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Září je časem prázdninových návratů, což je 

samo o sobě dost velká logistická transakce. 

A právě logistika se stala ústředním motivem 

aktuálního vydání Komory. V tzv. Indexu logis-

tické výkonnosti, který každé dva roky vyhlašuje 

Světová banka, si Česká republika sice polepšila 

o šest míst, ale stále ještě není ani v první dvacítce. 

Asi nepřekvapí, že lídrem je již po několikáté 

Německo. Uvidíme, jestli se miliardy přislíbené 

Ministerstvu dopravy na rozšíření dálniční sítě 

promítnou v některém z hodnocení příštích let.

S ředitelkou pardubického letiště Hanou 

 Šmejkalovou jsme mluvili o stavbě nového 

terminálu a plánech do budoucna. Z rozhovoru 

vyplynulo, že tahle žena si malé cíle rozhodně 

nedává. Bohužel velký dluh má Česká republika 

v oblasti vysokorychlostních tratí. Zatímco naši 

sousedé intenzivně budují nebo minimálně plánují 

tratě pro rychlovlaky, my nemáme zatím ani 

prvotní koncept. Jak informoval prezident HK ČR 

Vladimír Dlouhý, on sám se hodlá o výstavbu 

vysokorychlostních železnic osobně zasadit. 

Podzim bude zajímavý i z pohledu přípravy 

elektronické evidence tržeb, která je naším dalším 

tématem. Agentura TNS Aisa zveřejnila v srpnu 

zajímavá čísla o připravenosti české podnikatelské 

veřejnosti na tuto novou povinnost. 

Výsledek potvrdil, že čtyři měsíce před uvedením 

zákona o elektronické evidenci tržeb do praxe 

nemá 84 procent podnikatelů kompatibilní zaří-

zení. Bohužel na poslední chvíli se objevují i nové 

informace z Ministerstva fi nancí, které teprve nyní 

dolaďuje metodiku k EET. Přeji vám příjemné 

čtení plné zajímavých informací.  

DAGMAR KLIMOVI OVÁ
Šéfredaktorka

Vážené tená ky, vážení tená i
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HANA ŠMEJKALOVÁ: 

VŽDYCKY JSEM BYLA HLAVN  KRIZOVÝ MANAŽER

P esn  p ed rokem dostalo pardubické letišt  novou editelku 
a s ní i nad ji zvednout se z ervených ísel. 

Úkol zn l jasn  – postavit nový terminál a p ilákat na letišt  nové zákazníky. 
Jaký byl první rok a jak se cítí první dáma eského nebe ve své nové roli? 

Nejen na to jsme se ptali editelky Hany Šmejkalové. 

14

CNG V NÁKLADNÍ DOPRAV

Evropská komise p edstavila novou strategii pro istou mobilitu. 
P ipravila nejen nové limity pro emise skleníkových plyn  z osobních aut a dodávek, 

ale zejména standardy pro spot ebu paliva ve vozech nákladní p epravy.
Nákladní vozy, které zodpovídají asi za tvrtinu emisí ze silni ní dopravy v EU, 

zatím v tomto sm ru neomezovala. To se má nyní zm nit.

18

VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE

Zatímco skoro všechny sousední zem  intenzivn  budují nebo plánují 
vysokorychlostní železni ní trat , u nás stále neexistuje ani vládní koncepce, 

jak a kdy je postavit. Podle prezidenta Hospodá ské komory R Vladimíra Dlouhého 
eská republika p i výstavb  vysokorychlostních tratí zaspala. 

Mají vysokorychlostní železnice v R budoucnost?

22

KAUZA VIKTORIAGRUPPE – 

JAK SE P EVÁŽEJÍ HMOTNÉ REZERVY STÁTU

Správu státních hmotných rezerv (SSHR) eká nejv tší logistická operace 
v její novodobé historii, a sice p evoz eské nafty z p ípadu spole nosti 

Viktoriagruppe, která na konci roku 2014 skon ila v insolveci. 
Jak se p evážejí nouzové rezervy státu a kde bude nafta nov  uskladn na,

na to jsme se zeptali p edsedy SSHR Pavla Švagra. 

32

OTÁZKY K ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB

Termín spušt ní první vlny EET sice klepe na dve e, ale p esto více než osmdesát 
procent podnikatel  dosud nemá pokladní systém kompatibilní s EET. 

Nemluv  o t ch, kte í ani nev dí, že se jich elektronická evidence tržeb bude týkat. 
Ministerstvo  nancí totiž teprve nyní  nišuje metodiku k zákonu o EET. 
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také do Pece pod Sněžkou, kde o pro-

blematice EET hovořil s majitelem 

Bouda Máma Wellness Hotel Vladi-

mírem Niklem.

Google a HK R 
pomáhají 
podnikatel m 
s osvojováním 
digitálních znalostí
Přednáška Digitální garáž: Úvod 

do online marketingu a See-Th ink-

-Do-Care přilákala do pražského 

Florentina na 50 podnikatelů, ze-

jména z řad mladých lidí. Akce pod 

taktovkou Věrky Koukalové (Google 

Partners Certifi ed Trainer) účastní-

kům umožnila získat digitální know-

-how, které potřebují, aby obchodně 

vytěžili co nejvíce z webu, oslovili 

nové zákazníky a zajistili si růst 

svého podnikání. Firmy mají díky 

tomuto projektu možnost bezplatně 

vzdělávat své zaměstnance a vyu-

žívat tak jejich nových dovedností 

a poznatků v rozvoji svého byznysu. 

„Podporou tohoto projektu pomůže-

me fi rmám, které se chtějí prosadit 

v internetovém obchodě či v oblasti 

exportu,“ poznamenal prezident 

HK ČR Vladimír Dlouhý.  

MIROSLAV DIRO, 

Odbor vn jší komunikace HK R

HK R p ijímá žádosti 
 rem o zam stnance 
z Ukrajiny
Zaměstnavatelé, kteří potřebují ob-

sadit volná místa ve výrobě středně 

a nízko kvalifi kovanými pracovní-

ky, mohou předkládat své žádosti 

o pracovní síly z Ukrajiny HK ČR. 

Ta podnikatelům nyní výrazně 

usnadňuje a zjednodušuje administ-

rativní proces vyřizování žádostí. 

Rychlejší přijímání Ukrajinců od-

souhlasila vláda po naléhání HK ČR 

a dalších zaměstnavatelských svazů, 

jež od začátku požadovaly urychlení 

a zjednodušení vydávání zaměstna-

neckých karet hlavně nízko a středně 

kvalifi kovaným Ukrajincům, po kte-

rých je velká poptávka průřezově 

ve všech oborech. V české ekonomice 

chybí více než 130 000 ná strojářů, 

obráběčů, svářečů, techniků, 

mechaniků a dalších zaměstnan-

ců. V rámci projektu může být 

vyhověno až 5 000 žádostem ročně. 

Více informací a pokyny naleznete 

na webu HK ČR.

Uber i Airbnb vs. 
tradi ní poskytovatelé 
služeb 
Velký ohlas sdělovacích prostředků, 

laické i odborné veřejnosti sklidil 

kulatý stůl s tématem Uber či Airbnb 

vs. tradiční poskytovatelé služeb 

konaný na půdě HK ČR, ke kterému 

usedli jak regulátoři, tak i fi rmy z řad 

tradičních i moderních poskytova-

telů služeb nebo akademická sféra. 

Tématem diskuze byla sdílená ekono-

mika a hledání odpovědí na otázky 

typu, jak skloubit nové moderní služ-

by v dopravě typu Uber a klasickou 

taxislužbu, na jaké potíže a právní 

překážky nové trendy narážejí či jaké 

scénáře vývoje sdílené ekonomiky 

můžeme očekávat. Do diskuze se 

zapojili zástupci HK ČR, státní 

tajemník pro evropské záležitosti 

Tomáš Prouza, vedoucí zastoupení 

EK v ČR Jan Michal, zástupci MPO, 

společností Uber, Lift ago či Asoci-

ace koncesionářů v taxislužbě, ale 

i právní experti z AK Havel, Holásek 

& Partners a významní ekonomové.

HK R testuje za ízení 
pro EET
HK ČR začala shromažďovat a sdílet 

znalosti o přípravě elektronizace 

tržeb. V rámci své iniciativy EET 

ANO, ale... spustila pro podnika-

tele i samotné výrobce a dovozce 

pokladních systémů pro EET nový 

informační web. Prostřednictvím 

portálu se podnikatelé mohou 

na HK ČR obracet také kvůli 

instalaci certifi kátů, kterou HK ČR 

považuje za skrytou časovanou 

bombu EET. Portál na adrese

http://Eet-ano-ale.cz bude sloužit 

jako praktický rádce. Jeho funk-

cionality se podnikatelům otevřou 

per partes, tzn. že nejprve bude web 

mířit především na výrobce a do-

vozce pokladních systémů, následně 

se zaměří na fi rmy a živnostníky. 

Podnikatelé se již mohou přihlásit 

k newsletteru, k testování zařízení, 

blogu nebo k zákaznickým ohlasům, 

tedy testimonialům.

Dlouhý mí í 
za provozovateli 
hospod a bufet
Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý 

začal v ostrém provozu restaurací, 

lahůdkářství či horských bufetů 

navštěvovat v rámci iniciativy EET 

ANO, ale... jejich majitele, aby přímo 

v terénu zjišťoval jejich aktuální při-

pravenost na EET. Z každé návštěvy 

natáčí krátkou reportáž, kterou umis-

ťuje na YouTube. Nejprve navštívil 

provozovatele hospůdky Šenk Na Raj-

ské Jiřího Šimka. V několikaminuto-

vém spotu se Šimek o nové povinnosti 

elektronické evidence tržeb vyjadřoval 

kriticky a poukazoval na potíže, které 

hospodské čekají. Video nakonec 

vyvolalo zajímavý ohlas, Šimka totiž 

na základě této iniciativy prezidenta 

HK ČR navštívil také ministr fi nancí 

Andrej Babiš. Dlouhý vyrazil nedávno 

KRÁTCE
Z KOMORY

zprávy z komory a z domova

HK R otev e eským  rmám dve e na etiopský trh. Prezident HK R Vladimír Dlouhý 
a prezident etiopské komory Addis Abeba Chamber of Commerce and Sectoral Associations 
Elias Geneti podepsali memorandum o spolupráci p i vým n  ekonomických informací, 
poptávek, nabídek, tendr , organizaci podnikatelských misí, seminá  a veletrh .
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Řešení Vašeho sporu
efektivně, rychle a odborně!

O Rozhodčím soudu
  byl založen roku 1949
  řídí se zákonem, Statutem, Řádem 
  vede Seznam rozhodců a tím garantuje odbornou kvalitu rozhodčího řízení 
 probíhajícího před Rozhodčím soudem
  na Seznamu rozhodců je více než 240 rozhodců z tuzemska i zahraničí

Sekretariát Rozhodčího soudu zajišťuje
  konzultace před uzavřením smlouvy či podáním žaloby u Rozhodčího soudu
  odborné znalce   
  tlumočníky 
  veškerou administrativu spojenou s rozhodčím řízením před Rozhodčím soudem

Jaké spory řeší?
  obchodní vztahy (kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy …)
  občanskoprávní (mj. i manželské smlouvy, kupní smlouvy na nemovitost, smlouvy o půjčce …)
  pracovně právní vztahy (smluvní podmínky mzdového charakteru)

Výhody rozhodčího řízení
   řízení je jednoinstanční, neveřejné, rychlé, méně formální 
  rozhodčí nálezy jsou v tuzemsku i v zahraničí dobře vykonatelné 
  Newyorská úmluva z roku 1958 umožňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů ve více než 140 státech světa 
  strany si mohou určit místo i jazyk rozhodčího řízení 

Podmínka pro rozhodování sporu v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR 
je platná rozhodčí doložka ve prospěch tohoto soudu.

Veškeré potřebné dokumenty lze nalézt na adrese: www.soud.cz

Rozhodčí soud je tu pro Vás.
Další informační materiály jsou k dispozici stranám, ale i ostatním zájemcům v sídle soudu 
Dlouhá 13, Praha 1, v jazyce českém, ruském, anglickém, německém a francouzském. 
Telefonní spojení je: tel.: +420-222 333 340, fax: +420-222 333 341, e-mail: praha@soud.cz

Znění rozhodčí doložky doporučené k zapracování do Vašich smluv:

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní 
budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího 
soudu při Hospodářské komoře České republiky  
a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním 
rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní 
budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího 
soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 
komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

07k_rozhsoud.indd   7 23.08.16   16:38
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 „Po rozb hnutí nového závodu se zvýší po et zam stnanc   rmy na zhruba osm 
set,“ uvedl jednatel  rmy Schwan Cosmetics CR Jaroslav Jírovec p i 
ervencovém slavnostním výkopu.

S inova ními technologiemi seznámili p ítomné zástupci n kolika spole ností 
a vzd lávacích institucí p sobících v klastru ETIK.

REGIONY A SPOLE ENSTVA

Foto: HK RFoto: HK R

Pardubicko: Místním ak ním 
skupinám pomáhá ETIK

O tom, že program Smart Region 

může být dostupný také sdružením 

menších obcí a podnikatelů, se přesvědčili zástupci 

místních akčních skupin Pardubického kraje. 

Program chytrých měst a chytrého regionu 

představil ETIK – Energeticko-technický inovační 

klastr. Za dva roky své existence se ETIK 

vypracoval do role silného partnera. Pardubický 

kraj s jeho pomocí úspěšně řeší energetické úspory 

budov jím zřizovaných organizací. 

„Všichni zúčastnění vidí roli klastru ve vzniku 

otevřené platformy pro inovativní řešení již 

na úrovni malých regionů. Může jít o inteligentní 

řešení dopravy, veřejného osvětlení, elektronizaci 

odpadového hospodářství, zajištění spolehlivé 

energie a účasti na energetickém trhu či o kyberne-

tickou bezpečnost,“ říká nově zvolený výkonný 

ředitel ETIK Petr Lukáš. Více o klastru zjistíte 

na www.etikcz.cz. (foto 1)

S MVD: Výrobními družstvy 
roku jsou DDL Lukavec a Otava 
Písek

V rámci 25. valného shromáždění 

Svazu českých a moravských výrobních 

družstev byly vyhlášeny výsledky 5. ročníku soutěže 

Výrobní družstvo roku. První místo v kategorii 

družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky 

obsadilo Dřevozpracující družstvo Lukavec, 

na druhém se umístila Sněžka Náchod a třetí byl 

eský Krumlov: Nová hala 
pro 150 nových zam stnanc

Jeden z nejvýznamnějších zaměstna-

vatelů českokrumlovského regionu 

a největší světový výrobce dřevěných kosmetic-

kých tužek Schwan Cosmetics CR, aktivní člen 

Jihočeské hospodářské komory, zahájil stavbu 

nové výrobní haly. Bude stát půl miliardy korun 

a po svém dokončení nabídne až sto padesát 

nových pracovních míst. (foto 2)

St ední echy: Podnikatelská 
mise do B loruska

KHK Střední Čechy organizuje 

ve spolupráci se Středočeským krajem 

podnikatelskou misi do Běloruska, která se 

uskuteční od 2. do 6. října 2016. Program je zaměřen 

na bilaterální jednání s běloruskými partnery, 

návštěvu Grodnoinvestu, setkání se zástupci místní 

samosprávy a fi rem atd. Zájemci mohou kontaktovat 

Vladislavu Šizlingovou na telefonu 702 020 489 nebo 

e-mailu sizlingova@komora.cz.

SOCR R:
Konference a veletrh k EET

Dvoudenní akci k Elektronické 

evidenci tržeb pořádá Svaz obchodu 

a cestovního ruchu ČR na Brněnském výstavišti 

a veletrzích od 16. do 17. září 2016. Návštěvníci 

zjistí více o praktických a technických aspektech 

EET. Akce je zdarma, je však nutné se registrovat 

na www.bvv.cz/konference-eet.

Kovobel Domažlice. V kategorii družstev zaměstná-

vajících osoby se zdravotním postižením obsadila 

první místo Otava Písek, na druhém se umístila 

Služba České Budějovice a třetí byla Irisa Vsetín.

Jižní echy: Zvýhodn ný úv r 
pro podnikatele z programu 
Jiho ech

Podnikatelé s méně než 50 zaměstnan-

ci a začínající podnikatelé v Jihočes-

kém kraji mají od léta 2016 možnost získat 

zvýhodněný úvěr. Začínající podnikatelé mohou 

získat úvěr až do výše půl milionu korun. 

„Na splacení úvěru mají žadatelé až šest let. První 

splátka úvěru může být odložena až na druhý rok 

podnikání,“ sdělila Dana Feferlová, zástupkyně 

ředitele Jihočeské hospodářské komory. Podnika-

telé s méně než 50 zaměstnanci mohou získat úvěr 

až 1 milion korun.

Cech suché výstavby R: 
6. ro ník mezinárodní sout že 
u  emeslo/Skill 2016

V prostoru představujícím koupelnu se 

20. a 21. září ve Vysokém Mýtě sejdou 

učni různých řemesel a stejně jako za pár let 

v praxi budou i zde společně pracovat na zakázce. 

Kromě kompletní místnosti je ale tentokrát čeká 

hodnocení v soutěži Řemeslo/Skill 2016. 

Partnerem soutěže, na které se sejde na 60 učňů, 

je Cech suché výstavby ČR.

21
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Slavnostní galave er tradi ní Konference Asociace hotel  a restaurací R 
ve Smetanov  síni Obecního domu v Praze.

7. ro ník mezinárodního veletrhu FSDays najdete v halách 2D a 5A veletržního 
areálu PVA EXPO PRAHA.

Foto: HK R Foto: HK R

22 let v nejvyšším vedení společnosti Microsoft . 

Jan Mühlfeit s vámi probere vaše individuální silné 

stránky a prozradí, jak využít váš potenciál 

v pracovním i osobním životě . Další informace 

najdete na www.rhkpk.cz.

AGA: Pozvánka na veletrh 
FSDays 2016

Asociace technických bezpečnostních 

služeb Grémium Alarm se stala 

generálním partnerem 8. ročníku mezinárodního 

veletrhu nejnovějších trendů v oboru protipožární 

a zabezpečovací techniky, systémů a služeb – 

FSDays 2016, kam vás srdečně zve. Veletrh se 

uskuteční 20. až 24. září 2016 v areálu PVA EXPO 

PRAHA souběžně s veletrhem FOR ARCH 2016. 

Více na www.fsdays.cz. (foto 4)

Pardubice: Dopravní 
konference a Silni ní veletrh

KHK Pardubického kraje je stejně jako 

v minulých letech jedním z odborných 

garantů Dopravní konference a Silničního 

veletrhu. Akce se uskuteční 8. a 9. září, tématy 

Dopravní konference bude rozvoj a fi nancování 

dopravní infrastruktury v regionu východních 

Čech. Silniční veletrh je prezentační výstavou 

pro odborníky v oboru silničního hospodářství 

a stavitelství. 

Více informací na www.dopravnikonference.cz 

a www.silnicniveletrh.cz.

Odbor vn jší komunikace HK R

Kladno: Prezentace 
technického vzd lávání

Okresní hospodářská komora Kladno 

pořádá Prezentaci technického 

vzdělávání kladenského regionu na podporu 

odborného školství, která se uskuteční 16. září 

od 10 do 18 hodin a 17. září od 9 do 12 hodin 

v prostorách SŠ designu a řemesel. Akce je určena 

pro žáky končící základní školu a jejich rodiče. 

V rámci doprovodného programu proběhnou 

soutěže zručnosti dětí o ceny.

eská Lípa:
Výzva Sociální podnikání

OHK Česká Lípa pořádá 13. září 2016 

další Čaj o páté, který je tentokrát 

zaměřen nejen na stávající podnikatele, ale i na 

nově vznikající podnikatelské subjekty. Cílem akce 

je představit principy a podmínky sociálního 

podnikání, fi nanční příležitosti, nabídku 

spolupráce s městem Nový Bor či příklady z praxe. 

Účast je placená a je třeba ji potvrdit na 

info@ohkceskalipa.cz.

AHR R: 
Hotelié i a restauraté i 
se sjedou na konferenci

Čerstvého držitele michelinské hvězdy 

Radka Kašpárka nebo manažera 

a stratéga Jana Mühlfeita budete moci potkat 

od 24. do 25. listopadu 2016 v Grandhotelu Pupp 

v Karlových Varech na Konferenci AHR ČR. 

