prázdniny. 

Instruktoři z plavecké školy se po celé léto, kdy 

nejsou plavecké kurzy, starají o zábavu dětí na pří-

městských táborech, které aquacentrum pořádá. 

Láká i profesionální sportovce
Celoročně je v provozu také fi tness centrum v pří-

zemí aquacentra. Disponuje funkční zónou, kardio 

zónou a strojovou zónou i potřebným občerstvením. 

Spojením funkčního fi tness centra, bazénu olympij-

ských parametrů a wellness centra se pardubický pla-

vecký areál stává atraktivním tréninkovým místem 

pro profesionální sportovce a plavecké reprezentace. 

Nespornou výhodou je umístění aquacentra jen pár 

stovek metrů od centra Pardubic, přitom ale v klidné 

části města u řeky Chrudimky a rozlehlého parku 

s několika dětskými hřišti. Návštěvníci oceňují i bez-

platné parkování přímo před areálem. Každoročně 

navštíví pardubické aquacentrum téměř půl milionu 

lidí. Srdečně zveme milovníky vody k vyzkoušení 

našeho vodního areálu!  

PAP

Nejmodern jší padesátka
Zázemí aquacentra je opravdu důstojné. Nerezový 

50m bazén s 8 drahami a hloubkou 185 cm před-

stavuje nejmodernější plavecký bazén v zemi a spl-

ňuje podmínky pro pořádání plaveckých závodů 

a tréninky profesionálních sportovců. Jako jediný 

bazén v republice disponuje závodními nášlapný-

mi bloky od fi rmy Omega, které jsou používané 

na světových a evropských soutěžích. Samozřejmě 

tento bazén denně slouží i pro kondiční plavání 

veřejnosti.

Zábava i výuka
Pro aktivní trávení volného času zejména rodin, dětí 

a mládeže je určena sousední zábavná Aqua zóna. 

Je pestrým mixem toboganů, včetně trojskluzavky 

a člunového toboganu, divoké řeky, vířivek, bazénů 

s vlnobitím a tryskami. Unikátem je lezecká stěna 

nad skokanským bazénem, z níž se padá… kam ji-

nam než do vody! Součástí zóny je i brouzdaliště pro 

nejmenší děti a navazující výukový bazén, v němž se 

z dovádějících malých dětí stávají plavci.

Výuka plavání je jedním z klíčových poslání pla-

veckého areálu. Působí zde vlastní plavecká škola, 

která pořádá kurzy plavání pro zájemce všeho věku, 

od kojenců až po seniory. Nikdy není pozdě naučit se 

plavat! Poskytujeme i dárkové poukazy, jimiž můžete 

povzbudit ke zdravému sportu i své blízké.

V zim  wellness, v lét  pláž
Kdykoli zatoužíte po klidu a relaxaci, je vám k dis-

pozici areál wellness, v němž se nacházejí všechny 

možné sauny, pára, velká vířivka, thajské masáže 

od rodilých thajských masérek, infra komora, solná 

jeskyně, Kneippova lázeň a jedna osvěžující specialit-

ka na léto – sněhová komora, kde se udržuje –10 °C.

Po rozsáhlé modernizaci v roce 2012 vznikl komplexní areál, který 
poskytuje rekrea ní služby pro nejširší ve ejnost a sou asn  vynikající 
zázemí pro plavecký sport. Krom  koupání a plavání si v Aquacentru 
Pardubice užijete saunování a další zábavu spojenou s vodou. 

Ji í Vysoudil je editelem a jednatelem 
spole nosti PAP Pardubice o. p. s., která 
je provozovatelem Aquacentra Pardubice 
od znovu otev ení v roce 2012.

Zveme všechny milovníky koupání, plavání, 
saunování a veškeré vodní zábavy do nej-
v tšího aquaparku ve východních echách. 
Pardubické aquacentrum bylo p ed 4 lety 
zmodernizováno a nyní je 4. nejnavšt vova-
n jším areálem v R – každoro n  p ivítá 
tém  500 000 návšt vník . 

BLIŽŠÍ INFORMACE NA

WWW.AQUAPCE.CZ

Vyzkoušejte

advertorial

špi kový plavecký areál 
na východ  ech
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Úspora pen z: Je třeba dodávat více? Letenky 

a náklady na pronájem automobilů, taxi nebo 

výdaje na služební vozy, parkovací poplatky, 

ubytování, stravování – to vše vynásobeno počtem 

cestujících lidí, a to několikrát za měsíc.

Lepší zabezpe ení informací: Držte si svá 

fi remní tajemství in-house. Čím méně se mimo 

fi rmu hovoří o konkrétních projektech a nabíd-

kách, tím je menší šance, že se citlivé informace 

dostanou k nepovolaným uším.

Pohodlí: U moderních videokonferenčních 

systémů není žádný problém připojit do hovoru 

další zaměstnance, a to bez dalších nákladů. Navíc 

většinou stačí pouze kliknout – žádné složité insta-

lace a žádosti o navýšení kapacity přenosu. Moderní 

systémy typu Lifesize Cloud mimoto umožňují při-

pojení dalších účastníků bez ohledu na to, kde jsou – 

i z chytrých telefonů, tabletů a mobilních počítačů.