Hlavním tématem bude sdílená ekonomika. Více 

informací na webu Asociace hotelů a restaurací ČR 

www.konferenceahr.cz. (foto 3)

Zlín: Podnikatelská mise 
do Jaroslavské oblasti

Kontaktní centrum pro východní trhy, 

které provozuje KHK Zlínského kraje, 

pořádá od 17. do 20. října 2016 podnikatelskou 

misi do Jaroslavské oblasti v Rusku. Nové 

obchodní kontakty s ruskými partnery mohou 

navázat české fi rmy z oblasti plastikářského 

a gumárenského průmyslu, dodavatelé auto 

komponentů apod., a to při příležitosti Dnů 

průmyslu Jaroslavské oblasti. Více o možnosti 

účasti zjistíte na www.kcvt.cz.

Chomutov: 
Krušnohorský Byznys Day

OHK v Chomutově připravuje 

na 20. září 2016 veletrh Krušnohorský 

Byznys Day. Je určen fi rmám, které mají co 

nabídnout, hledají nové obchodní příležitosti, nové 

partnery na české i německé straně. Další info 

na www.ohkcv.cz.

Plze : 
Seminá  s Janem Mühlfeitem

RHK Plzeň ského kraje poř ádá 20. zář í 

2016 seminář  s Janem Mühlfeitem, 

globálním stratégem a spíkrem, který pů sobil 

3 4
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Ve kterých odv tvích je nejv tší problém 
s chyb jícími lidmi?
Kromě strojírenství je to hlavně doprava, 

logistika, přeprava zboží a osob, které nedostatek 

kvalifi kovaných lidí pociťují nejvíc. 

Pryč je doba, kdy mladí chodili povinně na vojnu 

a kde si také udělali řidičák. Tím byl zajištěn 

dostatek kandidátů na řidiče nákladních vozidel 

nebo autobusů. A v tuto chvíli to jsou obory, 

ve kterých sehnat kvalifi kovaného zaměstnance 

je téměř nemožné.

A není to t eba tím, že by mzdy idi  nebyly 
odpovídající?
Takovou polemiku lze vést vždycky. Je to spíše tím, 

že s růstem ekonomiky poptávka po řidičích roste. 

Když rostou zakázky, roste potřeba nových kvali-

fi kovaných zaměstnanců. Problémem v této době 

nejsou nové zakázky, ale kdo by je udělal.

P itom ú ady práce evidují skoro 400 tisíc 
nezam stnaných, na druhé stran   rmy hlásí 
p es 100 tisíc neobsazených pozic. Znamená 

to, že se nepotkává poptávka s nabídkou?
Pracovní úřady evidují veliké procento těch, kteří 

pracovat nebudou, nemohou ze zdravotních důvo-

dů nebo jsou naprosto nekvalifi kovaní. Odhaduji, 

že méně než sto tisíc z nich je reálně využitelných 

pro zaměstnavatele. Ale jejich kvalifi kační struktu-

ra je bohužel nízká. 

Jsou to tedy potenciáln  zam stnatelní 
lidé, ale nemají vyhovující odborné znalosti 
a dovednosti…

Zden k Somr: 
Klí ovou roli v mistrovských zkouškách budou 

mít cechy sdružené v Hospodá ské komo e

Zam stnavatele trápí akutní 
nedostatek lidí, kte í umí a cht jí 

pracovat rukama. Tisíce lidí chybí 
v doprav , hledají se ale i nástrojá i, 

svá e i, obráb i i mechanici. 
A do toho se hovo í o tom, že 

upadá emeslo. V plném proudu 
je realizace projekt  Hospodá ské 

komory v oblasti vzd lávání 
a zvyšování odborných znalostí 
a dovedností. Jednak pom žou 

zam stnanc m s jejich kvali  kací, 
ale mají také ambici p ivést 

mladé lidi k nep íliš atraktivnímu 
u ovskému vzd lání. 

Fo
to
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si možná jeden týden. A když se spletu ve výběru toho, 

kdo mi postaví barák, zkazím si bydlení na zbytek 

života. Že někdo má záruku kvality, rozhodně pro 

zákazníka přínosem bude. 

Nicmén  stále více se hovo í o tom, že emeslo 
upadá. Stojí toto tvrzení na reálném základ , nebo 
je liché?
Řemeslníci neztrácejí na kvalitě, ale pocit úpadku ře-

mesla je i v tom, že se za řemeslníka dnes vydává kde-

kdo. Nejlepší pojem pro to je v uvozovkách hodinový 

manžel. Je to zpravidla někdo, kdo ani není pořádným 

řemeslníkem, ale od každého umí něco. A teď se 

možná budou zlobit někteří, kteří takovou práci dělají 

dobře, je jich bohužel ale výrazná menšina. Takže my 

se chceme vrátit k tomu, aby titul mistra řemesla něco 

znamenal a prokazatelně dokazoval nějakou kvalitu.

 

Pro Hospodá skou komoru nebude jednoduché 
takový projekt uvést v život. Co bude tedy 
následovat po p ijetí zmi ované novely?
První standardy jsou už napsány, prvních pět řemesel 

má svůj standard v NSK, dalších několik desítek by 

mělo vzniknout, pokud by se realizoval projekt, o němž 

jsem hovořil. Tím by mělo vzniknout několik set, 

možná tisíc prvních mistrů svého řemesla. Klíčovou 

roli budou mít cechy sdružené v Hospodářské komoře, 

protože nikdo jiný než společenstva příslušných oborů 

nemůže řešit otázku, kdo je mistr.

Myslím, že i popularizace mistr  v emeslech by 
mohla p isp t k atraktivit  technických obor .
Naprosto souhlasím. Mistrovská zkouška by měla být 

jedním z kamínků do mozaiky toho, jak přesvědčit 

rodiče, že pokud dají své dítě na řemeslo, může to být 

pro jeho život velmi dobrá kvalifi kace.

 

Ostatn  není tajemstvím, že se mladí dnes 
do emesla nehrnou. Vidíte n jaký další zp sob, 
jak jim u ovské obory zatraktivnit? 
Již několik let máme něco, čemu říkáme kvalifi kační 

model vzdělávání, a jedním z jeho stěžejních kamenů 

je dostat povinně učňovský výcvik a pokud možno 

i praxi na středních školách do fi rem. Je jasné, že to 

hned ne všude půjde a že to půjde snáz v průmyslu 

a hůře ve službách. Něco podobného ale velmi dobře 

funguje v Německu. Přineslo by to mimo jiné i to, že by 

se žáci učili na lepších technologiích, zažívali na vlastní 

kůži pracovní prostředí, které je zaměřené na výkon, 

vyžaduje přesnost, komunikaci a samostatnost. A to je 

to, co v řadě případů školy dneska nenabízejí. A když 

si vybavím statistiku, která říká, že průměrný věk 

 odborného učitele je 61 let, to znamená, že většina 

z nich je těsně před důchodem, nejde čekat, že to 

povede k příliš velké ochotě zabývat se třeba novými 

technologiemi. A to přitom bude v době průmyslové 

revoluce 4.0 klíčové.  

MIROSLAV DIRO

Přesně tak. Je to také jeden z důvodů, proč se Hos-

podářská komora před řadou let pustila do Národní 

soustavy kvalifi kací (NSK), která umožňuje i dospělým 

dokončit si kvalifi kaci a ověřit si ji nějakým celostátně 

platným dokumentem.

NSK je ešením, jak získat osv d ení o svých 
znalostech a odborných dovednostech. Kolik lidí už 
tuto možnost využilo?
Po třech čtyřech letech, kdy se klasifi kace udělují, je vy-

zkoušeno přes 130 tisíc lidí. To je více, než kolik ročně 

vyzkouší státní maturita. NSK jsme budovali na zelené 

louce a ukázala se být fl exibilní, robustní, v podstatě 

dnes pokrývá celé hospodářství. NSK považuji za jeden 

z nejlepších způsobů, jak podpořit odbornost a kvalitu 

zaměstnanců.

P edpokládám, že proto bude Hospodá ská 
komora v takovém projektu pokra ovat…
Projekt sice skončil v loňském roce, ale letos jej děláme 

trochu krkolomným způsobem ve spolupráci s Národ-

ním ústavem pro vzdělávání postupem pro nás velmi 

nekomfortním. Nicméně jsme vyhověli ministerstvu 

školství, že NSK udržíme v chodu.

 

Co je tedy p ekážkou?
V prvé řadě čekáme na přijetí novely zákona o ově-

řování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, která 

umožní tvorbu standardů a jejich revizi. Předpoklá-

dám, že by tato novela mohla být přijata v prvním 

pololetí příštího roku a platit od července. Samozřejmě 

budeme znovu usilovat o to, aby tuto agendu opět 

realizovala Hospodářská a Agrární komora a Svaz 

průmyslu. Toto sdružení pracuje na NSK už řadu let 

a zvládá to velmi dobře.

 

Hospodá ská komora prosazuje, aby na NSK byla 
nov  navázána také tzv. mistrovská zkouška. Mohl 
byste tená m asopisu Komora.cz tuto ideu 
p iblížit?
Myšlenka mistrovské zkoušky žije na Hospodářské ko-

moře možná už patnáct let. Tehdy jsme začali u instala-

térů a uměleckých řemesel. Někdy před čtyřmi pěti 

lety, když jsme ještě s tehdejším senátorem, dnes exmi-

nistrem Marcelem Chládkem diskutovali o možných 

prioritách ve školství, shodli jsme se, že by bylo dobré 

se do ní znovu pustit. Právě mistrovské zkoušky jsou 

prokazatelným výrazem kvality v řemeslech. Doufáme, 

že se podaří podpořit tento záměr nějakým inicializač-

ním projektem dotovaným z evropských peněz.

 

Myšlenka mistr  v oborech je velmi zajímavá. Bude 
mít ale v dob  internetových stránek a mobilních 
aplikací s hodnocením emeslník  a srovnáva  
cen takové osv d ení u zákazník  váhu? P íklady 
vidíme v taxislužbách nebo ubytovacích službách, 
kdy Uber a Airbnb vytla ují tradi ní poskytovatele.
Rozdíl je v tom, že když se spletu v taxislužbě, zkazím 

si jedno odpoledne. Když se spletu v ubytování, zkazím 

ZDEN K SOMR
Viceprezident Hospodá ské 
komory R

Vystudoval Matematicko-
-fyzikální fakultu 
Univerzity Karlovy v Praze. 
V letech 1993 až 2002 byl 
prvním prezidentem nov  
vzniklé Hospodá ské komory 

R, dosud p sobí jako její 
viceprezident, který má ve své 
gesci oblast vzd lávání, 
zam stnanosti a zdravotnictví. 
Dlouhodob  se v nuje tématu 
lidských zdroj  a vzd lávání 
i oblasti rozhod ího ízení. 
V letech 1998–2002 p sobil 
jako len Rady vlády pro sociální 
a ekonomickou strategii a o ty i 
roky pozd ji se stal vedoucím 
týmu expert  Strategie 
celoživotního u ení R. 
P sobil také jako len Rady 
pro reformu vysokoškolského 
vzd lávání MŠMT a jako hlavní 
manažer projektu Koncept – 
koncepce dalšího vzd lávání 
v R. P ed devíti lety p ijal 
angažmá v monitorovacím 
výboru Opera ního 
programu Vzd lávání pro 
konkurenceschopnost a stal se 
také lenem Národní rady pro 
kvali  kace, kde je nyní jejím 
místop edsedou. V sou asnosti 
p sobí jako len Koordina ního 
a implementa ního výboru 
Strategie celoživotního u ení R 
a ídicího výboru pro p ípravu 
Opera ního programu Výzkum, 
vývoj a vzd lávání.
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advertorial

V letošním roce slavíte 20 let fungování 
v oblasti platebních ešení pro mobilitu, 
co vás odlišuje od konkurence?

V porovnání s většími konkurenty se snažíme 

být mnohem fl exibilnější a nabídnout 

tak svým zákazníkům nejen 

příznivější ceny, ale 

také mnohem 

komplexnější 

služby. 

Například 

pokud dojde 

k odcizení palivové 

karty, garantujeme, 

že na ni nikdo 

v Evropě nenatankuje 

již do 30 minut od jejího 

zablokování. U konkurence celý 

proces může trvat až tři dny. 

Mohl byste ve stru nosti popsat 
portfolio vašich služeb?
Prostřednictvím palivových karet Eurowag 

lze hradit nejen pohonné hmoty a mýto, ale 

naši zákazníci mohou využít také celou řadu 

doprovodných služeb ve 23 zemích Evropy 

i v Turecku. Myslím, že příjemným bonusem 

pro každého uživatele je přístup k přehlednému 

systému vrácení DPH a spotřební daně. V rámci 

všech našich produktů a služeb se snažíme 

o maximální zajištění ochrany a minimalizace 

spotřeby fi nančních prostředků našich klientů.

Jaké máte plány i vize 
do budoucna?

Naší ambicí je samozřejmě neustále 

pracovat na zlepšování komfortu pro 

naše zákazníky a rozvoji nových služeb. Jak 

jsem již uvedl, naší velkou předností je vysoká 

míra fl exibility a individuální, avšak vysoce 

profesionální přístup ke každému zákazníkovi. 

Samozřejmě sledujeme všechny současné trendy, 

a to i napříč jinými obory. V tomto roce plánujeme 

vstoupit na čtyři nové evropské trhy a samozřejmě 

chceme také pokračovat v kontinuálním růstu, 

prioritní je pro nás navýšení prodejů paliv 

prostřednictvím karet Eurowag o 30 %.  

EUROWAG 

Martin Vohánka: 
Eurowag je technologickým 
lídrem na trhu s 20letými 
zkušenostmi
I když ji p ed 20 lety založil mladík s tém  nulovými zkušenostmi, 
dnes je z ní jeden z p edních lídr  na trhu s ro ním obratem více než 
jedna miliarda eur. e  je o  rm  W.A.G. payment solutions, a. s., která 
nabízí so  stikovaná platební ešení pro profesionální dopravní i spedi ní 
spole nosti a dále sí  expresních erpacích stanic pro osobní vozidla. 
V jejím ele stojí od po átku Martin Vohánka, pod jehož vedením se 
spole nost za 20 let své existence za adila k nejdynami t ji se rozvíjejícím 
spole nostem na evropském trhu.

BLIŽŠÍ INFORMACE NA

WWW.EUROWAG.COM

MARTIN VOHÁNKA 
CEO, p edseda p edstavenstva

V roce 1994, krátce po ukon ení 
st edoškolských studií se zam ením 
na dopravu, založil svoji první  rmu 
v sektoru pojiš ovnictví. V roce 1995 
pak založil spole nost W.A.G., která 
se zpo átku specializovala na prodej 
a distribuci motorových paliv pr myslovým 
a zem d lským podnik m.

Díky svému smyslu pro inovaci, trvalému 
zam ení na pot eby zákazník  a na tvorbu 
hodnot vstoupil v roce 2002 úsp šn  
na trh palivových karet. V pr b hu asu se 
nabízené služby  rmy rozvinuly v komplexní 
platební ešení pro mobilitu.

P ednáší na Vysoké škole ekonomické 
v Praze a je nositelem titulu MBA, který získal 
na univerzit  v Pittsburghu. V roce 2014 se 
stal  nalistou sout že EY Podnikatel roku.

KARTY EUROWAG

Díky investicím do nejvysp lejších technologií 
vám p i využití našich karet garantujeme:

Maximální pohodlí

Bezhotovostní platby paliva a mýta tém  
po celé Evrop

Refundaci DPH a spot ební dan

Online registraci do mýtných systém  
z pohodlí kancelá e bez zbyte ného 
papírování
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rubrika podrubrika

V tzv. Indexu logistické výkonnosti, který 
každé dva roky vyhlašuje Sv tová banka, 
si eská republika letos sice polepšila 
o šest míst, ale stále ješt  není ani v první 
dvacítce. Asi nep ekvapí, že lídrem se již 
po n kolikáté stalo N mecko. 

Hodnotí se podle šesti kritérií, kterými 
jsou celní procedury, infrastruktura, 
mezinárodní zasílatelství, kvalita 
logistických proces , track and trace 
a p esnost doru ování. N mecko skon ilo 
ve všech díl ích oblastech do t etího místa 
s výjimkou mezinárodního zasílatelství, 
kde bylo až osmé. Doménou eské 

republiky je p edevším sféra da ového 
odbavení a mezinárodního zasílatelství.

Ministr dopravy Dan ok (ANO) dostane 
ješt  do konce letošního roku t i miliardy 
korun na rozvoj dálni ní sít . V rozpo tu 
na p íští rok jsou navíc alokovány další 
dv  miliardy korun, které jsou ur eny 
p edevším na deset prioritních staveb, 
které mají výjimku kv li starému 
posudku EIA. Jednou z nich je dálnice 
D49 na Slovensko. Uvidíme, jestli se 
miliardy p islíbené Ministerstvu dopravy 
na rozší ení dálni ní sít  promítnou 
v n kterém z hodnocení p íštích let.

Samostatnou dopravní kapitolou, která 
se ovšem ješt  neza ala ani psát, 
jsou vysokorychlostní železni ní trat . 
Zatímco tém  všechny sousední zem  
je intenzivn  budují nebo plánují, u nás 
bohužel neexistuje ani vládní koncepce, 
jak a kdy je postavit. Podle prezidenta 
Hospodá ské komory eské republiky 
Vladimíra Dlouhého eská republika p i 
výstavb  vysokorychlostních tratí zaspala. 
I to je d vod, pro  šéf Hospodá ské 
komory R povede osobn  tým ekonom  
a expert , kte í budou lobbovat za jejich 
výstavbu.

LOGISTIKA A DOPRAVA
Téma m síce:

www.komora.cz  13
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Hana Šmejkalová
První dáma eského nebe
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Do funkce editelky letišt  jste nastoupila 
p ed rokem. Jaký to byl rok?
Byl to úžasný a zároveň hodně hektický 

rok. Byl to rok plný práce a pracovního nasazení, 

kdy jsem si v podstatě mapovala celou fi rmu a její 

možnosti. Nastavila jsem znova některé základní 

postupy a spolupráci a začala pracovat na zadaném 

úkolu.

Jak se cítíte v roli editelky letišt ?
Cítím se dobře, ale současně pociťuji velikou od-

povědnost. Nejen za svoje zaměstnance, kteří zde 

pracují a vydávají ze sebe maximum, ale také vůči 

akcionářům. Protože oni mi tuhle práci nabídli 

a dali mi za úkol postavit nový terminál a restarto-

vat byznys. 

Máte krom  stavby terminálu v plánu n jaké 
další zásadní zm ny v provozu letišt ? 
Určitě. První zásadní změna proběhla už po dvou 

měsících od mého nástupu. Provedla jsem 

reorganizaci společnosti, kdy jsem přenastavila 

některé funkce. Zaměstnanci dostali nové pracovní 

smlouvy a nové popisy práce, aby bylo jasné, co 

kdo dělá a proč to dělá. Druhá zásadní věc, kterou 

jsem udělala, bylo zahájení jednání o rozvoji naší 

letecké spolupráce s leteckými dopravci, s cestovní-

mi kancelářemi a příprava rozvoje přepravy zboží, 

která je pro nás velmi důležitá. 

Neméně významným krokem byla přestavba stáva-

jící odbavovací haly. Z hlediska bezpečnosti jsme 

ji upravili tak, aby v ní nezůstalo žádné úzké nebo 

nepřehledné místo. Nastavili jsme nové ekonomic-

ké procesy ve společnosti a provedli modernizaci 

i po stránce IT a technologií.

Stavba terminálu je velký projekt, máte n jaký 
výhled na nejbližší roky?
Myslím si, že v nejbližších deseti letech se tady dá 

budovat a rozvíjet. Nejenom samotný terminál, ale 

i všechno, co s ním souvisí. Vybudování hangáru 

pro malá letadla, vybudování cargo terminálu, roz-

voj spolupráce s Armádou České republiky, která 

je vlastníkem letiště. Těch úkolů, které před námi 

leží, je opravdu mnoho. 

Co p edcházelo zahájení stavby terminálu?
Předcházela tomu léta příprav, která jsem nezažila 

a která znám jenom zprostředkovaně z vyprá-

vění. To znamená, kdy se vytvořil první projekt 

a kdy proběhlo výběrové řízení. To bylo následně 

staženo a znovu se uvažovalo, jestli stavět nebo ne. 

Někteří lidé jsou bohužel stále přesvědčeni o tom, 

že terminál není pro region důležitý. 

A váš názor?
Já dopředu říkám, že s tímto názorem nesouhla-

sím. Z mého pohledu patří letecká přeprava do do-

pravního uzlu města Pardubic a má strategický 

význam. Zvláště z hlediska dopravního, z hlediska 

nových pracovních míst a samozřejmě v neposled-

ní řadě také pro přilákání nových investorů. Může 

zde přistát třeba letadlo se sportovci, máme tady 

hokejový klub a konají se zde také plavecké závody. 

Máme tady Velkou pardubickou. Těch možností 

využití je zkrátka mnoho.

Jaké nejv tší letadlo tady m že p istát?
Největším typem letadla, která zde přistávají, jsou 

Boeing 737 a Airbusy 319 a 320. Čili letadla s do-

pravní kapacitou okolo 200 lidí. Co se týká carga, 

P esn  p ed rokem dostalo pardubické letišt  novou editelku a s ní 
i novou nad ji zvednout se z ervených ísel. Úkol zn l jasn  – postavit 
nový terminál a p ilákat na letišt  nové zákazníky. Jaký byl první rok a jak 
se cítí první dáma eského nebe ve své nové roli? Nejen na to jsme se ptali 
editelky Hany Šmejkalové. 

JSEM HLUBOCE P ESV D ENÁ, ŽE BUDOVAT LETIŠT  V PARDUBICÍCH 
MÁ VÝZNAM PRO CELÝ REGION VÝCHODNÍCH ECH.
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Myslíte si, že se dá do budoucna po ítat 
s návratem ruské klientely do Pardubic? 
Co se týká ruské klientely, pevně věřím, že se situace 

zklidní a že se určitá část navrátí. V ruské otázce 

existují tři základní momenty, které způsobily propad. 

Prvním bylo uvolnění mezinárodní letecké dohody 

mezi ruskou a českou stranou. To znamenalo, že do-

pravce, který létal do Pardubic, se přesunul do Prahy. 

Pak přišla krize na Ukrajině a neutěšená hospodářská 

situace v Rusku. Následovala dvojitá devalvace rublu 

a ruští klienti, kteří byli zvyklí létat častěji, jsou najed-

nou rádi, když si mohou dovolit jednou za rok odletět 

do České republiky.

Přesto všechno je Česká republika pořád středem zájmu. 

Praha je krásná a Rusové ji mají rádi. Navíc je to typ 

klientely, která se ráda vrací na místo, které zná a kde 

je spokojená. Na druhou stranu neočekávám, že by se 

vrátilo takové množství cestujících jako před krizí.

 

Budete se orientovat i na cestující z jiných 
destinací?
Ano, naším cílem je ročně odbavit okolo dvou set 

tisíc cestujících. Terminál je plánovaný až na kapacitu 

250 tisíc a my tu klientelu musíme nějak poskládat. 

To znamená, nemůžeme se spoléhat pouze na rusky 

mluvící, ale také na cestující z jiných zemí západní Ev-

několikrát u nás přistál i Ruslan, což je velké nákladní 

letadlo.

Po ítáte do budoucna s prodloužením rozjezdové 
dráhy?
To bych samozřejmě velmi ráda, ale dráha patří 

 Armádě České republiky a za ně já rozhodovat ne-

mohu. Ale nechali jsme si udělat studii, podle které je 

opravdu možné dráhu po obou směrech až o pět set 

metrů rozšířit.

 

Myslíte si, že je do budoucna šance, že by zde 
t eba p istál Airbus A380, nebo je to p íliš veliký 
optimismus?
Jsem člověk, který říká „never say never“, ale jde 

postupnými kroky. Podle mého názoru by tady reálná 

šance mohla být, ale na druhou stranu je potřeba 

nezapomínat na to, že jsme zde v úzké spolupráci 

s armádou. Ranvej je jejich, čili i rozšiřování ran-

veje bude záležet na tom, jestli to bude mít armáda 

ve svém programu. Pokud bude mít zájem a nalezneme 

investora, pak je možné začít se na toto téma bavit. 

Letiště kapacitní možnosti určitě má a bylo by skvělé 

ho dále rozvíjet. Nicméně je důležité, aby se lidé žijící 

tady v okolí nebáli. Děláme maximum, aby provoz ani 

stavba nezatěžovaly okolí.

HANA ŠMEJKALOVÁ

editelka a místop edsedkyn  
spole nosti East Bohemian 
Airport, absolventka VŠE 
v Praze, obor Finance a úv r. 
V eských aerolinkách 
pracovala 22 let, z toho 
posledních deset let v zahrani í. 
Šest let v Ma arsku, dva 
roky na Ukrajin , tém  rok 
v Kazachstánu a rok ídila 
12 zemí jako Bulharsko, 
Rumunsko i celý Balkán. 

U í na Vysoké škole obchodní, 
obor IT technologie využívané 
v letecké doprav . Pracovní 
týden tráví v Pardubicích 
a na víkend se vrací k rodin  
do Prahy. Mezi její koní ky 
pat í cestování, sport, hlavn  
sjezdové lyžování, b žky, kolo, 
hudba, etba, historie.

Foto: Petr Machota
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ropy. Základem je pravidelný provoz, to znamená, 

mít pravidelné linky mezi Pardubicemi a nějakou 

další zemí. Dalším krokem je charterová přeprava 

– dovolenková. Tady bychom se chtěli dále rozvíjet 

a cestujícím nabídnout něco nového, aby to nebylo 

jen Bulharsko, Rhodos a Černá Hora. Letos nám 

navíc vypadlo z pochopitelných důvodů Turecko, 

takže bychom rádi přinesli nějakou novou destinaci.

Máte n jaké porovnání, jak jsou na tom 
po odlivu ruských turist  ostatní letišt ? T eba 
Karlovy Vary, pocítili také ten odliv jako vy?
Myslím, že určitě. Mluvila jsem s kolegy z Karlových 

Varů a samozřejmě také pocítili odliv ruské kliente-

ly. Pokud nyní létají Rusové do České republiky, tak 

především do Prahy. Domnívám se, že Karlovy Vary 

a Pardubice jsou na přibližně stejné úrovni, ale Vary 

mají oproti nám tu výhodu, že České aerolinie jim 

vozí ruskou klientelu do lázní. My v současné době 

máme ruskou klientelu pouze začátkem nového 

roku, kdy sem létají ruské charterové společnosti.

Když p iletí zahrani ní turisté do Pardubic, 
tak do Prahy pokra ují letadlem nebo vlakem?
Přímé letecké spojení mezi Prahou a Pardubicemi 

z důvodu vysokých provozních nákladů není. 

To znamená, že jedinou možností je menší typ 

letadla, které může samo pokračovat do Prahy. 

Pardubice ale mají každých 15 minut výborné 

spojení vlakem do centra Prahy na Hlavní nádraží 

a na vlakové nádraží je to od nás přibližně osm mi-

nut městskou hromadnou dopravou. Domnívám 

se, že letenky od nás do Prahy by byly tak drahé, 

že by si je lidé nekupovali. 

Populární téma, které rezonuje, je ína. 
Dotkne se vás n jak p íliv investic z íny?
Zúčastnila jsem se jednání s několika čínskými 

investory, kde jsme se je snažili přilákat na naše 

letiště. Hlavně proto, že zde mají fi rmu Foxconn, 

se kterou jsme v jednání o cargo přepravě. Nabí-

zíme investorům pronájem pozemku na výstavbu 

nového terminálu. Rádi bychom jednali s profesio-

nály, kteří mají s provozem carga bohaté zkušenosti 

a kteří by dokázali nasmlouvat cargo letadla ve spo-

lupráci a v souladu s místními fi rmami. Já sama 

jsem jednala již se třemi společnostmi, ale přiznám 

se, že na tuto část zatím netlačím.  Ak tuálně mám 

starosti se stavbou nového terminálu a k tomu 

současně jednáme o výstavbě hangáru pro malá 

letadla. Cargo terminál bude třetí krok.

 

A jaký je váš pohled na ínské turisty? Budou 
je Pardubice um t nalákat? 
Turisté z Číny létají velkými typy letadel, pro 

které my zatím nemáme podmínky. Myslím, že 

nyní na začátku bude největší zájem samozřej-

mě o Prahu a pak už bude záležet na cestovních 

kancelářích a na destinačním výboru Východní 

Čechy, aby se zapojily do hry a ukázaly Číňanům, 

že Česká  republika není jenom Praha. Mým cílem 

je nejenom propagovat naše pardubické letiště, ale 

nabízet i to, co je tady možné k vidění.

V em je pro eského turistu výhoda odlet t 
z Pardubic na dovolenou?
Výhodné je to převážně pro lidi z okolí Pardubic 

a v oblasti dosažitelné osobním vozem či autobu-

sem do 1,5 hodiny. Cestující mají možnost přijet 

osobním autem, zdarma zaparkovat vůz a po ná-

vratu se opět svým vozem vrátit domů. Jsme asi 

jediné mezinárodní letiště v České republice, které 

tuto možnost nabízí. Ani Praha, Karlovy Vary, 

Brno či Ostrava nenabízí parkování zdarma. My 

zatím ještě ano. 

A co je hlavním argumentem pro Pražany, 
aby let li z Pardubic?
Tak určitě je to argument pro Pražáky, kteří žijí 

v okrajových částech Prahy, jako jsou třeba Horní 

Počernice. Ti sednou do auta a za hodinu jsou 

v Pardubicích na letišti. A opět platí vše, co jsem 

již řekla. Navíc nabízíme rodinné prostředí, s wi-fi  

zdarma, koutkem pro děti, občerstvením a plně vy-

baveným obchodem Duty Free. Jsem Pražák, a tak 

moc dobře vím, co znamená cestovat přes celou 

Prahu v plném provozu a s těžkými kufry v rukou.

Pokud se dotkneme tématu bezpe nosti, 
situace v Evrop  je taková, jaká je. P izp sobili 
jste se n jak, nebo máte pocit, že vás jako 
regionálního letišt  se to netýká?
Je pravda, že když vybuchly bomby v Bruselu, tak 

nám bezprostředně poté volali novináři a mě v prv-

ní chvíli napadlo, že se nás to přímo netýká. Ale ono 

se nás to týká vlastně moc. Za prvé byly posíleny 

bezpečnostní hlídky na letišti a za druhé jsme 

upravili současnou odletovou halu. Vytipovali jsme 

místa, která by mohla být riziková, provedli jsme 

přestavbu a nyní celou halu monitorujeme. Nechala 

jsem navíc provést nezávislý bezpečnostní audit, 

abychom mohli eliminovat rizika na minimum.  

DAGMAR KLIMOVI OVÁ

BLIŽŠÍ INFORMACE NA

WWW.AIRPORT-PARDUBICE.CZ
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Evropská komise p edstavila 20. ervence novou strategii pro istou mobilitu. P ipravila nejen nové limity 
pro emise skleníkových plyn  z osobních aut a dodávek, ale zejména standardy pro spot ebu paliva ve vozech 
nákladní p epravy. Nákladní vozy, které zodpovídají asi za tvrtinu emisí ze silni ní dopravy v EU, zatím v tomto 
sm ru neomezovala. V jiných ástech sv ta jako v USA, ín , Japonsku nebo Kanad  p itom pro nákla áky 
standardy nastaveny jsou.

odpovídají v EU za tvrtinu 
emisí ze silni ní dopravy

Nákladní vozy
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logicky nejvíce zatížených oblastech v centrech 

měst, více než 100 takových jezdí dnes už i v Pra-

ze. Pro kamionovou mezinárodní dopravu je ještě 

výhodnější zkapalněný zemní plyn (LNG), jelikož 

celkový dojezd vozidel je až 1 200 kilometrů. 

Rozvoj LNG se u nás teprve chystá. „LNG byznys 

se začal rozvíjet jako první v místech dostupnosti 

LNG stanic. Aby se mohla dálková nákladní do-

prava na LNG rozšířit napříč Evropou, buduje se 

dostatečná infrastruktura stanic,“ říká Jan Ruml, 
výkonný ředitel Českého plynárenského svazu 

(ČPS). Vznikl projekt tzv. Modrých koridorů, na-

bízejících síť LNG stanic pro těžká vozidla po celé 

Evropě. Evropský projekt LNG Blue Corridor 

je také prvním LNG projektem podporovaným 

Evropskou komisí (v rámci 7. rámce). Je pětiletý 

(2013–2018) a dosavadní výsledky jsou velmi 

povzbudivé. V Evropě už jezdí asi 1 500 kamionů, 

které mohou tankovat LNG.

Více stanic, více zelených kilometr
V Evropě je dnes asi 80 LNG stanic. Ještě do konce 

letošního roku 2016 by se mělo otevřít v Evropě 

nejméně dalších 50 LNG stanic. Svůj podíl na tom 

má v roce 2014 schválení evropské směrnice 

o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva 

a následné Národní akční plány členských zemí. 

Do pěti let i u nás počítá Národní akční plán čisté 

mobility s výstavbou nejméně pěti LNG stanic 

ve vzdálenosti nejdále 400 km od sebe. „Pro celou 

Českou republiku by stačily tři stanice rozmístěné 

u hlavních tahů, popřípadě zde může být umístěna 

i zkapalňovací jednotka,“ říká Jiří Šimek, místo-

předseda Rady ČPS. Vládní zpráva francouzského 

Ministerstva energetiky a životního prostředí 

(vydaná v listopadu 2015) uvádí, že rozvoj LNG 

jako silničního paliva je tím nejefektivnějším 

způsobem, jak splnit nové ekologické normy 

stanovené evropskou legislativou. Podle zprávy se 

díky využití LNG dá dosáhnout snižování i emisí 

skleníkových plynů. „Silniční doprava, která je nej-

větším přispěvatelem emisí, může mít pomocí LNG 

a předem defi novaných koridorů určitě největší 

vliv na snížení emisí v Evropě,“ dodává Jiří Šimek, 

místopředseda Rady ČPS. 

LNG má emise oxidu uhličitého nižší až o 20 pro-

cent, emise oxidu síry až 100 procent, oxidů dusíku 

až o 90 procent a pevných částic až o 99 procent. 

Hlučnost motoru je o 50 procent nižší. Největší 

výhodou LNG je, že kapalný zemní plyn zaujímá 

cca 600krát menší objem než plynný zemní plyn. 

Zkapalněním se tedy objem zemního plynu zmenší 

třikrát více než při stlačení a vůz na LNG dojede 

třikrát dále než vozidlo se stejně velkou nádrží 

na CNG. Z Prahy tak kamion nebo autobus dojede 

na jedno natankování například až do Paříže. Toho 

již využívají společnosti jako např. DHL, UPS, 

Coca‐Cola, Tesco, Rolande, ASDA, Simon Loos, 

VOS Logistics. Na trhu jsou LNG vozy značky Iveco, 

vozy se chystá vyrábět i Volvo, Scania, MAN aj. 

U nás např. společnost DB Schenker si otevřela vloni 

novou plničku na CNG a nakupuje vozy na plyn, 

fi rmy s vysokozdvižnou technikou přecházejí 

na CNG a stejné fi rmy si pořizují fl otily osobních 

vozů na stlačený zemní plyn (CNG). Celosvětově se 

společnost DB Schenker zavázala, že mezi roky 2006 

a 2020 sníží emise ze svých dopravních prostředků 

celkově o 20 procent a dosáhnout toho chce i náku-

pem vozidel na palivo zemní plyn. Z dalších u nás 

je to i společnost Kofola – Santa Trans, ta kamiony 

na zemní plyn již vlastní a plánuje mít asi čtvrtinu 

svého vozového parku na CNG. 

„Kamionová doprava na LNG bude velmi rychle 

přibývat, protože zde jsou úspory pro soukromé spo-

lečnosti opravdu výrazné a návratnost velmi krátká. 

Velkým lákadlem pro dálkovou dopravu je fakt, že 

vozy na LNG uspoří 25 procent nákladů na naft u,“ 

dodává Jiří Šimek. Velmi úspěšně se LNG také 

využívá pro vozové parky technických služeb nebo 

chladírenských aut, kde kapalný plyn slouží nejen 

jako pohonná látka, ale při odpařování i jako 

dodavatel chladu. Nevýhodou paliva LNG bohužel 

je, že i přes tepelně izolovanou nádrž, se plyn při 

delší odstávce z vozidla odpařuje. Z tohoto důvodu 

není LNG vhodný pro osobní dopravu. LNG se 

díky menšímu objemu využívá i v lodní dopravě. 

Jedná se především o využití jako pohon tankerů 

přepravujících po moři LNG na dlouhé vzdále-

nosti. „Česká republika má k úspěšnému využití 

LNG několik výrazných předpokladů. Leží ve středu 

Evropy a přes její území projíždí velká část dopravy 

přepravních fi rem,“ říká Jiří Šimek, místopředseda 

Rady ČPS.

V České republice má také sídlo jeden z nej-

významnějších evropských dodavatelů LNG 

technologie a tím je společnost Chart Ferox Děčín. 

„Čerpací stanice LNG se vyznačují jednoduchou 

konstrukcí, tichým chodem, nízkými investičními 

náklady, nepatrnou energetickou náročností na sa-

motné stanici a nízkými náklady na její údržbu,“ 

Zemní plyn jako palivo se stále více uplat-

ňuje právě v nákladní kamionové dopravě.  

Největší výhoda zemního plynu je pak 

především tam, kde vozy mají velký nájezd kilo-

metrů. Oblast dopravy je dnes hlavním původ-

cem znečistění ovzduší v městských oblastech 

EU a má podle Evropské komise na svědomí 

dokonce jednu třetinu emisí skleníkových plynů. 

Za 70 procent emisí z dopravy přitom odpovídá 

doprava silniční. Bezprašné nákladní automobily 

na plyn, které mají až o 30 procent méně CO
2
, se 

postupně začínají využívat i jako komunální vozy 

nebo pro zásobování a rozvozy nápojů, pekař-

ských výrobků aj. Komunální vozidla na stlačený 

zemní plyn (CNG) jsou využívána také v eko-

V OBLASTI CNG SE ESKÁ REPUBLIKA ROZVÍJÍ 
NEJRYCHLEJI ZE VŠECH STÁT  EU. 

V R JEZDÍ AKTUÁLN  15 TISÍC VOZIDEL NA CNG.
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Minerva dodává oborov  zam ený podnikový informa ní systém QAD a další nadstavbové aplikace pro výrobní 
a distribu ní podniky. 

Zákazníci mohou QAD využívat formou on 

premise, cloud nebo hybridní formou. QAD 

existuje ve dvou verzích: Standard Edition 

(SE) a Enterprise Edition (EE). Verze QAD EE 

byla vyvinuta pro nadnárodní holdingy a mimo 

jiné se vyznačuje internacionalizací, jež umožňuje 

instalaci jazykových verzí nad jednou databází. 

V ERP QAD si zákazníci i auditoři oblíbili grafi cky 

zpracované procesní mapy, které zpřehledňují 

procesy ve fi rmě. Uživatel se díky mapám snadno 

orientuje v informačním systému a může zvolit 

klasické textové menu nebo používat grafi cké 

mapy. Grafi ka procesní mapy je provázaná 

s konkrétní funkcí, nejde tedy jen o zobrazení. 

Zaostřeno na průmysl: Minerva se zaměřuje 

na dodávky komplexních IT řešení pro 

automobilový průmysl, strojírenství, 

elektrotechniku, potravinářství, farmacii 

a výrobu spotřebního zboží. Obsluhuje více než 

150 zákazníků podnikajících ve výše zmíněných 

odvětvích nejen na území České republiky 

a Slovenska. Minerva implementuje rychle 

a kvalitně. Zákazníci mohou počítat s výrazně 

kratší dobou implementace než u ERP systémů 

stejné třídy. Konzultanti Minervy jsou experti 

na danou oblast a nastavují podnikové procesy 

na základě best practices. 

Naším cílem je společně se zákazníkem 

vybudovat efektivní podnik, ve kterém budou 

všechny podnikové procesy pracovat maximálně 

efektivně a budou v souladu s fi remními 

strategickými cíli.  

WWW.MINERVA-IS.EU

E-MAIL: MARKETING@MINERVA-IS.CZ

S našimi zákazníky budujeme efektivní podnik
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2011,“ píše se ve zprávě IGU. Dle předpokladů se 

podíl LNG v energetickém mixu EU bude v roce 

2035 pohybovat okolo 23 procent. Pro získání 

LNG můžeme buď potrubní zemní plyn zkapalnit, 

nebo nakoupit LNG v některém z evropských přijí-

macích LNG terminálů a následně do ČR dopravit 

silničními cisternami, cisternami po železnici 

(nebo případně na lodi). Další variantou, při které 

se spojuje využívání CNG i LNG v dopravě, jsou 

tzv. LCNG stanice. LCNG jsou stanice CNG, které 

pro výrobu CNG využijí LNG. V Čechách by 

měly být otevřeny první LNG stanice v roce 2017. 