A ješt  jednou zvýšení produktivity: Že už 

to tu jednou bylo? Videokonference mohou tak 

výrazně zjednodušit fungování fi rmy, že tuto sku-

Pro podnikatele správné využití videokonfe-

rencí znamená výrazné zvýšení efektivity, 

úsporu nákladů a času, ale také zlepšení ko-

munikace ve fi rmě, mezi pobočkami, s dodavateli 

i s jinými fi rmami. Podstatný je přínos videokon-

ferencí především tam, kde část lidí potřebuje být 

mobilní a řešit pracovní záležitosti odkudkoli.

Technologie nás v současné době obklopují ze 

všech stran, mohou pomáhat, ale i ztrpčovat život. 

Správně zvolený systém pro videokonferencing 

může výrazně změnit a zjednodušit fungování 

fi rem. Přinášíme vám proto 9 důvodů, proč o poří-

zení videokonferenčního řešení uvažovat.

Spolehlivost: Stihnete domluvené schůzky bez 

ohledu na počasí, dopravní problémy nebo jiné 

zásahy „vyšší moci“. Pokud navíc zvolíte profe-

sionální videokonferenční řešení s garantovanou 

kvalitou služby, nepříjemně vás nepřekvapí ani 

výpadek spojení nebo nespolehlivá technika.

Zvýšení produktivity: V mnohých fi rmách 

zjistili, že díky využití videokonferencí značně 

zkrátili trvání meetingů a schůzek. Zvažte, jak 

dlouhou dobu opravdu potřebujete k vyřešení 

pracovních záležitostí a kolik času věnujete spole-

čenské konverzaci. Standardní pracovní schůzka 

trvá 45 minut, průměrná délka videohovorů 

je 15 až 20 minut. A není třeba se nutit do ho-

voru, abyste vyplnili hodinu, která je na osobní 

schůzku většinou plánovaná. 

Efektivita: Můžete být téměř ve stejnou dobu 

na dvou místech na opačných koncích světa, nebo 

republiky. Navíc šetříte čas, prostředky i energii 

a nervy, protože nemusíte cestovat. 

 

Úspora asu: Nemusíte čekat na další účastníky 

schůzky, kteří cestují z různých míst, abyste se 

sešli na jednání. Proč jsou velké společnosti často 

pomalé a nepružné při realizaci změn? Protože 

rozhodnutí se oddalují, čeká se, až se setkají všich-

ni lidé, kteří k problému mají co říct. 

Zlepšení morálky zam stnanc : Buďme 

upřímní – cestování je únavné. A lidé potom potře-

bují čas, aby se zotavili, a zvlášť při dlouhých cestách 

chvíli trvá, než překonají změnu časových pásem. 

podnikání videokonference

Videokonference
Jak najít nejvhodn jší ešení?
Foto: archiv
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tečnost uvádíme ještě jednou. Jejich využívání s se-

bou nese pružné řešení neočekávaných problémů, 

zrychlení procesu rozhodování, zvýšení efektivity, 

méně času stráveného na cestách, úsporu času 

na zotavení po cestování, více času na konkrétní 

pracovní úkoly a v neposlední řadě i zlepšení 

pracovních vztahů a komunikace ve fi rmě; navíc 

odpadá bariéra tvořená vzdáleností poboček, po-

kud jde o fi rmu, která působí na více místech.

Nepodce ujte technická speci  ka
Pro využití videokonferencí je stěžejní, aby systém 

nezatěžoval uživatele technickou náročností. Pouze 

tak se při jeho využívání mohou plně soustředit 

na svou činnost. Možnost vstupovat do videokon-

ferencí prostřednictvím tabletů nebo mobilních 

telefonů poskytuje uživatelům volnost. Navíc je 

nelimitují vysoké pořizovací náklady. Vysoká 

úroveň zabezpečení je ale podmínkou – šifrovaná 

komunikace prostřednictvím cloudového řešení je 

v současnosti nejlepším řešením, které navíc nijak 

nezatěžuje uživatele služby. Podstatná je i vysoká 

kvalita obrazového přenosu, která není v případě 

videokonferencí zbytečným luxusem – navodí totiž 

přirozenější atmosféru a bezprostřednost jednání. 

A pak také zprostředkuje téměř osobní kontakt 

s mluvčím. 

Nejdůležitější je ale zvolit videokonferenční 

systém, který bude opravdu vyhovovat potřebám 

dané společnosti. Firmy se často zdráhají uvažovat 

o jeho pořízení, protože nerozumí dané proble-

matice a bojí se technické i fi nanční náročnosti. 

Na adrese www.smartvideo.cz je k dispozici 

mikrosite s vysvětlením základních principů, 

popisem různých typů videokonferenčních řešení 

a s dalšími radami pro ty, kteří se v této oblasti 

chtějí zorientovat. Je zde srozumitelně vysvětleno, 

jak dnes videokonference mohou fungovat, co 

je a není pro jejich využívání potřeba, jaké jsou 

jejich přednosti. K dispozici je výčet a objasnění 

základních pojmů a technologií, dokonce i rádce, 

pomocí kterého lze zjistit, jaké řešení vyhovuje 

potřebám dané fi rmy a co je možné od něj poža-

dovat a očekávat, a to včetně orientační kalkulace 

nákladů.

Jedním z moderních videokonferenčních systémů, 

který v poslední době získal řadu ocenění od od-

borníků i uživatelů, je Lifesize. K jeho unikátním 

vlastnostem patří vysoký uživatelský komfort 

a jednoduchost ovládání, možnost propojit ho 

s obecně užívanými plánovacími nástroji typu 

Outlook nebo Google Calendar, bezproblémové 

připojení z nejmodernějších mobilních zařízení 

typu Android a iOS nebo vlastní videoarchiv typu 

YouTube s velmi intuitivním ovládáním.  

MARTIN KALIVODA

VIDEOKONFERENCE SLOUŽÍ I K NÁBORU ZAM STNANC

Zcela novou oblastí, kde videokonference a video obecn  získává na významu, je nábor 
nových pracovník . „S tím, jak se zm nily nároky na vybavení, které využívání videokonferencí 
vyžaduje, m ní se i zp soby jejich využití,“ íká Andrej Hronec, editel spole nosti Audiopro, 
která nabízí videokonferen ní ešení Lifesize. „Novým fenoménem je využití videokonferen ních 
ešení p i náboru nových pracovník . P ijímací ízení to velmi zefektivní a zrychlí, kreativní 

využití nových technologií m že být navíc faktorem, který p iláká do spole nosti zajímavé 
a talentované lidi,“ dopl uje. Využití videokonferencí usnadní nábor nových pracovník , 
zefektivní a zlevní p ijímací proces. V prvním kole jsou v tšinou kandidáti posuzováni 
na základ  zaslaného životopisu a potom kontaktováni telefonicky, d íve než p ijdou na osobní 
pohovor. Obojí se dá také zvládnout v rámci po áte ního videorozhovoru, b hem kterého získá 
HR manažer o p íslušném uchaze i lepší pov domí, než když se ho snaží odhadnout na základ  
životopisu a reakcí v telefonickém rozhovoru. „Zajímavým aspektem je také to, že nápadité 
využití moderních technologií, jakým využití videotechnologií v náborovém procesu ur it  je, 
hraje významnou roli p i zatraktivn ní  rmy jako zajímavého potenciálního zam stnavatele,“ 
íká Zuzana Lincová, editelka Profesia.cz, a dodává: „Zkušenosti zahrani ních  rem ukazují, 

že p edevším tzv. generace Y, na kterou v sou asné dob   rmy p i hledání mladých talent  
cílí, preferuje zam stnavatele, kte í jim p ipadají inovativní, pokrokoví, nezkostnat lí a používají 
jim vlastní komunika ní prost edky.“

Vývoj videokonferen ních
ešení prošel v poslední dob  

významnými technologickými zm nami 
a už dávno neplatí, že se jedná 

o nákladná a náro ná za ízení, která 
jsou vhodná p edevším pro velké 

nadnárodní podniky. Naopak, využít je 
mohou i malé a st ední  rmy.
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mžiku jsme odjeli do Silicon Valley, což bylo v roce 

2014. Tam jsme si naplno uvědomili, že v USA jsou 

naši konkurenti technicky dále než my. Na druhou 

stranu právě to byla obrovská motivace, která vám 

nedovolí přestat ve vašem úsilí. A inspirovali jsme 

se tím nejlepším ze všech, přidali jsme svoje věci, 

zejména možnost 3D, a dokončili jsme produkt, 

který je dnes technologicky, ale i využitelností zase 

dál, než mají oni. 

Co vám dal pobyt v Mekce mnoha vizioná ?
Byla to obrovská škola. Náhled Američanů na busi-

ness se liší od toho evropského. My máme ambice 

dělat všechno technicky složitě, spoustu funkcí atd., 

oni říkají, udělejte nějaký základ, dejte to do ruky 

zákazníkům a ptejte se jich, jestli se jim to líbí 

a kolik jsou ochotní za to platit. Je to takový spíše 

pozvolný vývoj. V Americe jsme zjistili, že jsme 

vyvíjeli příliš dlouho a začali jsme dělat změny. Pro-

středí Silicon Valley nás hnalo dopředu. Nakonec 

do naší platformy integrovali možnost 3D a na tom 

jsme začali stavět další vývoj. Dnes nám 3D dává 

spoustu možností, např. vizualizovat produkty, 

tvořit interaktivní 3D grafy, 3D menu, které slouží 

jako rozcestník. 

Co vás eká v tomto roce? 
Spousta věcí, jednak ve vývoji, jednak v businessu. 

Obecně jsme si vědomi toho, že naše cesta bude 

ještě dlouhá, a ne vždy jednoduchá. Naším cílem je 

stát se novým prezentačním standardem a sbíráme 

zkušenosti a know-how, abychom produkt k tomu 

co nejlépe připravili. Amerika je obecně složitější 

trh a my jsme začali nejdříve tam, ale za oceánem 

jsme posbírali obrovské know-how a zpětnou 

vazbu, a to nám dnes pomáhá i u nás. Někteří lidé 

to neradi slyší, ale Američané zkrátka umí dělat 

business, je to občas trošku divadlo, trošku show, 

ale je to něco jiného, než na co jsme tady zvyklí, tím 

je to pro mě hodně zajímavé. Myslím, že v tomto 

ohledu se od nich můžeme učit, a to nejen v Česku, 

ale i v celé Evropě.  