První by mohla být ve středních Čechách, druhá 

na Moravě. „Do roku 2025 počítáme pro Česko 

s pěti stanicemi, které by měly bohatě stačit. Do pěti 

až deseti let by se měl LNG v ČR začít využívat 

velmi výrazně, a to zejména pro nákladní a autobu-

sovou dopravu. Pro rok 2030 se odhaduje, že bude 

u nás jezdit nejméně 1 300 LNG vozidel,“ uvádí Jiří 

Šimek, místopředseda Rady ČPS. 

Nezahálí ani trh s CNG, naopak se rozvíjí u nás 

nejrychleji ze všech států EU, v ČR jezdí již 

asi 15 tisíc vozidel. „Současný počet čerpacích 

stanic na CNG rychle roste, v současné době mají 

motoristé možnost taknovat už na 125 stanicích. 

S počtem CNG stanic jsme zatím napřed před 

počtem automobilů, již nyní splňujeme podmínky 

Směrnice EU o infrastruktuře alternativních paliv. 

Nejpozději v roce 2030 by mohlo v Česku jezdit 

až 250 000  vozidel na CNG. Toto palivo by tak 

tvořilo zhruba deset procent celkové spotřeby pohon-

ných hmot a ve stejném tempu by měla postupně 

narůstat i infrastruktura,“ popisuje plány Jiří Šimek 

z ČPS a dodává: „Přáli bychom si, aby CNG a LNG 

vozů bylo více a dříve se naplňovaly cíle Národního 

akčního plánu čisté mobility. Do roku 2020 bychom 

chtěli mít 100 000 vozidel na CNG, ale uvědomuje-

me si, že to je hodně ambiciózní cíl.“  

DAGMAR KLIMOVI OVÁ

říká Jan Kurel ze společnosti Chart Ferox, která 

je celosvětově uznávaným výrobcem kryogen-

ních zařízení na skladování, dopravu a distribuci 

zkapalněných technických plynů, a to převážně 

na LNG. Výhled pro LNG jako palivo pro dopravu 

je tedy velmi pozitivní. Podle zprávy Mezinárod-

ní plynárenské unie (IGU) rostou od roku 2000 

dodávky LNG nejrychleji ze všech jiných zdrojů 

plynu, při průměru kolem 7 procent ročně. LNG 

bude dále zvyšovat svůj podíl na trhu s plynem 

nejméně do roku 2020. Do Evropy bylo už v roce 

2013 dodáno 51,5 mld. m3 LNG, tedy přibližně 

jedna osmina veškerého importovaného plynu. 

Katar, který je největším vývozcem LNG na světě, 

vyvezl v roce 2014 téměř 77 milionů tun LNG, což 

byla přibližně jedna třetina celosvětové dodávky. 

„Celosvětově obchod LNG dosáhl 241,1 milionů tun 

v roce 2014 a vzrostl o 4,3 milionu tun oproti roku 

2013. To byla druhá nejvyšší dosažená hodnota, 

těsně za 241,5 milionu tun obchodovaných v roce 
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Je pátek odpoledne a dálnice D1 se jako obvykle 

proměnila v dlouhý řetěz aut popojíždějících 

rychlostí, kterou hravě překonávají i autíčka 

na pouťovém autodromu. Sem tam se z kolo-

ny ozve zatroubení, nedočkavci si brousí zuby 

na nepovolené manévry a řidiči začátečníci v bázni 

uhýbají zipovému řazení stovky metrů před tím, 

než na ně přijde řada. Online mapy ukazují dojez-

dovou dobu kolem dvou hodin. Nepočítají však 

s více než deseti místy, kde se pracuje na silnici, 

ani se silnou touhou Pražanů vyrazit na víkend 

mimo město. Jak by vypadalo typické páteční 

odpoledne na naší nejvytíženější dálnici, kdyby 

mezi Prahou a Brnem fungovala vysokorych-

lostní železniční trať s průměrnou rychlostí 

200 kilometrů za hodinu?

„Jak potvrzují zkušenosti ze zemí, kde vysokorych-

lostní vlaková doprava už po desítiletí funguje, 

jde o nejrychlejší a nejpohodlnější způsob dopravy 

na vzdálenosti zhruba do 500 kilometrů,“ vysvětlu-

je předseda Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 

Emanuel Šíp. Výhody jsou na první pohled zřejmé. 

Kromě rychlosti a propojení center měst přináší 

vysokorychlostní železnice také minimální emise, 

nízkou hlukovou zátěž a menší zábor půdy než dál-

nice, průměrná cena výstavby je jen o málo vyšší než 

u důkladné modernizace zastaralých konvenčních 

tratí. Elektrický provoz má podstatně nižší energetic-

kou náročnost než u automobilu i letadla a jen o něco 

vyšší než u těžkého konvenčního rychlíku. 

Kdy zkrátí cestu z Prahy do Brna 
vysokorychlostní železnice?
Mohla by výrazn  zkrátit as cestování, uleh it ostatnímu provozu, je komfortní, cestující se vyhnou zdlouhavým 
kontrolám, jako jsou ty na letištích, a stanice neleží desítky kilometr  za m sty – nýbrž v jejich centru. P es 
všechny své výhody má však vysokorychlostní železnice v eské republice dosti nejasnou budoucnost. 
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K ižovatka evropských cest 
mimo esko
Není divu, že vysokorychlostní tratě silně podporu-

je Evropská unie. „Bílá kniha dopravy z roku 2011 

požaduje ztrojnásobit do roku 2030 délku stávajících 

vysokorychlostních železničních sítí a do roku 2050 je 

dokončit, pokud možno včetně napojení letišť. V Ně-

mecku je situace jasná: hlavní směry vlakové dopravy 

jsou vysokorychlostní nebo se jako takové staví. V Ra-

kousku se dokončuje velmi rychlé spojení na Německo 

a staví se směr na Itálii. V Polsku připravují takzvaný 

Projekt Y, propojující Varšavu, Poznaň a Vratislav. 

I v Maďarsku jsou takové úvahy minimálně ve směru 

na Vídeň. Ignorovat tento trend by znamenalo pro 

Česko ztrátu významu: sestup z dosavadní křižovatky 

evropských cest na jakousi druhořadou provincii,“ 

doplňuje Emanuel Šíp. 

„Evropa bere budování vysokorychlostních tratí velmi 

vážně a železniční dopravu podporuje v rámci kohez-

ních fondů, které jsou zaměřeny především na do-

pravu a životní prostředí. V Asii v této oblasti vede 

především Čína, Japonsko a Jižní Korea. Takříkajíc 

premiantem je Čína, která vybudovala více než polo-

vinu ze své plánované sítě, která měří zhruba 10 tisíc 

kilometrů,“ dokresluje situaci ve světě viceprezident 

Hospodářské komory ČR Michal Štefl , který má 

ve své gesci dopravu, stavebnictví a životní prostředí. 

Avšak v Česku se rozvoji vysokorychlostní železnice 

zatím příliš nedaří, přestože by o něj sami dopravci 

stáli. „RegioJet obecně vítá jakékoli investice, které 

povedou k modernizaci železniční infrastruktury 

a ke zvyšování atraktivity a bezpečnosti železniční 

dopravy. Česká republika má v oblasti vysokorych-

lostních tratí výrazný defi cit. Z hlediska vozidel není 

v případě rychlosti 200 kilometrů za hodinu žádný 

problém. Například absolutní většina vozů, které Re-

gioJet používá pro dálkové vlaky, je schválená a může 

touto rychlostí ihned jezdit,“ upozorňuje mluvčí 

společnosti RegioJet Aleš Ondrůj. 
Rozvoj železničních tratí pro vysoké rychlosti by 

uvítaly i České dráhy. „Pomohlo by to konkuren-

ceschopnosti železniční dopravy jak v rámci České 

republiky, tak v rámci Evropy. Cestujícím bychom 

mohli nabídnout rychlejší cestování, a to nejen 

mezi velkými městy, která rychlé tratě spojí. Díky 

propojení s klasickými tratěmi by se zrychlilo spojení 

i do okresních a regionálních center třeba na Vyso-

čině, v jižních Čechách, na Karlovarsku a v mnoha 

dalších regionech. Zároveň by se uvolnila kapacita 

stávajících páteřních tratí pro ekologickou nákladní 

železniční dopravu. Dnes je na řadě úseků tak hustý 

HOSPODÁ SKÁ KOMORA 
PROSAZUJE RYCHLOTRAT

Zatímco skoro všechny sousední 
zem  intenzivn  budují nebo plánují 
vysokorychlostní železni ní trat , 
u nás stále neexistuje ani vládní 
koncepce, jak a kdy je postavit. 
Podle prezidenta Hospodá ské 
komory R Vladimíra Dlouhého 

eská republika p i výstavb  
vysokorychlostních tratí zaspala. 
Proto vzniká lobby ekonom  
a expert  vedená práv  šéfem 
Hospodá ské komory. Ta bude 
vytvá et silný tlak na vládu, aby se 
za aly stav t trat , na kterých by 
bylo možné dosahovat rychlosti 
nejmén  250 kilometr  za hodinu. 
„Jsem p ipraven v tak výjime ném 
projektu úlohu lobbisty sehrát. Kdy 
jindy první vysokorychlostní trat  
stav t, než když máme ekonomický 
r st a nízkou zadluženost,“ ptá 
se Vladimír Dlouhý. „Polsko má 
sice r st, ale není na tom  nan n  
tak dob e jako my. A p esto je 
v p íprav  vysokorychlostních 
tratí o dost dál,“ upozornil Dlouhý 
na nedávno Hospodá skou komorou 
organizovaném kulatém stolu, 
u kterého usedli odborníci z oblasti 
dopravy, experti Hospodá ské 
komory, ekonomové a zástupci 
státního i soukromého sektoru.

VYSOKORYCHLOSTNÍ 
ŽELEZNICE V PRAXI

Do jaké míry mají být v R 
vybudovány ist  vysokorychlostní 
trat , to je zatím p edm tem diskuzí. 
Hovo í se však o tom, že by nová 
rychlá tra  z Prahy do Brna zkrátila 
cestu z Prahy do Vídn  nebo 
Bratislavy p ibližn  na polovinu, tedy 
celkem na dv  hodiny. Jízda z Prahy 
do Brna by zabrala kolem hodiny. 
Propojení vysokorychlostní a b žné 
dráhy by mohlo pozitivn  ovlivnit 
i ostatní regiony. Nap íklad cesta 
mezi Znojmem, T ebí í a Prahou 
by se mohla zkrátit i více než 
o polovinu. 

VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNI NÍ SÍ  V EVROP  V ROCE 20161

310–320 km/h

270–300 km/h 200–230 km/h Ve výstavb  
(p erušovaná ára)

240–260 km/h Mén  než 200 km/h

Zdroj: Bernese Media, Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

1)  Mapa zobrazuje aktuální provozní rychlost místo 
projektované, která m že být vyšší.
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provoz, že nákladní vlaky musejí čekat na volný 

prostor do noci nebo mimo špičku, což snižuje kon-

kurenceschopnost oproti kamionům,“ říká mluvčí 

Českých drah Petr Šťáhlavský s poukazem na to, 

jak zaostáváme za našimi evropskými sousedy.

 
Za každou cenu šet it se nevyplácí
O rozvoji vysokorychlostní železnice se diskutuje 

dlouhodobě, konkrétní kroky jsou však zatím těžko-

pádné a nepříliš funkční. Navrhované modernizace 

častokrát znamenají jen dílčí vylepšení na rozdíl 

od systémového řešení. Projevuje se snaha šetřit 

za každou cenu bez ohledu na dlouhodobý dopad. 

„Hlavní překážka je především stejně jako u ostatních 

dopravních investic nefunkční stavební legislativa 

a dosud bohužel pociťovaný nedostatek strategie 

na úrovni ministerstva dopravy. Příliš mnoho věcí se 

řeší nesystémově a nechává se na železničních techni-

cích. Přitom vysokorychlostní železnice má obchodní 

smysl především tehdy, pokud je na svých zastávkách 

kompletně napojena na ostatní druhy dopravy. Další 

překážkou jsou postoje typu ‚mouchy, snězte si mě‘ – 

ve starých zemích EU už tyto vlaky dávno mají a nej-

spíš nás budou chtít objíždět, tak proč se namáhat?“ 

popisuje situaci Šíp. 

Problém se směřováním investic pociťuje i doprav-

ce Leo Express. „Rychlejší, a tedy atraktivnější že-

leznici samozřejmě podporujeme, ale apelujeme ze-

jména na skutečné investice do infrastruktury. Místo 

toho jsou investice ve výši více než 30 miliard ročně 

směřovány na úhradu provozních nákladů státem 

vlastněných společností a na různá koncepční řešení 

a plány, které se ale neuskutečňují. Apelujeme 

zejména na investice do bezpečnosti, to je na mimo-

úrovňové přejezdy, dále pokrytí telekomunikačním 

signálem a dokončení modernizace a zrychlení 

úseků (na 160 kilometrů za hodinu) a výstavbu 

vysokorychlostní komunikace v německém stylu, 

tedy kompatibilní s konvenčními trasami,“ dodává 

zástupkyně společnosti Barbora Mičková.

P isp jí soukromí investo i?
Finanční náročnost celého projektu je skutečně 

značná. Například úprava trati na Vysočině bude 

podle Michala Štefl a jedním velkým inženýrským 

dílem ve smyslu tunel – most. Očekává se zde ná-

ročnost výstavby mezi 600 až 800 miliony na jeden 

kilometr tratě. Do hry tak přichází diskuze s po-

tenciálními soukromými investory o podmínkách 

jejich účasti na fi nancování výstavby. 

„V době, kdy se bude tento projekt realizovat, Česká 

republika jistě nebude čistým příjemcem zdrojů EU, 

i když evropské fondy by na tento projekt měly doza-

jista přispět. Řádné zdroje Státního fondu dopravní 

infrastruktury jsou velmi omezené a nedosahují ani 

poloviny výdajů fondu. Bude tedy nutno vybudo-

vat takový model fi nancování, který využije určitý 

,koktejl zdrojů‘ evropských fondů, Státního rozpočtu, 

SFDI, ale i dlouhodobých privátních zdrojů, např. 

penzijních fondů,“ nastiňuje složitou situaci Štefl . 

Ruku v ruce s fi nancováním jde legislativa, která 

rozvoji vysokorychlostní železnice nahrává. 

Současný návrh novely stavebního zákona je kro-

kem správným směrem. Novela by měla zamezit 

vleklým přípravám staveb v horizontu 20 až 30 let. 

Jak tedy vypadá výhled na nejbližší dvě desetiletí? 

Jednu variantu popisuje Michal Štefl : „Za 20 let 

bychom se mohli projet z Prahy do Drážďan nebo by 

mohla být zrychlena doprava mezi Brnem a Ostra-

vou. Nicméně celý tento projekt je dlouhodobý a zá-

kladní problém bude vyřešen tehdy, když naší zemi 

budou vládnout nikoliv politici, ale státníci, pro 

něž nebude základní parametrem volební úspěch 

na čtyři roky, ale prosperita této země.“  

PETRA KEJKLÍ KOVÁ

Praha – Berlín od 386 Kč

Praha – Drážďany od 248 Kč

Můj vlak, můj čas

„Jezdím na služební cesty do Berlína. Ve vlaku pracuji 
a jsem stále online. Když si chci opravdu odpočinout, dám 
si dobré jídlo a pak klidný spánek. Mám čas jen pro sebe.“

www.cd.cz/eshop
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P epravíme tém  vše
Našimi vlaky dokážeme přepravit téměř všechny 

druhy zboží, včetně mimořádných zásilek nebo 

zásilek s nebezpečným zbožím. Přepravujeme 

jak zboží hromadné povahy, tak zboží s vyšší 

přidanou hodnotou. ČD Cargo zajišťuje – jako 

jediný český dopravce – obsluhu celého území 

České republiky ucelenými vlaky i jednotlivými 

vozovými zásilkami. O tom, že přeprava vlakem 

s ČD Cargo se vyplatí, se můžete přesvědčit 

na www.1vagon.cz, kde kromě podrobnějších 

informací naleznete i jednoduchou kalkulačku 

na zjištění ceny. 

K našim spokojeným zákazníkům patří velké 

hutě, elektrárny, doly, dřevozpracující podniky 

(papírny, celulózky a pily), chemické továrny, ra-

fi nérie nebo automobilky. ČD Cargo se úspěšně 

prosazuje i v perspektivním segmentu, kterým je 

kombinovaná doprava. Ta zahrnuje jak přepravu 

námořních kontejnerů mezi severoněmeckými 

přístavy a českým vnitrozemím, ale též rozvíje-

jící se přepravy výměnných nástaveb, a zejména 

silničních návěsů. Ty přepravujeme mimo jiné 

3x týdně na lince mezi přístavem Rostock a ter-

minálem v Brně. Neméně zajímavou nabídku 

představují přepravy hromadných substrátů 

v kontejnerech Innofreight. Na našich kolejích 

jezdí tyto kontejnery naložené uhlím, dřevní 

štěpkou a také stavební sutí nebo nebezpečný-

mi odpady. Právě v červenci letošního roku byl 

zahájen odvoz sutí ze staveniště v Praze-Bubnech 

na místo uložení do Dívčic. Jako jeden z nemno-

ha dopravců nabízíme veškeré služby spojené 

s přepravami stavebních a dalších materiálů 

na výluky. Přepravujeme nejen štěrky ve spe-

ciálních vozech, ale také pražce nebo kolejnice. 

Zajišťujeme vykládku materiálu, poskytujeme 

hnací vozidla i vyškolený personál. Také letošní 

kůrovcová kalamita v Jeseníkách je úspěšně likvi-

dována i díky společnosti ČD Cargo, která zde 

poskytuje své kapacity v maximální míře.

Široké spektrum služeb
Kromě zajištění přepravy zboží nabízíme i široké 

spektrum doplňujících služeb. Konkrétně se jedná 

o celní služby, skladování, pronájem nebo opravy 

železničních vozů, služby bezpečnostních poradců 

apod. V Lovosicích máme k dispozici jak moderní 

kontejnerový terminál ČD-Duss, tak moderní 

a kapacitní skladovací halu. „K velmi zajímavým 

produktům patří naše systémové vlaky, které se 

několikrát týdně vydávají na cestu z České republiky 

do belgického přístavu Antverpy, do překladiště 

na široký rozchod v Małaszewicích, případně do pří-

stavu v Rijece,“ říká předseda představenstva ČD 

Cargo Ivan Bednárik.

Expanze do zahrani í
Jedním ze strategických cílů dopravce ČD Cargo 

je expanze na dopravní trhy v sousedních zemích. 

V letošním roce je očekávána dodávka pěti nových 

moderních interoperabilních lokomotiv Siemens 

Vectron a počítá se s opcí na další tři stroje. Nové 

lokomotivy bychom od prosince měli vídat v čele 

vlaků s automobily mezi Slovenskem a Německem 

i na dalších spojích na středoevropských tratích. 

Již dnes se však s lokomotivami ČD Cargo mů-

žeme setkat na slovenských železničních tratích, 

v Maďarsku nebo v Rumunsku. V sousedním Pol-

sku se dopravce Koleje Czeskie, dceřiná společnost 

ČD Cargo, zařadila mezi patnáct nejvýznamněj-

ších dopravců a přepravuje zde černé uhlí, hutní 

výrobky a další zboží. „Pro expanzi do zahraničí 

chceme v maximální možné míře využít potenciál 

našich dceřiných společností v Německu, Polsku 

a na Slovensku,“ dodává Ivan Bednárik. 

„Přepravit si zboží vlakem je nejen výhodné, ale 

je to i otázka společenské odpovědnosti. Nežijeme 

přece v žádné rozvojové zemi, aby se rozhodovalo 

jen podle ceny. Důležitý je i ekologický aspekt,“ 

uzavírá předseda představenstva Ivan Bednárik. 

Tak neváhejte a zkuste to s námi.  

MICHAL ROH, editel odboru podpory prodeje D Cargo

D Cargo 
železni ní nákladní doprava od A do Z
Jsme nejv tší eský železni ní dopravce a s ro ním objemem p epravy zboží p es 65 milion  tun pat íme mezi 
p t nejv tších železni ních dopravc  v rámci lenských zemí Evropské unie. K zajišt ní provozu nákladních vlak  
má D Cargo k dispozici více než 900 lokomotiv – elektrických i motorových. Naše spole nost v eské republice 
zam stnává cca 7 000 osob. Jsme pokra ovatelem více než stošedesátileté tradice železni ní dopravy na území 

ech, Moravy a Slezska, p i emž poskytujeme služby zákazník m na p ibližn  tisíci místech eské republiky 
a prost ednictvím dce iných spole ností i po celé Evrop .