MARTIN KALIVODA

Adame, pro  jste se pustili do PresentiGO?
Hlavním důvodem bylo to, že na poli 

prezentačních nástrojů dlouho nikdo nevy-

tvořil nějakou zásadní inovaci. I fi rmy, se kterými 

dnes spolupracujeme, nám říkají, že konečně vidí 

řešení, které dává smysl a vyplňuje mezeru mezi 

klasickými prezentačními nástroji, jež jsou pro 

B2B prezentace dnes již nedostačující a okoukané. 

Naším primárním produktem je tedy busines-

sový typ prezentace (B2B), kde na zakázku pro 

marketing dané fi rmy připravíme vizuálně velmi 

atraktivní 3D i 2D prezentaci pro obchodníky. 

Ti s PresentiGO pracují v terénu, na veletrzích, po-

užívají ho distributoři fi rem a slouží také pro sběr 

dat o produktech a jejich hodnocení. To vše dokáže 

během samotné prezentace. Zjistili jsme totiž, že je 

velmi zajímavé nabídnout nejen vizuálně atraktivní 

prezentace, ale zároveň poskytnout přehled o jejich 

používání. 

To na sv t  opravdu nikdo jiný neumí?
Síla našeho soft waru je v tom, že je skutečně kom-

plexní, takže v tomto ohledu máte pravdu. Největší 

výhodou je skutečnost, že jsme schopni zobrazit 

3D obsah v klasickém PowerPointu, který je jinak 

nejrozšířenějším formátem prezentací na světě. 

Vše představujeme za pomoci animací a infogra-

fi ky v 3D modelu. Je to poměrně silný nástroj, jak 

prezentovat komplexní produkt a zároveň šetřit 

čas obchodníka, protože nasbíraná data během 

prezentace se automaticky reportují buď do našeho 

systému, nebo do CRM dané fi rmy. Naší vizí je stát 

se dalším prezentačním standardem, který dává 

smysl, je efektivní, a navíc dokáže danou věc prezen-

tovat v moderním kabátě. 

Kdo jsou dnes vaši zákazníci?
Aktuálně se pohybujeme na dvou trzích – Česko 

a USA – s tím, že 80 % zákazníků jsou výrobní fi rmy. 

Ty mohou díky našim prezentacím perfektně před-

stavit své komplexní výrobky ve 3D. Poslední dobou 

se nám daří prosadit naše řešení i u fi rem, které 

prodávají služby, např. americký prestižní magazín Jet 

Set Mag, čili je vidět, že využití PresentiGO je široké, 

a to dokonce s přesahem i do vzdělávání. To dokazuje 

i pozvolné partnerství s Microsoft em, který nám 

může pomoci dostat se do českých škol. Máme totiž 

velkou výhodu v tom, že umíme vymodelovat lidské 

tělo, funkce jednotlivých orgánů atd. a zároveň učitelé 

si mohou přidávat a editovat slidy v PowerPointu, jak 

jsou zvyklí, jsme otevřená platforma. Microsoft u se 

náš produkt navíc zamlouvá, protože používáme jeho 

technologie cloud MS Azure a PowerPoint. Abych to 

tedy shrnul, aktuální zaměření je business, nicméně 

ukazuje se právě přesah i do vzdělávání, kde bychom 

v budoucnu chtěli také přispět a zasadit se tak o inter-

aktivní výuku na našich školách. 

Absolvovali jste pobyt v Silicon Valley, tam 
se údajn  zrodil nápad 3D prezentací, je to tak?
Ano. Náš příběh je vlastně velmi jednoduchý, 

každopádně stojí za ním velké úsilí a spousta práce. 

Dodnes s kolegou Janem Tkáčem pracujeme denně 

až 12 hodin. Já jsem začal podnikat v IT v roce 2008, 

s Honzou jsem se setkal o čtyři roky později; tehdy 

už deset let vlastnil soft warovou fi rmu. S nástupem 

tabletů jsme začali uvažovat o nástroji, který umožní 

nejen obchodníky v terénu kontrolovat, ale i pro-

dávat nabízené produkty. Začali jsme s vývojem, 

ale cítili jsme, že to není ono. Chtěli jsme zkrátka 

do našeho produktu dostat více zábavy a v tom oka-

Budoucnost prezentací
je v 3D a my to umíme
Jsou jediní na sv t , kte í umí díky vlastní technologii vizualizovat produkty ve 3D v klasickém PowerPointu. 
Jedná se o dva zakladatele z Ostravy. Pro nápad a inspiraci, kterými dnes ohromuje globální hrá e, si p ed 
dv ma lety zajeli do Silicon Valley, kde se zrodila myšlenka PresentiGO coby komplexního prezenta ního 
nástroje s 3D. Komora.cz hovo ila se spoluzakladatelem startupu PresentiGO Adamem Mrštíkem. 

Jan Tká  (vlevo) a Adam Mrštík – spoluzakladatelé 
PresentiGO p i pobytu v Sillicon Valley.

Foto: archiv PresentiGO
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dochází k tomu, že je vysoutěžen nejlevnější projekt, 

ale protože není dostatečně kvalitní, stavby se nako-

nec prodraží a nejsou hospodárné. Navíc chybí kont-

rola návrhů projektů, neboť ji na straně navrhovatele 

nemá kdo provádět. Projektanti jsou poté nuceni 

přijímat více zakázek a jsou v permanentním stresu.

Další kapitolou je prestiž stavebních inženýrů. 

„Cítím se být silničářem. Vystudoval jsem tento obor 

na  Fakultě stavební ČVUT v Praze a jsem na to 

patřičně hrdý. Vstoupil jsem do České komory autori-

zovaných techniků činných ve výstavbě, jsem členem 

jejího dopravní ho aktivu a plně podporuji aktivity této 

organizace ve snaze mimo jiné zvýšit kredit stavařů 

ve společnosti,“ říká Jan Horák.

I přes všechny výhrady je jednatel CR Group, 

s. r. o., v myšlení pozitivní a věří, že rok 2016 bude 

nejen pro fi rmy, jež zastupuje, úspěšný stejně jako 

ten minulý. „Po letech deprese jsem optimistou. 

Věřím, že se postupně zlepší reputace celého oboru, 

s novým zákonem o veřejných zakázkách se pozi-

tivním směrem změní podmínky pro fi rmy. Také 

bych si přál, abychom se dostali k dobrým lidem 

a aby ze strany zřizovatelů došlo k větší podpoře 

učňovského školství. Firmy se výchovy rády zúčast-

ní,“ doplňuje.  

JAROSLAV MARTÍNEK

„M yslím, že nemluvím jenom za sebe, když 

upřímně přeji Hospodářské komoře 

České republiky, aby byla úspěšná při 

projednávání legislativních změn, především pak právě 

nového znění zákona o veřejných zakázkách,“ zdůraz-

ňuje Jan Horák. Jeho fi rma se totiž pohybuje hlavně 

v oblasti veřejných fi nancí. Zakázky hledá sama 

na veřejných portálech, hlásí se do výběrových řízení.

Cena by nem la být jediným kritériem
Současné znění zákona mělo zabránit nešvarům, 

k nimž docházelo v dřívějších dobách. Podle Jana 

Horáka není vysloveně špatný, jenom se převrátil 

jeho výklad. Zaměnil nejvýhodnější za nejlevnější, 

přičemž ani to nemusí být vždy pravda. Často trpí 

kvalita realizovaného díla, stavby jsou reklamovány, 

a to vrhá špatné světlo na celou oblast stavebnictví. 

Stavební fi rmy v tvrdém konkurenčním boji 

usilují o zakázky, a tak dávají nízké nabídkové ceny, 

které jsou leckdy nižší než jejich náklady, a samy 

se tak často dostávají do problémů. Dochází také 

k nelogickým a neefektivním realizacím, kdy třeba 

fi rma z Moravy získá zakázku v Čechách a naopak. 

Některým větším společnostem již dokonce musel 

pomáhat stát, protože hrozilo masivní propouštění. 

„Zákon v současném znění prakticky nedává jiná 

kritéria než výhodnost. Proto by bylo dobré, kdyby 

se v jeho novém znění znovu objevilo více kritérií, jak 

to bývalo kolem roku 2000. Mohlo by jít třeba o refe-

rence, počet zaměstnanců, technické vybavení, zkrátka 

kritéria, která zadavateli výběrového řízení řeknou 

o zhotoviteli více,“ je přesvědčen Jan Horák a věří, 

že v novém zákoně budou i díky aktivitě HK ČR 

pravidla výběrových řízení lépe defi nována.

V tší prestiž stavebních inženýr
Současné podmínky se dotýkají i projekční činnosti. 

Podle jednatele společnosti CR Group, s. r. o., běžně 

CR GROUP, S. R. O.

Spole nost CR Group, s. r. o., je 
spolumajitelem dalších  rem z regionu 
Praha-východ, okres  Mladá Boleslav, 
M lník, Nymburk, okrajov  Turnov a eská 
Lípa. Spole nost USK, s. r. o. (ve zkratce 
Údržba a správa komunikací), zajiš uje 
údržbu silnic I., II. a III. t íd. Pat í mezi 
výrobce asfaltových sm sí, zam stnává 
150 osob a operuje v sedmi st ediscích. 
Spole nost H-INTES, s. r. o., je stavební 
 rma specializující se na dopravní 
a inženýrské a vodohospodá ské 
stavby. Zam stnává kolem stovky lidí. 
Firma CR Project, s. r. o., je projektová, 
konzulta ní a inženýrská kancelá , 
zabývá se projektováním dopravních 
a inženýrských staveb od mostk , 
propustk  a silnic všech kategorií až 
po vývoj a distribuci informa ních systém  
pro projektové kancelá e podobného 
typu. Její tým tvo í 16 osob. Doménou 
spole nosti L2H DEA, s. r. o., je ú etní 
a da ová správa, ekonomicky strategické 
plánování a právní poradenství. Je relativn  
nová a její innost vznikla jako nutný 
dopln k všech zmín ných  rem.

Specializují se na dopravní infrastrukturu, vodohospodá ské stavby, 
mosty a inženýrské stavby. „Však také zkratka CR znamená Construction 
& Roads,“ p ipomíná Jan Horák, jednatel uskupení  rem CR Group, s. r. o. 
V nuje se p edevším projektování staveb a na sou asnou podobu zákona 
o ve ejných zakázkách nejednou narazil. Proto vítá, že se p ipravuje jeho 
nová verze.