Foto: archiv D Cargo
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Spa Resort Sanssouci****, U Imperiálu 198/11, 360 01 Karlovy Vary

Najdete nás na:

#sparesortsanssouci

konference ■ jednání 
koncerty ■ firemní akce 

oslavy narozenin ■ svatby

Splníme i ty
nejnáročnější požadavky

www.spa-hotel-imperial.cz
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@spahotelimperial
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roboti i just-in-time
Podobn  jako celou spole nost a ekonomiku ovliv ují i logistiku nejr zn jší podn ty, kterým se musí p izp sobit. 
V praxi se tak projevují nejen zm ny, které p ináší technologický rozvoj, ale i ekologické výzvy nebo stárnutí 
populace. Jak uvád jí lidé z oboru, n které trendy jsou však spíše negativní, a  už je to nedostatek vhodných 
zam stnanc , nebo dopady regulace.

Společnost DHL zveřejnila nedávno studii 

trendů Logistics Trend Radar 2016, která 

vychází z analýzy globálních trendů i zatím 

drobných trendů a inovací, které ale mohou mít 

na budoucnost logistiky velký vliv, z predikcí ex-

pertů i ze zkušenosti zákazníků a možných trendů, 

jež mohou specifi cky ovládnout různá odvětví 

ekonomiky. Všímá si také obecnějších společen-

ských změn a pokroku ve vývoji technologií. Bere 

do úvahy, že trendy, které mění jednotlivá odvětví, 

zároveň fi rmám a podnikatelům přinášejí nové 

příležitosti a výzvy.

Budoucnost tvarují spole enské 
i technologické trendy
Jaké trendy v logistice tedy studie DHL popisu-

je? Zde jsou některé z nich: Logistiku například 

ovlivňuje využití tzv. velkých dat (big data) 

a rozvíjející se internet věcí, což povede k tomu, 

že logistické zakázky bude možné více předjímat 

a tím zkvalitňovat služby, zlepšovat efektivnost 

procesů a plánování kapacit i zkracovat čas 

doručení. Dalším trendem je personalizace, tedy 

šití produktů a služeb zákazníkům na míru (a to 

za využití robotizace, automatizace nebo 3D 

tisku), které si žádá také rychlé doručení. Pro 

logistiku to znamená vypracovat nové doručovací 

koncepty a fl exibilní digitalizované procesy, ale 

také příležitost využívat různé způsoby dopravy 

podle zákazníkových požadavků na cenu, rychlost 

nebo případné environmentální dopady – což jsou 

ostatně, spolu se zvážením úrovně bezpečnosti 

či celkové efektivity, také jedny z kritérií, podle 

nichž se zákazníci o výběru přepravy rozhodují. 

„Ve vztazích mezi dodavateli a odběrateli vidíme 

tendenci ke snižování velikosti dodávek, a naopak 

zvyšování jejich frekvence, s důrazem na fl exibilitu 

dodávek stále více se blížící ideálu just-in-time,“ 

říká  Emanuel Šíp, předseda Dopravní sekce 

 Hospodářské komory ČR (HK ČR). 

Férovost, udržitelnost, šetrnost k životnímu 

prostředí i lidem – to jsou další trendy, které podle 

zjištění DHL logistiku ovlivňují a proměňují. S tím, 

jak se rozšiřuje portfolio e-shopů, které prodávají 

potraviny, drogerii nebo léky, roste zase potřeba 

rozvoje dodavatelských řetězců, jež zachovávají při 

balení i dopravě zboží kontrolu teploty a klimatu. 

Do logistiky zasáhne také další diskutovaný spole-

čenský trend – stárnutí populace. Studie předpo-

vídá tzv. „logistiku šedé síly“, kdy budou logistické 

fi rmy reagovat na požadavky stárnoucí populace 

Trendy v logistice:
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Evropská unie nám poskytuje možnost obchodo-

vat za hranicemi států a využívat  pohybu osob 

a služeb. Pro mnohé z nás se jedná o možná největší 

benefi ty našeho členství v EU. Bohužel, aktuálně 

právě v této oblasti začínají některé ekonomicky sil-

nější státy nepřiměřeně chránit své trhy a narušovat 

volnou soutěž.

Začátkem prázdnin vstoupil v platnost nový fran-

couzský zákon Loi Macron, obdoba německého 

zákona o minimální mzdě (tzv. Milog). Oba zákony 

znamenají značnou zátěž pro mezinárodní dopravce 

a nutí je k nepřiměřené administrativě. Zákon tak 

budí pochyby, zda je v souladu s evropským právem. 

Loi Macron je od 1. července 2016 účinný i pro řidiče 

v silniční dopravě zaměstnané u fi rem registrovaných 

v ČR, čímž omezuje jejich přístup na francouzský 

trh. Nejen pro české, ale i další zahraniční silniční 

dopravce to znamená, že musí svým zaměstnancům 

vyplácet minimální mzdu podle francouzských záko-

nů či zřídit ve Francii své zastoupení.

Toto opatření dle mého názoru zcela odporuje 

základním principům volného pohybu v rámci EU, 

avšak bohužel zapadá do současného trendu rostou-

cího protekcionismu. Každý stát má plný nárok na 

vlastní zákon o minimální mzdě, není ovšem možné, 

aby aplikace takového zákona odporovala základ-

ním hodnotám EU. Čeká nás dlouhá bitva, ale my ji 

nehodláme vzdát.    

žování emisí CO
2
 a zvyšování podílu využitelné energie 

z obnovitelných zdrojů fi rma klade důraz na ekologic-

kou, zejména železniční přepravu, a v silniční dopravě 

zavádí vozidla na alternativní pohony, hlavě stlačený 

zemní plyn. Snaží se také zvyšovat energetickou účin-

nost skladů a zavádět moderní technologie. V pro-

jektech ochrany životního prostředí angažuje i své 

zaměstnance a to samé vyžaduje od svých obchodních 

partnerů.

Dalším příkladem inovací je podle něj prototyp soft wa-

ru, který může předem určit, kdy budou mít dodávky 

zboží do logistických skladů zpoždění. V DB Schenker 

ho vyvinuli společně s Fraunhoferovým institutem 

v Dortmundu. „Soft ware dokáže odhadnout, kdy 

mohou nastat zdržení v procesech, a rovnou je začít 

řešit, například přesunutím směn zaměstnanců,“ říká. 

Prototyp přitom zahrnuje data, jako jsou dopravní 

informace, prázdninové a dovolenkové plánování a in-

formace o skladech. „Ve výsledku budeme schopni infor-

movat zákazníky o potenciálních krizových momentech 

a hlavně je budeme moci okamžitě řešit. Od podzimu 

se bude pilotní soft ware převádět do běžného provozu, 

zatím ve vybraných zahraničních logistických skla-

dech,“ dodává.

Neznamená to však, že všechny trendy jsou jen 

pozitivní. Za negativní považuje Tomáš Holomoucký 

především nedostatek zaměstnanců, řidičů či skladní-

ků. HK ČR se zase postavila proti francouzské novince 

uplatňující tamní minimální mzdu na silniční a říční 

dopravce, kteří přepravují zboží a lidi do Francie. „Fak-

ticky jde o vytlačení z trhu levnějších konkurentů, hlavně 

ze střední a východní Evropy,“ varoval prezident HK ČR 

Vladimír Dlouhý. Po zavedení minimální mzdy v Ně-

a vyvíjet nové služby, zaměřené třeba na dopravu lékař-

ské nebo preventivní péče do domu. Logistika dál není 

imunní ani vůči rozvoji sdílené ekonomiky či k tlaku 

na větší využití obnovitelných zdrojů energie.

Logistika 4.0 ve  remní praxi
Tomáš Holomoucký, ředitel společnosti DB Schenker, 

souhlasí s tím, že logistiku ovlivňuje několik trendů 

na mnoha různých úrovních. Zároveň ukazuje, jak se 

takové trendy promítají do konkrétní fi remní praxe. 

„S výhledem do budoucna se hovoří zejména o Prů-

myslu 4.0. Digitalizace a automatizace jsou součástí 

logistiky již dlouho, dnes jsme se ale dostali do fáze, 

kdy nám digitalizace výrazně usnadňuje práci a roboti 

mohou zastat stále širší okruh úkonů,“ popisuje aktuální 

situaci a nástup Logistiky 4.0. Vysvětluje ji na příkla-

du systému Carry pick, jež je součástí e-commerce 

řešení DB Schenker pro online prodejce, kteří hledají 

zlepšení efektivity. „Jedná se o proces automatizovaného 

skladování a efektivního distribučního systému řízení 

objednávek. Jeho jádro představují samořídící roboti, 

kteří sváží produkty v přenosných stojanech ke sběrným 

stanicím. Rozumí si se soft warem, který interní IT spe-

cialisté propojili se systémem řízení našich logistických 

skladů,“ objasňuje. Roboti zatím operují ve Švédsku 

a zajišťují online obchod pro prodejce hraček Lekmer.

com, ale využití mohou najít i jinde.

Za další společenský trend, který přetváří logistiku, 

považuje Tomáš Holomoucký péči o životní prostředí. 

Ta se v logistice projevuje především snahou o snížení 

emisí oxidu uhličitého a oxidů dusíku. 

„Odpovědnost vůči životnímu prostředí je nedílnou 

součástí naší fi remní kultury,“ tvrdí s tím, že kvůli sni-

KOMODITY 
A JEJICH SPECIFIKA 

P eprava jednotlivých komodit 
má svá speci  ka. U potravin, 
lék  nebo živých zví at musí 
p epravce zajistit kontrolovanou 
teplotu a její monitoring 
v celém logistickém et zci. 
Vhodné vybavení pot ebuje 
ve chvíli, kdy p epravuje 
sypké materiály – z oblasti 
zem d lství i stavebnictví – 
nebo stroje. P ísným 
národním i mezinárodním 
pravidl m podléhá skladování 
i p eprava ho lavin, výbušnin 
i chemikálií. K ho lavým 

látkám s nebezpe ím výbuchu 
pat í i pohonné hmoty, jejichž 
skladování a p eprava se 
ídí speciálními pravidly. 

Na p epravu mají vliv i kritéria 
jako rozm r a hmotnost, kdy 
v jednotlivých zemích existují 
jejich limity. 

Bezpe nost p epravy má 
i další rozm r – zabezpe ení 
proti krádeži. Používají se 
moderní technologie i stálý 
monitoring nákladu. P íkladem 
je výrobce náv s  Krone se 
svým systémem Door Protect 
High Security, kdy se (podle 
Dopravních novin) dve e náv su 
otevírají na dálku telematickým 
systémem nebo p ímo pomocí 
bezpe nostního kódu. Sou ástí 
systému je kontrola st n 
a st echy náv su, p i jejichž 
narušení se spustí alarm. 
U cisteren na p evoz pohonných 
hmot se instalují kalibrovaná 
po itadla nebo m rné ty e, 
které p esn  m í stá ení 
pohonných hmot a obsluha je 
nem že ovlivnit.

Francouzská minimální mzda zahrani ním 
silni ním p epravc m?

MARTINA DLABAJOVÁ
Poslankyn  Evropského parlamentu
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mecku a jejím uplatnění na přeshraniční dopravu 

do Německa vidí v kroku Francie nebezpečný 

trend, který ohrožuje jednotný evropský trh.

eská logistika 2015 – 
trendy skrze statistiku
Jak aktuálně vypadá domácí logistika a jaké 

vykazuje trendy, vyhodnocuje ze statistického 

úhlu pohledu každoroční ročenka. Podle Ro-

čenky dopravy 2015 (RD) vzrostl vloni u silniční 

nákladní dopravy a železniční nákladní dopravy 

celkový objem přepravených komodit i přepravní 

výkon. Naopak u letecké nákladní dopravy došlo 

k poklesu a u vodní dopravy sice vzrostl její objem, 

ale klesl přepravní výkon. U nákladní dopravy 

vzrostl celkový objem přepraveného zboží v roce 

2015 o více než 11 % a přepravní výkon o více než 

7 %. Objem byl dokonce nejvyšší za posledních 

8 let a přepravní výkony v nákladní dopravě byly 

rekordní – nejvyšší za více než 20 let.

Růstový trend v železniční nákladní dopravě se 

drží už třetí rok po sobě. Objem přepraveného 

zboží po železnici loni meziročně vzrostl o více 

než 6 % a přepravní výkony o necelých 5 %. Do že-

lezničního rozvoje se mimochodem také výrazně 

investovalo. U objemu přepravených komodit 

v letecké nákladní dopravě došlo naopak k poklesu 

zhruba o třetinu a o 11 % poklesly meziročně 

přepravní výkony. U vnitrozemské vodní dopravy 

v roce 2015 sice vzrostl její objem o zhruba 4 %, 

přepravní výkon se však o necelých 11 % snížil. 

Rostly i některé oblasti kombinované přepravy. 

Zároveň výrazně rostly celkové investice do in-

frastruktury, v čemž se odrazily i fi nanční zdroje 

z Operačního programu doprava.

Jak připomíná Emanuel Šíp, česká ekonomika 

zažila v roce 2015 významný růst po několika-

leté krizi. „Rozhodující nárůst jak přepraveného 

objemu, tak i přepravních výkonů byl zazname-

nán především ve vnitrostátní nákladní přepravě, 

mezinárodní přeprava vzrostla jen velmi mírně. 

Velký vliv na nárůst přeprav měla kromě jiného 

expanze stavební produkce související s urych-

leným dočerpáním evropských fondů minulého 

programového období,“ objasňuje a dodává, že 

na silnici rostou výkony i proto, že je to přeprava 

nejvíc fl exibilní, avšak i nárůst výkonů v železniční 

nákladní dopravě považuje za potěšující. „Rozvoji 

vodní dopravy brání dlouhodobě neřešené neuspo-

kojivé plavební podmínky na labské vodní cestě,“ 

doplňuje. Generální ředitelství pro vnitřní politiky 

Evropského parlamentu vloni zveřejnilo výsledky 

analýzy zaměřené na otázku, proč přepravci v EU 

dávají přednost silniční dopravě před železniční. 

Podle analýzy závisí rozhodnutí přepravců na dří-

vější zkušenosti, na druhu přepravovaného zboží, 

na vlastnostech dopravců a na požadavcích s ohle-

dem na vzdálenost a čas. „Ve veřejném sektoru je 

citelná snaha uvolnit přetížené silnice a umožnit 

větší podíl železnice v přepravovaných komoditách 

především rozvojem veřejných logistických center,“ 

dodává Emanuel Šíp.   

JANA BOHUTÍNSKÁ

P eprava jednotlivých komodit má svá speci  ka. Jiná pravidla platí pro p epravu lék  a potravin a zcela jiné 
podmínky platí t eba pro p epravu pohonných hmot nebo ho lavin.

Logistická 
centra eká nyní 
velký úkol

V uplynulých letech docházelo k velké-

mu rozvoji logistických a servisních 

center v České republice. Ideální poloha 

ve středu Evropy, růst ekonomiky a silnič-

ní dopravy, to vše vedlo k výstavbě těchto 

center především v okolí dálnic. Z toho až 

70 % všech logistických kapacit je v okolí 

Prahy. Poslední velkou investicí v této 

oblasti byla výstavba skladů společnosti 

Amazon v lokalitě Praha-západ.

Tato centra zaměstnávají velký počet lidí, 

a to především na pozicích skladníků 

neboli „pickerů“, tedy lidí, jejichž náplní 

práce je manipulace se skladovou techni-

kou a příprava objednávek. Dalšími pozi-

cemi jsou řidiči vysokozdvižných vozíků,  

administrativní, IT a jiné pozice. A právě 

v této oblasti čeká nyní na personální od-

dělení logistických center i na partnerské 

personální agentury, včetně McROYe, vel-

ký úkol. Na podzim začíná centrům jejich 

předvánoční sezona a potřeba pracovníků 

se zvyšuje několikanásobně. Aktuální 

míra nezaměstnanosti v ČR je na mini-

mální úrovni ve výši 5,2 % a v okolí Prahy 

je pod 3 %. Bude tedy velmi obtížné najít 

kvalitní zaměstnance právě pro logistiku.

Zde je velká příležitost pro využití brigád-

níků z řad studentů, maminek na mateř-

ské apod. Stejně tak si myslím, že musí 

dojít i ke zvýšení nabízené mzdy. Dříve 

se studenti i v Praze spokojili s částkou 

100 Kč hrubého na hodinu. Myslím, že 

letos bude tato částka překonána. Další 

cestou je využití pracovníků ze zahraničí. 

Mnoho fi rem např. z oblasti výroby letos 

začalo využívat také zahraniční pracovní 

síly, protože situace na trhu práce nedává 

příliš mnoho jiných možností. 

Již nyní v letním čase je potřeba pra-

covat na náborech pracovníků a využít 

veškeré možnosti. Podzim ukáže, kdo je 

připraven a kdo ne.  
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ERIK ŠVARCBACH
Chief Sales Officer/
Hiring Manager, 
McROY Czech
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Jen efektivní podnikové procesy 
vedou k udržení se na trhu, zvýšení 
konkurenceschopnosti a expanzi.

www.minerva-is.eu
Informujte se jak zefektivnit oblasti Vašeho 
informačního systému na marketing@minerva-is.cz   

Pomáháme výrobním podnikům 
s optimalizací podnikových procesů: 

> prodej a nákup 

> logistika a skladování 

> plánování a řízení výroby

> finance a manažerské rozhodování

> údržba strojů a majetku

> řízení lidských zdrojů

> řízení vztahů se zákazníky

PŘESNĚ PODLE VAŠICH POTŘEB
OBOROVÉ ŘEŠENÍ OD MINERVY ČR 
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Kolik vlak  bude pot eba k p evozu nafty, 
která je v N mecku uložena? 
Příběh naft y uskladněné v Německu je složi-

tý a komplikovaný. Doufám, že se konečně blížíme 

k momentu, kdy bude možné převoz do České 

republiky zrealizovat a že nenastanou nějaké 

další komplikace. Jde o nouzové zásoby a jako 

s takovými se s nimi musí i nakládat. V daleko 

menším jsme si převoz do bezpečných skladů 

zažili v listopadu 2014, když jsme odváželi naft u 

z českých skladů této fi rmy. To bylo ještě před tím, 

než společnost Viktoriagruppe spadla do insol-

vence. Tehdy to bylo zhruba 160 železničních 

a 90 automobilových cisteren. Tentokrát to bude 

násobně více, předpoklad je asi 60 ucelených vla-

ků. V každém případě máte pravdu, pro SSHR jde 

o největší logistickou akci v posledních letech.

V areálu n meckého tankovišt  v Kraillingu 
je aktuáln  rozbitá železni ní vle ka. Kdy se 
tedy za ne s odvozem a jak dlouho bude trvat? 
Kolik vlak  vypravíte denn ?
V tuto chvíli probíhá převod skladu na nového 

majitele – společnost Krailling Oils Develop-

ment. Jakmile bude sklad převeden, začne běžet 

dvouměsíční lhůta na opravu železniční vlečky. 

Tu by měl zajistit a zaplatit právě nový majitel 

skladu. Smlouva na opravu vlečky je již pode-

psána a předpokládám, že v nejbližších dnech se 

také začne opravovat. Jakmile bude zprovozněna 

vlečka a s ní další potřebná technická zařízení 

k vyskladnění, budeme moci přistavit první vlak. 

To vše za asistence nového majitele skladu, který se 

k tomu v třístranné smlouvě podepsané vedle něj 

i námi a insolvenčním správcem zavázal.

Kdo bude p evoz zajiš ovat a kam naftu 
v eské republice uskladníte? Bude 
na transportu n jak participovat n mecká 
strana?
Převoz naft y z Německa zajišťujeme ve spolupráci se 

státním podnikem Čepro, kde také budou tyto nou-

zové zásoby uskladněny. Samozřejmě, že aby převoz 

bezproblémově klapnul, musí být splněny požadavky 

především německých celních a fi nančních orgánů.

 

Když p evážíte komodity, které podléhají 
zajišt ní spot ební dani a DPH, navíc z území 
cizího státu do eské republiky, jak taková 
transakce probíhá? Navyšuje se p evoz o tyto 
ástky?

Pro obchodníky se zahraničím, a tedy předpoklá-

dám, že i pro řadu členů Hospodářské komory, 

kone ná stanice eská republika
Správu státních hmotných rezerv (SSHR) eká nejv tší logistická operace v její novodobé historii, a sice p evoz 
eské nafty z p ípadu spole nosti Viktoriagruppe, která na konci roku 2014 skon ila v insolvenci. Jak se p evážejí 

nouzové rezervy státu a kde bude nafta nov  uskladn na, na to jsme se zeptali p edsedy SSHR Pavla Švagra. 