CR Group
vyhlíží nový
zákon o ve ejných
zakázkách

podnikání ve ejné zakázky
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Agnelli m l slabost pro krásné ženy

Giovanni Agnelli, kterému si říkalo Gianni, kvůli 

odlišení od jeho dědečka, se narodil 12. břez-

na 1921 v Turíně. V Pinerolu absolvoval jízdní 

akademii a následně vystudoval práva na univer-

zitě v Turíně. Advokacii se nicméně poté nikdy 

nevěnoval. V roce 1940 vstoupil do italské armády 

a bojoval na straně Osy na ruské frontě, kde byl 

Jméno Giovanni Agnelli se do historie společ-

nosti Fiat zapsalo zlatým písmem hned ve dvou 

podobách. První nositel tohoto jména stál 

totiž v roce 1899 u zrodu této automobilky, druhý 

Giovanni Agnelli, o němž jsou i následující řádky, 

pravnuk spoluzakladatele, zase dokázal z Fiatu 

vytvořit jednu z největších automobilek světa (nej-

větší v Itálii), která v průběhu let „spolkla“ většinu 

svých místních konkurentů. 

několikrát zraněn, a rovněž v severní Africe. 

Po kapitulaci Itálie se stal styčným důstojníkem 

u amerických okupačních vojsk, protože jako 

jeden z mála Italů mluvil plynně anglicky. V roce 

1953 se sice Agnelli oženil s neapolskou princez-

nou Marellou Caracciolovou, se kterou měl poté 

dvě děti, zároveň však proslul jako velký „playboy“. 

Mezi jeho milenky patřila například módní ná-

vrhářka Jackie Rogersová, švédská miss a herečka 

Giovanni Agnelli
Milovník krásných žen a módní guru, ale také nesmlouvavý podnikatel, který dokázal z automobilky Fiat 
ud lat jeden z nejv tších koncern  v Evrop . To všechno byl Giovanni „Gianni“ Agnelli.

Ilustrace: Filip erný
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val manžetu. Jak ale uvádí někteří módní historici, 

důvod byl zřejmě prozaičtější. Zatímco button-

-down košile od Brooks Brothers, které s oblibou 

a často nosil, měly manžetu dostatečně širokou, 

jeho na míru šité italské košile značky Battistoni 

měly manžetu tak úzkou, že pod ně hodinky dát 

prakticky nešlo.

V roce 1980 porazil Agnelli 
stávkující odbory
Rozhodně bychom neměli Agnelliho vnímat jen 

jako módního bonvivána se slabostí pro ženy. 

Co se týče Fiatu, ukázal totiž, že na podnikání 

a vedení fi rmy má snad ještě větší talent. Šéfem 

Fiatu se stal v roce 1966 a v čele fi rmy vydržel 

neuvěřitelných 30 let. Z „pouhé“ automobilky 

vytvořil obrovský koncern, který postupně převzal 

řadu svých konkurentů (např. Alfa Romeo, Lancia, 

Ferrari nebo Maserati) a který svoji činnost rozšířil 

i mimo automobilový průmysl. Dodnes koncern 

Fiat působí i v letectví či v energetice.

 

Agnelliho úspěchu bezesporu napomohlo i jeho ne-

kompromisní chování. Když v roce 1980 stávkovaly 

odbory a zablokovaly veškerou výrobu Fiatu, zorga-

nizoval Agnelli pochod nestávkujících pracovníků, 

prorazil zátarasy odborářů, vstoupil do továrny 

a obnovil výrobu. Tímto svým činem navíc oslabil 

pozici italských odborů na další desítky let. Když 

v roce 1996 odešel z vedení Fiatu, obdržel titul čest-

ného prezidenta fi rmy. Podle řady lidí ovšem zůstal 

„šedou eminencí“ celé společnosti.

Giovanni „Gianni“ Agnelli zemřel v pátek 24. led-

na roku 2003 ve věku nedožitých 82 let. Celá Itálie 

se následně ponořila do smutku a všechny značky 

skupiny Fiat spustily vlajky na půl žerdi. Italské 

fotbalové kluby pak při víkendových zápasech 

uctily Agnelliho památku minutou ticha a rodině 

zaslal kondolenci dokonce i papež. Zaměstnanci 

společnosti zase odvolali dvouhodinovou stávku, 

kterou původně připravovali proti plánovanému 

propouštění. 

Smrt Giovanni Agnelliho ale paradoxně automo-

bilce Fiat pomohla. Agnelli totiž trval na udržení 

majoritního vlastnictví automobilky v rodinných 

rukou navzdory tomu, že se dostala na přelomu 

tisíciletí do vážné krize, a odmítal její restruk-

turalizaci. Ihned po oznámení Agnelliho smrti 

vyskočily ceny akcií Fiatu o 3,5 %. Že nešlo o planá 

očekávání, ukázala následující léta. Rodina Agnelli 

se zbavila části svého podílu a fi rmu Fiat se 

podařilo udržet a opět nastartovat. V roce 2014 se 

Fiat spojil s automobilkou Chrysler, čímž vznikla 

sedmá největší automobilka světa.  