Kauza Viktoriagruppe:
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je odpověď na tuto otázku jasná, protože oni vědí, 

že se téma daní a daňových dopadů musí předem 

projednat.  A nikdy nejde o úplně jednoduchou 

a samozřejmou věc. Například pokud jde o spotřební 

daň, tak podmínkou musí být zachování kontinuity 

daňového skladu, kde je naft a uložena, při přechodu 

z insolvenčního správce na nového vlastníka. A toto 

jsme samozřejmě ošetřili také v třístranné smlouvě. 

Nemá smysl ale nyní zabíhat do přílišných podrob-

ností. Samozřejmě nechceme, aby kvůli převozu naft y 

na naše území byly nějaké daňové dopady.

Váš ú ad nespravuje jen ropné produkty, ale 
disponujete i dalšími hmotnými rezervami jako 
jsou potraviny nebo technika. Jaká je podle vás 
aktuální p ipravenost eské republiky na krizové 
stavy, které by nás mohly potkat?
Tak toto je hodně široká otázka. Ale máte pravdu, ži-

jeme v době, kdy nás může potkat řada krizových mo-

mentů. Od přírodních pohrom typu sucha, povodní, 

neúrody, přes různé průmyslové havárie, black-outy 

nebo různé situace ohrožující naši bezpečnost. Musí-

me si také uvědomit, že nejsme izolovaným územím 

a že v dnešním globálním světě musíme čelit i situa-

cím, které jsme si v minulosti nepřipouštěli. Mám 

na mysli současnou migrační vlnu obyvatel z území, 

které je od nás vzdáleno tisíce kilometrů. Stát by měl 

být připraven na hlavní hrozby a SSHR je součástí sys-

tému, který musí v případě mimořádných a krizových 

situací zafungovat ku prospěchu našeho státu a obča-

nů. Sledujeme tedy ropnou bezpečnost, kde aktuálně 

upozorňujeme na možnost poklesu našich zásob pod 

zákonem stanovenou 90denní hranici, a to z důvodu, 

že jak ekonomika roste, tak roste i spotřeba a dovoz 

ropy a ropných produktů. Proto chceme tuto situaci 

řešit dokoupením ropy. Ostatně již vloni se kolem 

tohoto tématu rozběhla poměrně široká debata. Pak se 

také SSHR v minulosti tolik nevěnovala potravinové 

bezpečnosti, kde cílíme na třídenní zásoby hlavních 

komodit, ale jsme asi tak někde na třetině toho, co 

bychom potřebovali. Jednoduše řečeno – víme, jaké 

potraviny chceme pořídit, ale limitem jsou fi nanční 

prostředky, které nemáme od ministerstva fi nancí 

na příští rok přiděleny. Třetí oblastí, kterou zmíním, 

jsou naše pohotovostní zásoby, tj. různá technika pro 

krizové situace. Jedná se o elektrocentrály, čerpadla, 

vysoušeče a úpravny vody. I tady platí, že štěstí přeje 

připraveným a proto potřebujeme i tuto techniku 

obměnit a nakoupit moderní typy. Samozřejmě to sou-

visí s přidělenými fi nancemi. Z mého pohledu je před 

námi stále mnoho výzev.  

DAGMAR KLIMOVI OVÁ
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SPRÁVA STÁTNÍCH 
HMOTNÝCH REZERV (SSHR) 

uzav ela v roce 2005 s  rmou 
Viktoriagruppe smlouvu 
o ochra ování nafty v esku. 
V roce 2010 k ní byl uzav en 
dodatek umož ující skladovat 
naftu v N mecku. V roce 2014 
vyšlo najevo, že VG dluží peníze 
na daních, a vyskytly se obavy, 
že chybí ást zásob. Z tohoto 
d vodu byl na spole nost vydán 
exeku ní p íkaz. V prosinci 
téhož roku na sebe  rma 
podala v N mecku návrh 
na insolvenci a o dva m síce 
pozd ji insolven ní správce 
neuznal vlastnické právo SSHR 
k zásobám nafty. Nyní, po dvou 
letech sporu svitla nad je, že 
by se eská nafta mohla vrátit 
dom .

PAVEL ŠVAGR

P edseda Správy státních hmotných rezerv
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Co je to kurzové riziko a koho se týká?
S podnikáním v zahraničí je bezpodmí-

nečně spojeno kurzové riziko, kterému 

jsou vystaveni všichni dovozci a vývozci, stejně 

jako podniky s úvěry v zahraniční měně nebo 

společnosti, které vyplácejí nebo přijímají dividen-

dy v zahraniční měně. Kurzové neboli devizové 

riziko představuje potenciální ztrátu způsobenou 

nepříznivým pohybem kurzu měn. Typickým 

příkladem je export zboží vyrobeného v České 

republice do zahraničí. Zatímco náklady na výro-

bu jsou v českých korunách, inkasa jsou v měně 

zahraniční.

Jak má  rma k ízení kurzového rizika 
p istupovat? 
Pro úspěšné řízení kurzového rizika doporučuji 

zmapovat cash fl ow v jednotlivých měnách. Tím 

získáme informace o časovém nesouladu (inkasa, 

platby) v jednotlivých měnách a zároveň o potřebě 

konverzí (směn), tedy o riziku plynoucím 

z pohybu devizových kurzů.

Jaké jsou možnosti, pokud zjistím kurzová 
rizika v cash  ow? 
Možnosti jsou následující: Buď upravit 

cenu svému obchodnímu partnerovi 

(v případě nepříznivého kurzového vývoje 

zdražit), nebo zajistit kurzové riziko 

na devizovém trhu.

Robert Grus: 
Za jedinou jistotu považuji, že NB kurzový 
závazek opustí, a to neo ekávan
Skon í intervence NB skute n  do konce pololetí 2017? Posílí potom koruna? A jaký bude její sm r 
v následujících dvanácti m sících po exitu? Bude kurz 25 korun za euro nebo ješt  níže? Mají exporté i  xovat kurz 
koruny v i euru a m li by do zajišt ní vstupovat již nyní? Tyto otázky jsme položili Robertu Grusovi, manažerovi 
korporátních dealer  z Finan ních trh  SOB.

Foto: Ji í Coufal
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téma m síce kurzová rizika

M žete p iblížit jednotlivé p ístupy?
Jednou z možností je zajistit se v maximální možné 

míře při vzniku devizového rizika. Tento přístup je 

vhodný pro situace, kdy se v obchodní transakci pra-

cuje s relativně nízkou marží a nepříznivý tržní vývoj 

by zásadním způsobem obchod ovlivnil. Příkladem 

mohou být kurzová zajištění s vazbou na obchody 

s komoditami nebo na dovoz elektroniky. 

Alternativní možností je průběžné zajišťování v delším 

časovém horizontu. Při uzavření obchodního případu 

se eliminuje část kurzového rizika a zbytek se řeší 

posléze v jednotlivých krocích. K následným nákupům 

zajištění jsou velmi oblíbené tzv. příkazy (ordery). 

Principem je vstoupit do zajištění za výhodnějších 

podmínek, než dovoluje aktuální tržní situace. Banka 

tyto předem odsouhlasené hodnoty „hlídá“ a při jejich 

dosažení klienta informuje. Pokud nedojde k realizaci 

všech nastavených pokynů, doporučuji uzavřít zbylou 

část nezajištěné pozice za aktuálních podmínek. 

Ve variantě Macro-Hedgingu se nezajišťuje riziko 

z jednotlivých kontraktů separátně, ale řeší se cel-

ková otevřená pozice mnohdy v horizontu několika 

budoucích let. Typický vzorec zajištění vypadá takto: 

expozice do 1 roku je zajištěna v objemu 80 procent, 

od 1 do 2 let 60 procent, od 2 do 3 let 40 procent atd. 

Při dlouhodobém zajištění je důležité, aby podkladové 

riziko trvalo i v budoucnu. V případě, že podkladové 

kurzové riziko náhle zmizí (například dojde k vypově-

zení kontraktu se zahraničním obchodním partnerem), 

chová se zajištění jako spekulace.

Zajiš ovat, nebo vy kávat?
Koruna je od listopadu 2013 uměle oslabena a drže-

na ČNB okolo hodnoty 27 korun za euro. Ukončení 

tohoto závazku ČNB neplánuje dříve než v roce 2017. 

Opravdu to tak bude? A o kolik koruna po exitu posílí? 

Posílí vůbec? Za jedinou jistotu považuji, že ČNB 

kurzový závazek opustí neočekávaně. Mé doporučení 

je pracovat s různými scénáři. Jak by například fi rmu 

ovlivnil dřívější než plánovaný exit z kurzového závazku 

a následné posílení koruny? Co když ČNB intervenci 

prodlouží za horizont roku 2017? Jak by tyto skutečnosti 

ovlivnily hospodaření mojí fi rmy? Zamyšlení nad těmito 

otázkami může být návodem, zda je pro vás vhodné 

do zajištění vstoupit již nyní.  

DAGMAR KLIMOVI OVÁ

Upravit cenu ale asto nelze a zajišt ní je prý 
drahé. Je to tak?
Souhlasím s tím, že není jednoduché měnit parame-

try kontraktu s obchodním partnerem. Mnohdy jsou 

podmínky smluvně ukotveny na předem stanovenou 

dobu, popřípadě nelze upravovat cenu z důvodu 

konkurence. Cena zajištění kurzového rizika je závislá 

na mnoha parametrech. Důležité jsou zejména nástroje 

zajištění (forward, opce, opční struktura), měnový pár 

a délka zajištění. Příkladem může být jednoleté zafi -

xování kurzu při nákupu amerických dolarů z českých 

korun. Z důvodu vyšší úrokové míry americké měny je 

aktuálně budoucí kurz výhodnější v řádech deseti-

haléřů v porovnání s kurzem současným. Nelze tedy 

jednoznačně prohlásit, že zajišťování je drahé.

 

Není kurzové zajišt ní forma spekulace? Nem že 
být kurz v budoucnu výhodn jší?
Připouštím, že kurz v budoucnu opravdu výhodnější 

být může, na druhou stranu ale není vyloučené, že cena 

může být horší a neomezená ztráta z nezajištěné pozice 

může zásadním způsobem negativně ovlivnit hospo-

daření společnosti. Pokud jsme zodpovědní za řízení 

tržních rizik, neměli bychom být oběťmi různých 

tržních výkyvů, měli bychom v předstihu pracovat 

s možnými scénáři a i na málo pravděpodobný tržní 

pohyb být připraveni.

Jak nastavit strategii kurzového zajišt ní?
Univerzální návod, který je možné aplikovat plošně, 

bohužel neexistuje. Strategii zajištění je nutné citlivě 

nastavit s ohledem na fungování chodu společnosti. 

Doporučuji nastavit ve společnosti jasnou zajišťovací 

politiku včetně rozhodovacích pravomocí. Dodržová-

ním přijatých postupů lze pak do značné míry zamezit 

expozici vůči tržním rizikům. Firma tím omezí spe-

kulace na budoucí tržní pohyb, čímž si rozšíří prostor 

pro aktivitu spojenou s hlavní podnikatelskou činností. 

Ze své praxe mohu jednoznačně doporučit, aby se 

koordinovala příprava zajišťovací strategie s odborníky 

z fi nančních trhů, kteří se touto problematikou zabýva-

jí v podstatě neustále.

S jakými konkrétním p ístupy k zajišt ní se v praxi 
nej ast ji setkáváte?
Setkávám se s různými strategiemi zajištění od cel-

kového zajištění přes postupné kroky až po tak zvaný 

Macro-Hedging. 

ROBERT GRUS

V roce 1997 nastoupil do SOB, 
útvaru Finan ní trhy. Od roku 
2010 vede tým korporátních 
dealer  Finan ních trh  SOB. 
Ve skupin  SOB pracuje 
déle než 20 let. Vysokoškolské 
vzd lání získal v magisterském 
studijním oboru Finance 
v Bankovním institutu vysoké 
školy v Praze. P ed nástupem 
do dealingu p sobil v útvaru 

ízení aktiv a pasiv SOB.

NEMYSLÍM SI, ŽE JE NEZBYTN  NUTNÉ MÍT TRŽNÍ RIZIKA
 V PLNÉ VÝŠI ELIMINOVANÁ, 

ZÁSADNÍ JE O NICH V D T, PRACOVAT S NIMI A UV DOMOVAT SI, 
JAK VELKOU ZTRÁTU MOHOU ZP SOBIT.
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Nový celní zákon č. 242/2016 Sb. je účinný 

od 29. července 2016. Nahradil přitom 

dosavadní a opakovaně novelizovaný zákon 

č.13/1993 Sb. Spolu s novým celním zákonem, kte-

rý navrhla vláda, se však mění také více než čtyři-

cet souvisejících zákonů a právních předpisů. Další 

dotčené zákony navíc obsahuje navazující zákon 

č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím celního zákona. Změna se 

tak kromě celního zákona dotýká celého balíku 

dalších zákonů a předpisů a s tím i podnikatelů, 

kteří s celním právem nemají mnoho společného.

Zákon reaguje na nový evropský kodex
Jak shrnul ve svém tiskovém prohlášení Celní 

úřad pro Moravskoslezský kraj, platností předpi-

sů se výrazně změnila pravidla dovozu a vývozu 

zboží do a z třetích zemí. Změny se přitom 

dotýkají každého dovozce, vývozce i celního 

zástupce, včetně držitelů povolení celních režimů 

a zjednodušených postupů. „Nový celní zákon 

sjednotí postupy pro celní dohled, výběr cla 

a zjednoduší celní řízení. Provádění některých 

celních formalit bude do budoucna možné 

za určitých podmínek přenést na oprávněný 

hospodářský subjekt,“ uvedl Milan Poulíček, 

generální ředitel Generálního ředitelství cel. 

Důvodová zpráva objasňuje, že nový celní zákon 

vznikl především kvůli adaptaci tuzemského 

právního řádu na modernizovaný celní kodex 

Evropské unie. Nový kodex je sice částečně účin-

ný už od konce října 2013, 1. května letošního 

roku ale již zcela nahradil předchozí pravidla. 

V návaznosti na něj proto vznikl nový celní zá-

kon jako moderní právní norma, která odpovídá 

platné evropské legislativě a zároveň zapadá 

do kontextu českého právního řádu a reaguje 

na tuzemskou praxi.

Cílem novinky přitom je především snaha sjed-

notit aktuální postupy pro výkon celního dohle-

du, celní kontroly, celního řízení, včetně zajištění 

cla, jeho vyměření a následného výběru tak, 

aby bylo možné v této oblasti využívat moderní 

nástroje a technologie a celní řízení zjednodušit. 

To je podle důvodové zprávy k zákonu „v souladu 

s dlouhodobým cílem Evropské komise nastavit 

jednoduché a převážně elektronické prostředí pro 

cla a obchod“.

Nový celní zákon zm nil 
i desítky dalších p edpis
S koncem ervence za al platit nový celní zákon a spolu s ním se zm nily desítky dalších zákon  a p edpis , 
mimo jiné zákon o DPH. Zm na se tak dotkne i podnikatel , kte í s celním zákonem nemají co do in ní.
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Mén  administrativy uleh í 
menším podnikatel m

Zákon se také snaží o snížení administrativní zátěže 

podnikatelů, jichž se celní řízení týká. Jedná se 

například o možnost využít opakovaně fi nanční 

jistotu, kterou je třeba složit k zajištění celního (a to 

potenciál ního, nebo již vzniklého) dluhu, což by 

mělo zjednodušit celní řízení především pro malé 

a střední fi rmy a dovozce. Ti už nebudou muset 

jako dosud zajišťovat dluh několika jednotlivými 

částkami zvlášť pro každou celní operaci, případně 

prostřednictvím záručních listin nebo záručních 

dokladů. Pokud se totiž poskytnutá jistota uvolní, 

stane se přeplatkem osoby, která jistotu poskytla. 

Na její žádost se pak může přeplatek opakovaně po-

užít k zajištění cla. V oblasti usnadnění podnikání je 

nově upravena také možnost administrovat zajištění 

celního dluhu pro osoby tzv. přímých zástupců, 

kteří tak vedle zastupování osob v celním řízení 

budou moci požádat o povolení poskytnout jistotu 

za osobu, od níž se jistota požaduje. Zavádí se také 

tzv. institut technických oprav údajů v rozhodnutí 

o propuštění zboží do navrženého celního režimu, 

a to s cílem zjednodušit nápravu těch údajů, které 

nemají vliv na výši stanoveného cla. Zákon také po-

siluje institut solidární odpovědnosti. Zároveň však 

v zákoně zůstává kontroverznější opatření, které 

povoluje porušení listovního tajemství. V případě 

důvodného podezření, že poštovní nebo jiná zásilka 

obsahuje zboží, které podléhá celnímu dohledu, 

totiž může správce cla provést její vnitřní kontrolu. 

A to právě i v případě, že se na obsah zásilky vzta-

huje listovní tajemství. Provedení vnitřní kontroly 

však podle zákona musí správce cla potvrdit na oba-

lu zásilky a sepsat o něm úřední záznam.

DPH – svobodná pásma 
i kontrolní hlášení
Celní zákon se dotýká také desítek dalších před-

pisů, a to včetně důležitého zákona o dani z při-

dané hodnoty. Ruší se tak daňové zvýhodnění 

obchodování ve svobodných pásmech, ačkoliv 

jejich existenci samotný celní zákon zachovává. 

Opatření souvisí s postupem vlády, respektive 

především ministerstva fi nancí, proti daňovým 

únikům a vedoucím ke zlepšení výběru daní. 

„Za důležitou změnu k lepšímu považuji, že sou-

částí celního balíčku je i novela zákona o DPH, 

která ruší možnost obchodovat bez DPH uvnitř 

svobodných celních pásem. Toto osvobození bylo 

v minulosti často zneužíváno umělým snižováním 

cen zboží za účelem obcházení daňových povin-

ností a karuselových podvodů,“ komentovala 

změnu Alena Schillerová, náměstkyně ministra 

fi nancí Andreje Babiše. Celní správě tak zároveň 

přibyly pravomoci v oblasti daňové kontroly.

A právě DPH se týká i změna, kterou považuje Ire-
na Bartoňová Pálková, viceprezidentka Hospodář-

ské komory České republiky (HK ČR), za největší 

přínos novely balíčku zákonů přijatých v souvislosti 

s přijetím nového celního zákona. HK ČR podle 

ní v minulosti iniciovala diskuzi o výši sankcí 

za neplnění povinností spojených s kontrolním 

hlášením a navrhovala, aby zákonodárce moderoval 

některé příliš vysoké sankce, například aby umožnil 

jejich prominutí za předpokladu, že jejich výše je 

pevně daná. „Vláda nám vyšla vstříc a v souvislosti 

s přijetím celního zákona schválila mimo jiné i novelu 

zákona o DPH, která zahrnuje i moderaci sankcí 

ukládaných za nesplnění povinností souvisejících 

s podáváním kontrolních hlášení k DPH. Návrh 

tak alespoň zčásti refl ektuje výhrady podnikatelské 

veřejnosti vůči nepřiměřeným požadavkům fi nanční 

správy, zejména při náběhu těchto nákladných ad-

ministrativních povinností plátců DPH,“ uvádí Irena 

Bartoňová Pálková pro Komoru.cz.  

JANA BOHUTÍNSKÁ
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Mezinárodní celní dokument karnet ATA 

se používá pro obchodní vzorky, zařízení 

potřebná pro výkon povolání, vědeckový-

zkumný materiál nebo pro prezentační nabídku 

na různých veletrzích a výstavách v 77 zemích 

světa. S jeho použitím lze zařídit s předstihem 

celní formality s dopředu danými náklady – a to 

i ve více zemích – a domů se vrátit se svým majet-

kem bez zbytečných průtahů.

 
Vhodné pro obchodní zástupce 
i cestující profesionály
Karnet ATA umožňuje přepravu a používání vybave-

ní v cizí zemi, aniž by podnikatelé platili daně a clo 

až po dobu jednoho roku. Službu využívají obchodní 

společnosti, vystavovatelé, ale i cestující profesioná-

lové, jako jsou například fi lmové štáby, architekti, 

artisté, inženýři, představitelé zábavního průmyslu, 

fotografové, sportovní týmy a mnoho dalších.  

Zájemce musí pro získání dokumentu udělat 

tři kroky. Vyzvednout si na jedné z 20 poboček 

HK ČR originální tiskopis a žádost, vyplněné 

předložit spolu s výpisem o registraci společnos-

ti a na závěr uhradit poplatek. Výhodou je, že 

ověření vyplněného karnetu ATA je na počkání. 