DANIEL MORÁVEK, 

zástupce šéfredaktora serveru Podnikatel.cz

Anita Ekbergová, či dokonce manželka americké-

ho prezidenta Jackie Kennedyová.

Módní bonviván bo il zažité konvence
Gianni Agnelli ale neměl jen slabost pro krásné 

ženy, nýbrž si také velmi zakládal na módě. Ačkoli 

bořil zažité konvence, přicházel s módními novin-

kami a experimentoval, čímž budil zdání, že mu 

na vzhledu tolik nesejde, jeho nonšalantní image 

byla důkladně propracovaná a do nejmenších de-

tailů promyšlená. Jednalo se například o povolený 

a lehce nakřivo zavázaný uzel na kravatě či o noše-

ní mokasínů ke klasickým oblekům.

 

Při pohledu na Agnelliho fotky musí každého 

zaujmout, že hodinky často nosil na svrchu košile. 

Samotný Agnelli to zdůvodnil tím, že nemá tolik 

času, aby při každém pohledu na hodinky odhrno-

VZNIK AUTOMOBILKY FIAT

Lví podíl na vzniku automobilky Fiat m l 
starosta malého m ste ka v Piemontsku 
Giovanni Agnelli. Byl to práv  on, kdo dokázal 
odhadnout potenciál nového jízdního vynálezu 
– automobilu a kdo p esv d il skupinu 
investor  v ele s hrab tem Emanuelem 
Bricherasiem, aby do výroby a rozvoje 
automobil  vložila své prost edky. O  ciáln  
byla automobilka Fiat (Fabbrica Italiana 
di Automobili Torino) založena 11. ervence 
roku 1899 v turínském paláci hrab te 
Brichersia. Sám Agnelli zaplatil za podíl v nové 
spole nosti 400 dolar , což po p epo tu 
na dnešní ceny iní 11 500 dolar . První 
závod na výrobu aut zna ky Fiat se otev el 
hned o rok pozd ji a  rma zam stnával 
a celkem 35 d lník . Ti dokázali v prvním 
roce vyrobit jen 24 voz . Jedním z nich 
byl i legendární Fiat 3 1/2 HP. Jak uvádí 
spole nosti Fiat na svých internetových 
stránkách, z popudu geniálního Agnelliho se 
nap íklad konala reklamní jízda, která byla 
zakon ena na milánské výstav  a pro Fiat 
znamenala velký úsp ch. Výroba se tak rychle 
rozvíjela a už v prvním desetiletí 20. století 
m l Fiat 2 500 zam stnanc  a za sebou 
1215 vyrobených automobil . V následujících 
desetiletích dokázal p e kat dv  sv tové války 
a rovn ž n kolik ekonomických krizí, poslední 
p ed n kolika lety. Spole nost Fiat zvládla 
všechny potíže p ekonat a dnes produkuje 
p es 2 miliony voz  ro n  a je nejv tší 
automobilkou v Itálii.
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Pojistky a placená dovolená
Už šest let také platím každému pracovníkovi životní 

pojistku 2 500 Kč měsíčně a k tomu si sám přidá 

500 Kč, tak si můžete lehce spočítat, kolik už mají 

povinně našetřeno. Dostávají i poukázky na svačiny 

za 40 Kč denně do naší kantýny. Na prázdninové měsí-

ce jsem pronajal v Chorvatsku dům se čtyřmi apartmá-

ny, kde se v mé režii vystřídají s dopravou a polopenzí 

rodiny všech zaměstnanců. O výpomoci s přepravou 

materiálu či zápůjčkou pracovního mechanizmu k sou-

kromým účelům ani nemluvě! 

Jsem hluboce přesvědčen, že když je pohoda, radost 

a příjemné prostředí v práci, tak si to zaměstnanci 

přenášejí do svých domovů a jsou spokojeni se svým 

životem. Ano, dá se říct, že i díky těmto benefi tům se 

s fl uktuací téměř nesetkávám. Loni odcházel jeden pra-

covník na zasloužený odpočinek a okamžitě se na jeho 

uvolněné místo v dělnické profesi hlásilo 42 zájemců! 

Odměny jsou vždy až po splnění všech stanovených 

úkolů. A ty všichni plní rádi, včas, přesně, iniciativně. 

Sám jsem také denně v provozu a promluvím s každým 

zaměstnancem, který je právě na směně. Osobně znám 

jeho manželku, děti a celou rodinu. Panuje přátelská 

rodinná atmosféra. Všichni jsou si vědomi, že pracují 

ve prospěch všech. A jen s takovým nasazením potom 

můžeme dosáhnout kvalitních výsledků a ocenění.

Rodinná tradice
Mám skoro čtrnáctiletého syna. Odmalička ho vy-

chovávám v prostředí provozu, poznává technologii 

zpracování výrobků. Zná stejně jako já všechny za-

městnance i jejich rodiny. Ví, že po gymnáziu nastoupí 

na Vysokou školu báňskou do Ostravy. Nedávno byl 

dokonce osvobozen v českém jazyku od zpracování 

projektu na téma „Čím bych chtěl být“. Paní učitelka 

rezignovaně mávla rukou a řekla mu: „Ty psát nemusíš, 

ty víš, že budeš ředitel vápenky!“ Tedy v té posloupnosti 

ředitelů vápenky byl praděda Josef zakladatel, děda 

a táta Ladislavové následovníci a vnuk Ladislav III. 

bude pokračovatel.  