V případě většího množství nebo ve zvláštních 

případech se lze na době ověření domluvit. 

Ceník je k dispozici také na webových stránkách 

www.komora.cz/karnety.

Další certi  káty a osv d ení,
které získáte v HK R
Kromě karnetu ATA lze v HK ČR získat pro vývoz 

zboží také různá osvědčení pro zahraničního 

partnera. HK ČR ověřuje certifi káty o původu 

„Certifi cate of Origin“. V případě, že z ČR vyvážené 

zboží nemá český původ, může HK ČR na základě 

prohlášení a doložení dané skutečnosti (certifi kátem 

o původu vystaveným v zemi původu, re-exportním 

certifi kátem, JSD s potvrzením celnice o proclení 

dovezeného zboží nebo faktury s prohlášením 

o původu) ověřit i cizí původ zboží. Dále si v HK ČR 

můžete nechat ověřit i obchodní faktury, doprav-

ní faktury, inspekční certifi káty, důležité dopisy, 

obchodní smlouvy a další dokumenty, které jsou 

potřebné při zahraničním obchodu. 

Také v tomto případě se jedná o originální tiskopis, 

který nelze stáhnout z internetu. Vyzvednout si jej 

lze na pobočkách HK ČR, přičemž běžná doba vy-

řízení trvá 3 dny. Zaplatit si lze též přednostní ově-

ření – certifi kát je pak hotový do 24 hodin. HK ČR 

zajistí v případě potřeby také ověření na konzulátech 

a Ministerstvu zahraničních věcí ČR. 

Informace k těmto exportním dokumentům, jejich 

popis, cenu a případně další kontakty najdete 

na www.komora.cz/certifi katy.  

PETRA KEJKLÍ KOVÁ

Karnety ATA osvobozují od cla. 
Mezinárodní dokument vystavuje Hospodá ská komora
A  už vyvážíte své zboží na výstavy i prezentace, nebo jedete p edstavit vzorek svému potenciálnímu obchodnímu 
partnerovi, nevyhnete se celní procedu e. Víte však, že si m žete opat it dokument, který umožní do asn  
vyvezenému zboží osvobození od cla? Karnety ATA jako jediná v zemi vystavuje Hospodá ská komora R. 

Naše spole nost dováží do R výrobky 
ze zemí, které nejsou lenskými státy 
EU. Jaká je naše odpov dnost za škody 

zp sobené takto dovezenými výrobky?
Pokud dovážíte do ČR, případně do jiných zemí 

EU, výrobky ze zemí, které nejsou členský-

mi státy EU, dostáváte se do pozice výrobce 

ve smyslu § 2939, odst. 2) zákona č. 89/2012 

Sb. (nový občanský zákoník, dále jen „NOZ“), 

který říká, že „… škodu hradí i ten, kdo výrobek 

dovezl za účelem jeho uvedení na trh v rámci 

svého podnikání“. To v praxi znamená, že budete 

(jako výrobce) plně odpovědný za škody způ-

sobené těmito dováženými výrobky, a to v celé 

EU. Jelikož se jedná o odpovědnost objektivní 

(tj. za výsledek), možností, jak se této odpověd-

nosti zprostit, je velice málo, konkrétně jsou 

uvedeny v § 2942 NOZ.

Doporučujeme vám proto dovážet jen výrobky 

od samotných výrobců, neboť v případě škody 

způsobené jejich výrobky máte možnost vymáhat 

náhradu vyplacené škody, i když vás to nezbavuje 

povinnosti uhradit škodu poškozenému. Pokud 

byste však dováželi výrobky od jiného subjektu 

(vývozce, zprostředkovatele apod.) bude vaše 

možnost vymáhat náhradu vyplacené škody 

závislá od právní úpravy (legislativy) státu 

sídla tohoto subjektu. V současné době je v ČR 

problematika odpovědnosti za škody způsobené 

vadnými výrobky upravena v NOZ a tato úprava 

plně odpovídá základním principům a pravidlům 

závazné směrnice EHS (EU) č. 85/374/EEC. 

Obdobná pravidla však platí i v mnoha jiných 

zemích, které nejsou členskými státy EU.

Doporučujeme vám, abyste se blíže seznámili 

s výše uvedenými ustanoveními NOZ, ale i s další 

dostupnou literaturou. Například letos vydalo 

Hamigo publikaci „Odpovědnost za výrobek 

v Evropské unii, České republice a Slovenské 

republice“ autorů JUDr. P. Záruby a JUDr. M. Po-

spíšila. V této publikaci je mimo jiné podrobněji 

popsána odpovědnost dovozce (ze zemí mimo 

EU) za škodu způsobenou vadným výrobkem 

a také zde naleznete informace o zemích, kde je 

právní úprava této problematiky obdobná nebo 

stejná jako v EU.  

TOMÁŠ MACNAR, Regionální místo Praha

KONTAKTY A DALŠÍ INFORMACE NAJDETE NA

WWW.KOMORA.CZ 
V SEKCI „PRO PODNIKÁNÍ“.

KOMORA RADÍ PODNIKATEL M
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téma m síce pojišt ní exportu

k výraznému zjednodušení. Výše limitu na jednot-

livé země se nyní odvíjí pouze od tří parametrů: 

rating země, velikost hrubého domácího produktu 

a hodnota pojistných událostí EGAP v dané zemi. 

Systém je tak nyní více transparentní. Zároveň 

přitom nedochází u žádné země k tomu, že by 

se vlivem nových teritoriálních limitů uzavřel 

prostor pro nové obchodní případy. V případě 

nedostatečného limitu je možné ve výjimečných 

případech přistoupit i k individuálnímu navýše-

ní tohoto  limitu v případě pozitivní teritoriální 

analýzy.   Limit na žádnou zemi ale nesmí překročit 

20 procent pojistné kapacity (v letošním roce tedy 

46 miliard korun), přičemž Ruská federace má 

pro letošní rok výjimku na 25 procent pojistné 

kapacity.

Vzrostly také požadavky EGAP na zajišt ní 
u jednotlivých obchodních p ípad . I u nich 
platí, že jsou závislé na rizikovosti p ípadu?
Je to přesně tak, požadavky na zajištění se liší 

produkt od produktu, ale v principu platí, že 

u nejkvalitnějších obchodních případů jsou tyto 

požadavky nulové, u středně rizikových případů 

činí požadavek 20 procent a u nejrizikovějších 

případů 100 procent hodnoty pojišťovaného 

obchodu. Pro splnění těchto požadavků lze využít 

následujících instrumentů: ručení a fi nanční 

záruky, nemovitosti v České republice, movité 

věci (včetně předmětu vývozu), fi nanční majetek, 

popřípadě pasivní zajištění. Při konstrukci tohoto 

opatření si byl EGAP samozřejmě vědom, že 

u některých případů není realistické zajištění 

získat, a proto z uvedeného pravidla existuje řada 

výjimek. Jedná se zejména o případy malých 

a středních podniků, bank-to-bank, pojistných 

produktů B, Bf, I, V, E nebo pokud má dlužník 

přibližně stejně vysoký rating jako země dlužníka 

(zejména pro případ státem vlastněných fi rem).  

MIROSLAV DIRO

Pane editeli, zmín ná kontrola se 
týkala hlavn  oblasti ízení rizik ve vaší 
pojiš ovn . Co jste tedy museli zm nit?

Bylo toho opravdu hodně, šlo o desítky vnitřních 

předpisů. ČNB především požadovala změny 

v úpravě teritoriálních limitů, stanovení hranice 

nepojistitelnosti obchodních případů, nastavení 

nových požadavků na zajištění a také úpravu 

pojistných sazeb. To jsou samozřejmě velice citlivé 

oblasti. Nakonec se nám ale podařilo ve spolu-

práci s ČNB nastavit podmínky tak, že mohu říci: 

Pojišťujeme nadále v plném spektru, do všech zemí 

a transparentně.

Zmínil jste úpravu pojistných sazeb. 
P edpokládám, že se pod tím skrývá zdražení 
pojistného. Jak moc jste tedy museli zm nit 
podmínky u stanovení cen pojistného?
Vzhledem k aktuálně vysokému škodnímu pomě-

ru EGAP požadovala ČNB upravit také pojistné 

sazby. Víme, že musíme udržovat srovnatelné 

podmínky fi nancování pro české exportéry, aby 

byli konkurenceschopní se zahraničím. Proto se 

úprava sazeb týká jenom nejrizikovějších obchod-

ních případů, kde struktura případu často dovoluje 

mírné navýšení nákladů fi nancování. U případů 

s nižším či středním rizikem k žádné úpravě sazeb 

nedochází. Zdražení se skutečně týká subjektů 

s nejhoršími ratingy – průměrně došlo ke zdraže-

ní o cca 15 procent. U obchodních případů, kde 

je naším partnerem stát nebo státní banka, tedy 

jde o suverénní státní riziko, neměníme pojistné 

sazby u žádné kategorie zemí, ani u nejrizikovější 

skupiny 7 podle kategorizace OECD.

Zároveň budeme každoročně vyhodnocovat ade-

kvátnost pojistných sazeb, a pokud bude docházet 

ke zlepšení škodního poměru, tak je možné upra-

vit sazby opět směrem dolů.

Zásadní zm ny nastaly u nastavení 
teritoriálních limit . Ovlivní to n které 
rozjednané obchodní p ípady?
Zatím nevím o žádném případu, který by to přímo 

ovlivnilo. U nastavení teritoriálních limitů došlo 
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Exporté i, kte í využívají služeb Exportní garan ní a pojiš ovací spole nosti (EGAP) se musejí p ipravit na další 
zm ny v oblasti pojiš ování exportu. EGAP totiž absolvoval kontrolu dohledu – tedy eské národní banky 
a na základ  jejího výsledku musel urychlen  upravit pravidla pojistného procesu. Ta platí od 1. b ezna 2016. 
Na detaily jsme se zeptali generálního editele EGAP Jana Procházky:

EGAP musel zp ísnit podmínky, 
pojiš uje ale nadále do všech zemí

WWW.EGAP.CZ

JAN PROCHÁZKA

Generální editel EGAP
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Czech Convention 
Bureau pro vás

Czech Convention Bureau již od roku 
2010 zajišťuje doma i v zahraničí účinnou 
propagaci České republiky a jejích regionů 
jako ideální destinace pro konference 
a incentivní akce. Využijte i vy našich 
mnohaletých zkušeností.

Oblasti spolupráce:

—  Koordinace regionálních kongresových kanceláří a veškerých marketingových aktivit 
na poli kongresového a incentivního turismu v České republice

—  Jednotná prezentace všech regionů České republiky na klíčových trzích
—  Servis pro organizátory kongresových a incentivních akcí v České republice
—  Spolupráce s národními a mezinárodními odbornými asociacemi a profesionály v segmentu M.I.C.E.
—  Aktivní spolupráce se subjekty v rámci kandidatur na kongresové a incentivní akce
—  Příprava propagačních materiálů a odborných publikací

www.czechconvention.com
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Jak se díváte na p íliv ínských investic 
do eské republiky?
Zahraniční investice obecně pomáhají 

podporovat ekonomický růst, bez nich se malá 

země, jakou je Česká republika, prostě neobejde. 

Čína prošla v posledních několika desetiletích 

obrovským průmyslovým rozmachem, zbohat-

la a rozhlíží se, kde investovat ve světě. Pokud 

chtějí čínské fi rmy investovat v Česku, potažmo 

ve Středočeském kraji, je to určitě pozitivní a měli 

bychom jim vycházet vstříc. Když to neuděláme, 

vloží prostě své peníze jinam.

Orientujete se i jinam, nebo je ína, s ohledem 
na aktuální vládní politiku, nyní partnerem 
íslo jedna?

Orientovat se jen na jednu zemi by bylo samozřejmě 

krátkozraké. Středočeský kraj spolupracuje celkem 

s dvanácti partnerskými regiony. Velmi slibně se 

rozvíjí například styky s německou spolkovou zemí 

Porýní-Falc, podařilo se nám výrazně posunout 

i spolupráci s italským regionem Marche či s Mazov-

ským vojvodstvím v Polsku. Nejedná se o vyloženě 

investice, ale o kooperaci v oblasti školství, kde 

organizujeme výměnné pobyty studentů, o vzájem-

nou podporu turistického ruchu, kulturní, sportovní 

a společenské akce a výměnu zkušeností v řadě věcí. 

Samozřejmě, naše spolupráce s čínským Sečuánem 

je díky intenzivní práci současného vedení kraje 

nejdále. V hlavním městě provincie Čcheng-tu jsme 

otevřeli ofi ciální zastoupení Středočeského kraje, 

které pomáhá turistům, ale hlavně podnikatelům, 

významně jsme přispěli i k otevření českého kon-

zulátu. Na oplátku jsme čínské straně poskytli naše 

prostory v centru Prahy pro jejich potřeby.

V polovin  srpna za ala fungovat p ímá 
letecká linka Praha– cheng-tu. Co si od toho 
slibujete? 
Jednoznačně zvýšení počtu čínských turistů 

cestujících do Prahy a středních Čech. Očekává-

me, že by jejich počet mohl stoupnout na zhruba 

25 tisíc ročně. Nová linka rovněž významně 

usnadní cestování českých i zahraničních pasažérů 

do této části světa, ale také třeba do Th ajska, 

Austrálie a na Nový Zéland. Mezinárodní letiště 

v  Čcheng-tu je totiž velkým dopravním uzlem 

právě pro tyto destinace a přestup tady urychlí ces-

tování o několik hodin. Navíc čeští turisté mohou 

využít faktu, že na třídenní pobyt v Číně nepotře-

bují víza, a zpestřit si cestu návštěvou Sečuánu. 

A je tam toho k vidění opravdu dost.

Karel Hor i ka:
Nežijeme jenom ínský sen
Na adresu vedení St edo eského kraje se asto z ad opozice snáší kritika, 
že z regionu ud lala montovnu st ední Evropy. Jakým sm rem se bude kraj 
dále ubírat? Bude ína hlavním partnerem a jaké investice jsou na obzoru? 
Nejen na to jsme se zeptali nám stka hejtmana St edo eského kraje 
Karla Hor i ky.

Foto: Karolína Vysko ilová
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Břežanech bylo otevřeno i laserové centrum ELI 

Beamlines, které má obrovský vědecký potenciál. 

A ve Vestci vzniklo vědecko-výzkumné centrum 

BIOCEV, jež se zaměřuje na pokrok v lékařské 

vědě a farmacii. Myslím, že důkazů proti tvrzení 

opozice je dost.

Ve st edních echách je podle dostupných 
informací 136 logistických center. Je to podle 
vás hodn , nebo málo?
Vznik logistických center u nás je na jednu stranu 

logickým důsledkem polohy České republiky, 

a především Středočeského kraje na mapě Evropy. 

Na druhou stranu s sebou nese jejich zakládání 

řadu problémů – na velké ploše je zaměstnáno 

relativně málo lidí, dochází k záborům často velmi 

kvalitní zemědělské půdy, a především obyvatelé 

okolních obcí mnohde trpí nadměrnou zátěží ze 

zvýšeného dopravního ruchu. A to už ani nemlu-

vím o středočeských silnicích, které jsou už tak 

přetížené. Takže z těchto důvodů se domnívám, 

že logistických center tu vzniká příliš a že bychom 

se nad tímto fenoménem posledního desetiletí 

měli vážně zamyslet.

Myslíte si, že by stát m l kraj m ud lit vyšší 
hospodá ské kompetence, aby si kraje mohly 
samy rozhodovat o tom, jaké investory cht jí, 
a hlavn  jaké necht jí? 
Jednoznačně ano. Hlavně bychom však potřebovali 

pomoci při zřizování klíčových průmyslových zón. 

Konkrétně jsme třeba žádali, aby byla plánovaná 

průmyslová zóna v bývalém vojenském výcvi-

kovém prostoru Milovice-Mladá zařazena mezi 

státem podporované, tzv. zvýhodněné průmyslové 

zóny. U Ministerstva průmyslu a obchodu jsme 

ale neuspěli. Mrzí nás to, protože tato zóna svým 

potenciálem jednoznačně překračuje regionální 

Co je v hledá ku ínských investor  v regionu 
st edních ech?
Jedním z hlavních bodů našich letošních jednání 

s představiteli provincie Sečuán byl vznik I. čes-

ko-čínské průmyslové zóny v Nymburce. Na kraji 

Nymburka už řadu let úspěšně funguje čínský 

výrobce domácích elektrospotřebičů Changhong. 

Je to i na čínské poměry obrovská fi rma, která 

u nás zatím vyráběla jen televizory. Domluvili 

jsme se proto na dalším rozšíření výroby o jiné 

typy spotřebičů a přesunou k nám i vývojové 

centrum pro Evropu. Do nově vzniklé průmys-

lové zóny o rozloze zhruba 50 hektarů bychom 

chtěli přitáhnout subdodavatele této fi rmy. 

Dalším konkrétním zájemcem je China Telecom. 

Slibně se rozvíjí i spolupráce v letectví. Na našem 

letišti v Bystřici u Benešova školí česká fi rma 

čínské dopravní piloty. A s čínskou stranou jsme 

se domluvili na společném vývoji letounu pro 

šest až osm pasažérů. Tyto menší stroje jsou dnes 

v Číně nesmírně populární a my máme ve střed-

ních Čechách s vývojem a výrobou podobných 

letounů velké zkušenosti.

Je aktuáln  rozjednaný n jaký další byznys 
s výhledem do konce roku 2016?
Do konce roku očekáváme, že by mělo dojít 

k položení základního kamene výstavby už zmí-

něné česko-čínské průmyslové zóny a k přivítání 

prvních konkrétních investorů a také k zintenziv-

nění turistické výměny. Pobyty v Praze a středních 

Čechách už začalo nabízet několik významných 

sečuánských cestovních kanceláří a s obdobnou 

nabídkou pro české turisty přišly i velké tuzemské 

cestovky.

Jak se díváte na kritická slova opozice – Petra 
Tisa –, že pod vedením SSD se ze st edních 

ech stala montovna st ední Evropy?
Tomuto tvrzení příliš nerozumím. Jednak moc 

nechápu, jak by mohla ČSSD na krajské úrovni 

nějak zásadněji ovlivnit strukturu průmyslové vý-

roby, a jednak si nemyslím, že jsou střední Čechy 

nějakou montovnou. Největším podnikem je tu 

mladoboleslavská Škoda Auto, která při výrobě 

vozidel spolupracuje s řadou českých subdodavate-

lů. Podobně řadu lokálních výrobců využívá i další 

velký zaměstnavatel, kolínská TPCA. A myslím si, 

že právě v těchto fi rmách stejně jako třeba v Aeru 

Vodochody je přidaná hodnota českých kon-

struktérů, techniků a dalších odborníků opravdu 

vysoká. A co se týče Středočeského kraje, tak 

právě koalice pod vedením ČSSD začala s přímou 

podporou vědy a vývoje. V Dolních Břežanech 

jsme otevřeli Středočeské inovační centrum, které 

spolupracuje s nejvýznamnějšími českými vysoký-

mi školami a vědeckými institucemi a podporuje 

inovační aktivity středočeských fi rem. V Dolních 

Mgr. KAREL HOR I KA

Od února roku 2014 je nám stkem hejtmana 
St edo eského kraje a od roku 2010 
také zastupitelem m sta Mladá Boleslav. 
Po gymnáziu v Mladé Boleslavi absolvoval 
Pedagogickou fakultu Technické univerzity 
v Liberci. T i roky pracoval jako asistent 
ve  rm  Zetka, dále pak do roku 2001 jako 
pedagog 5. ZŠ Mladá Boleslav. Od roku 2001 
je oblastním poradcem v akciové spole nosti 
ŠKODA AUTO, momentáln  uvoln n pro 
výkon ve ejné funkce. Je lenem SSD, v níž 
p edsedá okresnímu výkonnému výboru 
v Mladé Boleslavi. Karel Hor i ka je ženatý 
a má dv  d ti. 

rámec. Projekt revitalizace rozsáhlého území bý-

valého vojenského prostoru u Milovic považujeme 

za zásadní pro rozvoj celého kraje. Navíc Milovice 

jsou v současnosti nejrychleji rostoucím městem 

v republice s nejnižším věkovým průměrem a sou-

časně nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti. A to 

ještě mnoho místních dojíždí za prací do Prahy, 

Mladé Boleslavi a dalších středočeských měst. Stát-

ní podpora by znamenala řadu výhod, například 

pětileté osvobození pozemků a staveb od daně 

z nemovitostí, vyšší fi nanční podporu na nově 

vytvořená pracovní místa, což by zájem investorů 

nepochybně zvýšilo.