Ze svého působení v armádě vím, že největším 

uznáním je udělení medaile. Proto jsem vymyslel 

řády „Za věrnost“, které se v různých barevných 

odstínech udělují vždy po pěti letech práce ve fi rmě – 

od pěti až po 45 let. Další jsou mimořádné, za zvlášť 

projevenou aktivitu, či jubilejní. A to už byl krok 

k vytvoření fi remní zástavy, symbolu naší společnosti. 

Při oslavách se za doprovodu mnou zkomponované 

„Vápenické hymny“ s náležitými poctami tato zástava 

přináší. Nevěřili byste, jak jsou na ni zaměstnanci hrdi. 

Vrací se mi to v jejich loajálním přístupu a sounáleži-

tosti s politikou společnosti a v nepředstírané hrdosti, 

že jsou u společnosti zaměstnáni.

Slavnosti a ocen ní
Pevně jsem ustanovil 10. den v měsíci jako výplat-

ní a nikdy se nestalo, že by toto nebylo dodrženo. 

Každou druhou únorovou sobotu máme společenský 

Vápenický ples – letos již dvacátý. Tam je vždy vyhod-

nocen nejlepší pracovník roku, který dostane poukaz 

na letecký zájezd pro dvě osoby do nějaké exotické 

země (Th ajsko, Dominikánská republika, Kapverdy, 

Venezuela, Zanzibar, Keňa, Kuba atd.). Samozřejmě 

včetně stravování all inclusive a letu v business class.

19. března slavíme den založení fi rmy mým dědečkem 

Josefem Vitoulem v roce 1913. To je příležitost pro 

slavnostní uniformy, bilancování a odměny. Další svátek 

je 25. srpna, kdy využívám oslav narozenin svého syna – 

budoucího následovníka – k prázdninovému setkání 

všech zaměstnanců s dětmi a rodinami, kdy hrajeme 

petanqueový turnaj o „Putovní pohár Ladislava III.“ 

V červnu dostane každý zaměstnanec 13. plat – 

25 000 Kč čistého jako příspěvek na dovolenou. 9. září 

ctíme Den horníků, opět s poděkováním a odměnami 

zaměstnancům. Dále 4. prosince vzdáváme hold naší 

patronce sv. Barboře. No a 18. prosince, na moje naro-

zeniny, dostanou všichni 14. plat, což je průměr mě-

síčních výdělků v roce, kolekce a další hodnotné dárky. 

Také je to poslední pracovní den v roce, následuje až 

do konce roku tzv. dodatková dovolená.

Firemní kultura
Zp soby ízení a rozd lování úkol  mám ovlivn né svým „zeleným mozkem“. Byl 
jsem zvyklý, že vše se odvíjí od po ádku. Správn  a ist  ustrojení zam stnanci, 
vzorný po ádek na pracovišti, p esn  stanovený rozsah pracovní nápln . Na ídil 
jsem r znou barvu pracovních montérek pro jednotlivá st ediska. Sebe jsem ur il 
nejvyšším odborá em s tím, že každý pracovník musí dostat to, na co má ze zákona 
nárok. Ošacení, obutí, prost edky na išt ní a osobní hygienu. K hornickému stavu, 
kam naše  rma náleží, vždy pat ily i slavnostní uniformy. Proto jsem je pro všechny 
zam stnance nechal ušít.

Ing. LADISLAV VITOUL

Vystudoval VAAZ ve Vyškov  
a v Brn  a za 25 let služby 
v armád  prošel mnoha 
velitelskými a štábními 
funkcemi. Vojenskou kariéru 
ukon il jako pozorovatel 
v zahrani ní misi v organizaci 
UNHCR v Iráku. Posledních 
24 let je jednatelem a majitelem 
rodinné  rmy – VÁPENKA 
VITOUL, s. r. o., která mu 
byla vrácena po restituci 
v roce 1992 a je v provozu již 
103 let. S t etinovým po tem 
zam stnanc  dokázal zvýšit 
objem výroby o 100 %. Firmu 
dovedl již t ikrát na nejvyšší 
stupe  v sout ži bezpe nosti 
a kvality výroby v hornické 
profesi, k trvalému získání 
sochy Zlatého Permona. V roce 
2000 byl  nalistou sout že 
Podnikatel roku R. V lo ském 
roce byla  rma panevropskou 
spole ností Comenius 
za azena mezi ESKÝCH 
100 NEJLEPŠÍCH – CZECH 
100 BEST a získala diplom 
v kategorii „Dynamický r st 
a stabilita“.

STANISLAV HLOBILEK  » MARTINA MANNOVÁ  » PETR ZAPPE » CRISTINA MUNTEAN » JI Í HUSÁK » LADISLAV VITOUL
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DOKAŽTE VÍCE
Svěřte firemní IT zabezpečení produktům ESET. Jsou rychlé, jednoduše se používají 

a mají skvělou technologii detekce škodlivého kódu. Užijte si úroveň ochrany,  

díky které se můžete plně soustředit  na svou práci.  

Více informací na: eset.cz/firmy, tel.: 222 811 100, e-mail: obchod@eset.cz
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