Co chystá kraj v dohledné dob  v oblasti 
logistiky a dopravy?
Máme rozpracováno několik významných 

projektů, které by měly zásadně pomoci zlepšení 

dopravní situace a dostupnosti v kraji. Nejdále 

je zatím plánovaná výstavba silniční spojky mezi 

dálnicemi D7 a D8, která zrychlí dopravu sever-

ně od Prahy a alespoň částečně nahradí chybějící 

část Pražského okruhu. Její výstavbou pomůžeme 

i obyvatelům Kralup nad Vltavou a dalších obcí, 

jimiž v současnosti projíždějí desetitisíce aut 

včetně kamionů. Tlačíme také na plánovanou 

výstavbu dálnice D3 na území středních Čech. 

Krajský úřad v tomto směru dělá maximum pro 

zdárné pokračování projektu. A trápí nás také 

průtahy s dostavbou Pražského okruhu v úseku 

mezi dálnicí D1 a Běchovicemi směrem na hra-

deckou dálnici D11. Je to dopravní stavba, která 

má pro dopravu v přilehlé oblasti Středočeského 

kraje, ale i pro tranzitní dopravu a logistiku obec-

ně zásadní význam.

Plánujeme i doplnění železniční sítě v kraji o tzv. 

Všejanskou spojku, což je propojení stávajících 

tratí Nymburk – Mladá Boleslav a Lysá nad La-

bem – Milovice. Jednak bude znamenat přínos pro 

osobní dopravu, protože výrazně zrychlí cestování 

mezi Prahou a Mladou Boleslaví, ale je také klíčová 

pro nákladní přepravu. A především je naprosto 

nezbytným předpokladem pro vybudování již 

zmiňované průmyslové zóny u Milovic.

Věřím, že se nám tyto i další dopravní projekty 

podaří v dalších čtyřech letech úspěšně dotáhnout. 

Středočeský kraj je regionem s nejhustší sítí silnic 

a železnic, ale také s nejvyšší intenzitou dopravy, 

což s sebou přináší řadu problémů, které se léta 

neřešily a které je pro rozvoj regionu potřeba 

dotáhnout.   

DAGMAR KLIMOVI OVÁ

42_43k_stredoces.indd   43 23.08.16   17:21



44  www.komora.cz

podnikání komunika ní agentury

Jak agentury získávají klienty? Někteří aktivně 

nabízejí své služby jednotlivým fi rmám 

s vidinou dalších zakázek. Nejčastější ale je 

přizvání agentury do výběrového řízení zadava-

tele. A tady dochází k velkým třenicím. Vypsat 

v Česku tendr, který nevyvolává otázky, nebo 

neklade zbytečné nároky – ať už administrativní, 

nebo časové – na všechny zúčastněné, je docela 

kumšt. Zkrátka, zajistit kvalitní výběrové řízení 

není jen tak.

 
Jaký tendr, takový výsledek
Je třeba hlídat úplnost nabídek, posuzovat kvalitu, 

ale i to, zda cena není přestřelená, nebo naopak 

podezřele nízká (tržně neobvyklá), zda má 

účastník dostatek zkušeností, zda postavil správně 

tým, zda má relevantní reference a řadu dalších 

drobností, které z výběrového řízení činí administ-

rativně extrémně náročnou činnost. Každou chybu 

na straně zadavatele pak může neúspěšný kandidát 

využít pro znevěrohodnění výběrového řízení. 

A to je situace, která se stává zdrojem frustrace 

všech zúčastněných, a zejména skutečným peklem 

spirálovitě rostoucích nákladů na opakovaně 

vypisovaný tendr.

Vedle toho ale nedůsledně, nebo špatně popsaná 

zadání, těžko splnitelné podmínky, nebo špatně 

naplánované termíny mohou odradit seriózní 

zájemce, protože takový tendr budou považovat 

za ztrátu času a peněz. Pro vypisování výběrového 

řízení na komunikační agenturu je proto potřeba 

dodržovat několik jednoduchých, léty ověřených 

zásad, které shrnuje iniciativa Férový tendr Aso-

ciace komunikačních agentur (AKA).

 
Pár jednoduchých zásad
V těchto pravidlech AKA upozorňuje například 

na to, že tendr neslouží pro sběr nápadů (AKA 

vede Registr kreativních konceptů, který slouží 

jako ochrana před porušením autorských práv) ani 

pro snižování ceny nebo k ověřování současného 

dodavatele. Zadavatel by se také měl zamyslet, ko-

lik nabídek dokáže zhodnotit a porovnat. V praxi 

se osvědčila hranice 5 agentur v jednom výběro-

vém řízení. Rozpočet má být jasný a zveřejnění 

alespoň hrubého rozpočtu, ve kterém se chce zada-

vatel pohybovat, umožní agentuře sestavit realistic-

kou nabídku. Ze zadání také musí být jasné, zda 

rozpočet obsahuje i prostředky na nákup médií 

a kolik taková částka činí, případně zda je na agen-

tuře, aby výši navrhla. Samozřejmě je důležité mít 

jasný harmonogram a počet kol výběrového řízení. 

Například na přípravu strategicko-kreativního 

výstupu jsou třeba – od zadání do prezentace – 

alespoň 4 týdny.

Obsahuje zadání výběrového řízení časový harmo-

nogram samotného projektu či kampaně a bude 

dostatek příležitostí, aby se agenturní tým mohl 

potkat s týmem zadavatele? Chemie často hraje 

v úspěšné spolupráci zásadní roli. Podle AKA je 

pak důležité nezatěžovat tým zadavatele nebo 

agentury zbytečnostmi. Pokud to není nezbytně 

nutné, není důvod chtít výpisy z obchodního 

rejstříku nebo rejstříku trestů, potvrzení o bez-

dlužnosti apod.

 
Férový tendr výhodný pro ob  strany
Největší problémy ale nastávají u požadavku 

exkluzivity. Pokud zadavatel poptává projektové 

řešení, nebo pokud si vybírá ze stále stejných agen-

tur v jakýchsi minitendrech, je férové požadovat 

exkluzivitu jen na základě garantovaného objemu 

práce pro každou z agentur. Jinak vlastně chce, 

aby agentura dotovala práci pro něj. To možná ty 

nejlepší už předem odradí. Naprostými nešvary 

pak jsou nerealistické požadavky na rychlost 

prezentací i realizaci kampaní, čímž se zadava-

telé ochuzují o kreativní koncepty, které by jinak 

vznikly, a zbytečné utajování rozpočtů. Menším 

prohřeškem, který se ale dle zkušeností členů AKA 

objevuje, je nejasný decision maker, takže prezen-

tující agentury vlastně neví, s kým hovoří a kdo 

rozhoduje o výsledcích tendru. 

Všechny nešvary, které odrazují agentury od účasti 

ve výběrovém řízení, se snaží iniciativa Férový ten-

dr odstranit. Asociace komunikačních agentur ji 

zaštiťuje jako oborový garant, takže zadavatelé mají 

jistotu, že se nejedná o „fňukání několika agentur“, 

ale o aktivitu napříč reklamním průmyslem. Jde 

o snahu vytvořit standard výběrových řízení, který 

v konečném důsledku snižuje administrativní zátěž 

na straně dodavatele i zadavatele, snižuje náklady 

na výběrové řízení a vytváří transparentní soutěžní 

prostředí s rovnými podmínkami. K principům 

Férového tendru už se přihlásila řada dalších 

asociací i velcí klienti. A co vy? Další podrobnosti 

najdete na www.ferovytendr.cz.   

AKA

Jak vypsat tendr a nespálit se?
Vyhlášení tendru na komunika ní agenturu se snadno m že prom nit v no ní m ru. Je tu ale cesta, jak se 
problém m vyhnout – iniciativa Férový tendr. Ta zadavatel m i ú astník m výb rových ízení zaru uje nejvyšší 
standard a jistotu, že zadavatel vybere nejlepší nabídku za nejlepší cenu.

DEVATERO ZÁSAD FÉROVÉHO TENDRU

Vypisujte tendr pouze v p ípad , kdy je to 
pot eba.

P izv te rozumný po et agentur.

Netajte rozpo et.

Dejte ú astník m dostatek asu a jasný 
asový rozvrh.

Dop ejte dostatek p íležitostí k setkání 
tým .

Hodnoticí kritéria a zp tná vazba musí být 
zcela jasné.

Odpov dné osoby se tendru musí ú astnit.

Nezat žujme se zbyte nostmi.

Exkluzivita není automatická.

VLADIMÍR REJLEK

Digital director agentury Wunderman 
a vedoucí projektu Férový tendr Asociace 
komunika ních agentur
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Tato povinnost neplatí pro akciové společnosti 

se sídlem v zahraničí, v jejichž případě posta-

čuje pouze předložit čestné prohlášení o tom, 

které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná 

jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního ka-

pitálu. Hospodářská komora s tímto ustanovením 

nesouhlasí a považuje ho za diskriminační.

Co to znamená, když má akciová 
spole nost zaknihované akcie? 
Z hlediska podoby se akcie dělí na listinné a za-

knihované. Zatímco listinné akcie mají fyzickou 

podobu, zaknihované akcie existují jako pouhý 

zápis v evidenci, která je vedena u Centrálního 

depozitáře cenných papírů, a. s. (dále jen CDCP). 

Pro účely evidence u CDCP je nutné každého 

akcionáře jednoznačně identifi kovat, což v praxi 

znamená, že v případě zaknihovaných akcií je 

obtížné zakrýt skutečnou vlastnickou strukturu 

akciové společnosti. Od tohoto kroku si zákono-

dárce slibuje větší transparentnost při zadávání 

veřejných zakázek.

   
Postup pro zaknihování akcií 
(§ 529–535 ob anského zákoníku) 
V případě, že vaše akciová společnost má akcie 

v listinné podobě, a vy se přesto chcete podílet 

na veřejných zakázkách, je nutné, aby vaše akciová 

společnost přeměnila listinné akcie na zaknihova-

né. Níže přikládáme krátký návod, jak v takovém 

případě postupovat:  

1)  Přeměna podoby akcií z listinných na zakni-

hované je provedena formou změny stanov 

společnosti. Změna stanov společnosti musí 

být odsouhlasena valnou hromadou a tato 

změna musí být zapsána do obchodního 

rejstříku. Z valné hromady je nutné pořídit 

notářský zápis.

2)  Akciová společnost pošle akcionářům oznámení 

o přeměně podoby akcií na zaknihované, zve-

řejní rozhodnutí o přeměně akcií v Obchodním 

věstníku, uveřejní jej na svých internetových 

stránkách a určí akcionářům dvou až šesti-

měsíční lhůtu pro odevzdání listinných akcií. 

Dále vyzve akcionáře, aby si zřídili u účastníků 

CDCP (zpravidla banky a obchodníci s cennými 

papíry) majetkové účty. 

3)  Další fáze nastává ve chvíli, kdy akciová 

společnost již obdrží od akcionářů všech-

ny  listinné akcie nebo marně uplyne lhůta 

pro  jejich odevzdání, která byla stanovena 

v bodě 2. Akciová společnost následně zažádá 

CDCP o zaevidování zaknihovaných akcií 

do centrální evidence a o přidělení kódu 

pro identifi kaci cenného papíru (tzv. ISIN). 

Po splnění těchto podmínek může akciová 

společnost již uzavřít smlouvu s CDCP a udělit 

pokyn k připsání zaknihovaných akcií na ma-

jetkové účty akcionářů. Je důležité si uvědomit, 

že datum podpisu smlouvy s CDCP nelze 

považovat za datum zaknihování emise, ale je 

jím až okamžik připsání zaknihovaných akcií 

na majetkové účty akcionářů. 

Základní poplatky:
Poplatek notáři za notářský zápis. Cena dle 

notářského tarifu.  

Soudní poplatek za zápis do obchodního rejstří-

ku: 2 000 Kč (lze využít i služeb notáře). 

Poplatek za zveřejnění v Obchodním věstníku: 

2 500 Kč. 

Jednorázový poplatek za přidělení ISIN: 1 500 Kč.

Jednorázový poplatek za zápis emise: 5 800 Kč 

(nutno zaplatit za každou jednotlivou emisi 

akciové společnosti).

Poplatky účastníkům CDCP (zpravidla banky 

a obchodníci s cennými papíry). Záleží na jejich 

konkrétním ceníku.  

Je nutno počítat i s pravidelným poplatkem 

za vedení evidence emise. Jeho výše záleží 

na objemu akcií a lze ho vypočítat podle kalku-

lačky CDCP: https://www.cdcp.cz/index.php/

cz/kalkul 

Převody zaknihovaných akcií jsou zpoplatněny. 

Kompletní ceník CDCP: https://www.cdcp.cz/

index.php/cz/cenik-cdcp 

Základní investice se tedy může vyšplhat řádově 

do desítek tisíc a celý proces přeměny by měla být 

akciová společnost schopna vyřídit v rámci několi-

ka měsíců. Jednotlivé potřebné vzory dokumentů, 

které vyžaduje CDCP, jsou k nalezení na stránkách 

CDCP (https://www.cdcp.cz/index.php/cz/predpi-

sy-pravidla-a-dalsi-dokumenty).  

MARKÉTA SCHORMOVÁ, JAN MANDÍK

Sekce legislativy HK R 

Akciové spole nosti zadávající 
ve ejné zakázky mají novou povinnost
1. íjna 2016 nabude v R ú innosti nový zákon o zadávání ve ejných zakázek, který p ichází s novinkou, která 
m že potenciáln  zna n  zkomplikovat život n kterým akciovým spole nostem. Dle ustanovení § 48 nového 
zákona o zadávání ve ejných zakázek zadavatel vylou í ú astníka zadávacího ízení, který je akciovou spole ností 
a nemá zaknihované akcie.
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I ve 190 letech dokáže spo itelna 
p ekvapit
Česká spořitelna a ErCB tak opět dokazují, že 

i přes svoji dlouhou tradici dokážou neustále pře-

kvapovat a být inovativní. Loni oslavila spořitelna 

190 let svého působení na trhu a řadí se tak mezi 

tuzemské společnosti s nejdelší tradicí. Výsad, kte-

ré má tato banka na domácím bankovním trhu, je 

však mnohem více. Skutečnost, že má díky 621 po-

bočkám rozmístěným po celé zemi nejrozsáhlejší 

distribuční síť mezi bankami v Česku, nebo že 

je i díky 1 589 bankomatům a platbomatům 

nejdostupnější bankou v zemi, překvapí málokoho. 

Stejně jako fakt, že díky největší klientské bázi 

zahrnující více než 4,7 milionu klientů obhospoda-

řuje nejvíce bankovních účtů v zemi.

ErCB připravilo pro své klienty na Meziná-

rodním strojírenském veletrhu překvapení. 

 Namísto tradičního „stánku“ na výstavišti 

letos ErCB přivítá hosty netradičně v bývalém 

pavilonu D – aktuálně v zábavním vědeckém centru 

VIDA! To nabízí také možnosti „osahat si“ přes 

170 interaktivních exponátů, které vám pomohou 

lépe chápat svět kolem nás. Mezi hosty budou kromě 

průmyslníků a obchodníků i děti. Ve spolupráci 

s Nadací Depositum Bonum pozvala spořitelna žáky 

základních škol na unikátní vzdělávací program 

v centru VIDA! Podle reakce škol se výlet do Brna 

stane počátkem října součástí rozvrhu třech tisíc 

žáků z celé republiky. Kapacita centra VIDA! byla 

vyčerpána za několik dní po zveřejnění pozvánky.

Vlastní program připravila ErCB na úterý 4. října, 

kdy pozve obchodní partnery na sérii worksho-

pů. Během nich si budou moci nejen vyzkoušet 

expozici vědecko-zábavního centra, ale také degus-

tovat kvalitní moravská vína a v neposlední řadě se 

seznámit s nejnovějšími trendy v oblasti byznysu. 

Chybět nebude například premiérové představení 

unikátního korporátního internetového bankov-

nictví Business 360 či představení nových obchod-

ních modelů v oblasti oběhového hospodářství 

a provozního fi nancování.

Pro mnohé ale může být překvapivé zjištění, že 

Česká spořitelna je jedinou univerzální domácí 

bankou, která poskytuje služby korporátního ban-

kovnictví pod samostatnou značkou. Od podzimu 

2012 nabízí spořitelna korporátní bankovnictví 

pod značkou Erste Corporate Banking.

V mnoha segmentech (např. komunální fi nancová-

ní, fi nancování zemědělství) se ErCB stala lídrem 

trhu. K dalšímu posílení pozice na trhu začala 

ErCB vytvářet také specializované balíčky služeb 

pro konkrétní průmyslové sektory, například 

balíčky pro fi nancování zemědělců (TOP Agro). 

Úspěšnou synergii mezi Českou spořitelnou 

a ErCB dokládá i podpora inovací, které jsou 

klíčové pro posilování konkurenceschopnosti 

domácí ekonomiky. Spořitelna navázala spolupráci 

s největšími tuzemskými univerzitami a podporuje 

spolupráci fi remního a veřejného sektoru v oblasti 

inovací. ErCB připravila k podpoře inovačních 

aktivit fi rem napříč průmyslovou sférou program 

TOP Inovace, který patří k vůbec nejúspěšnějším.

Více o sobě a své nabídce přiblíží ErCB v brněn-

ském centru VIDA! Zájemci o návštěvu progra-

mu ErCB se mohou registrovat Juditě Naňkové 

na  e-mail jnankova@csas.cz.  

FRANTIŠEK BOUC

WWW.ERSTECORPORATEBANKING.CZ

Strhnout lavinu, ocitnout se v epicentru zem t esení, anebo stát se na chvíli hv zdou televizní p edpov di po así. 
To vše m žete zažít, jestliže p ijmete pozvání eské spo itelny a její korporátní banky Erste Corporate Banking 
(ErCB) na tradi ní Mezinárodní strojírenský veletrh v Brn  (3.–5. íjna).

Zažijte Mezinárodní strojírenský 
veletrh netradi n !

Foto: archiv BVV
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Pro  jste se na ja e letošního roku 
rozhodli jako Hnutí ANO vstoupit 
do koalice na Praze 5? 

Hnutí ANO vyhrálo na Praze 5 volby. Dali jsme 

konkrétní sliby občanům, nechtěli jsme, aby jejich 

volba změny přišla nazmar. Byli jsme aktivní 

opozice, ale když většině zastupitelů došla s býva-

lou koalicí trpělivost, rozhodli jsme se přijmout 

nabídku TOP 09 jako druhé nejsilnější strany. 

Tímto rozhodnutím jsme na sebe vzali spoluod-

povědnost za budoucnost Prahy 5. Dnes – i s od-

stupem času – to považuji za správné a racionální 

Chceme rozvíjet

potenciál Prahy 5
M stská ást Praha 5 má mimo ádný rozvojový potenciál a zaslouží si moderní, profesionální správu obce, aby se 
stala nejen p itažlivým místem pro podnikatele, ale i p íjemným místem k životu. O novém rozpo tu, budoucnosti 
vltavských náplavek a investi ních p íležitostech jsme mluvili s radním pro  nance Janem Trojánkem.

rozhodnutí, neboť mnohé se nám daří napravovat. 

Praha 5 je jedním z největších obvodů, má ob-

rovský rozvojový potenciál a zaslouží si moderní, 

profesionální správu obce.

Jaké cíle máte na Praze 5? 
Máme několik priorit: veřejný prostor, sociální 

služby, bytovou politiku a ekonomiku. Na Praze 5 

je mnoho krásných, ale zanedbaných míst, která je 

možné kultivovat a změnit v příjemné prostředí pro 

odpočinek a sport. Můžeme se stát obvodem parků, 

sportovišť a prostor pro kulturní vyžití. Ale také mís-

tem, které staví efektivní a krásné stavby pro potřeby 

občanů, neboť nové bydlení a návazná infrastruktura 

s dobře fungující dopravní obslužností je nedílnou 

součástí dobře fungující ekonomiky. Sociální služby 

byly řízeny neefektivně a nekoncepčně. To se nám 

daří poměrně rychle měnit k lepšímu. Rozpočet, 

fi nance, tam je třeba přinést profesionalitu, důsled-

nost, moderní řízení a transparentní práci se zdroji 

i výdaji. Chceme se především zaměřit na příjmovou 

stránku rozpočtu, hledání a tvorbu nových zdrojů, 

což však neznamená, že bychom rezignovali na část 

výdajovou. I ta je velmi pečlivě sledována.
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advertorial

Budeme se snažit, aby synonymem pro Náplavku 

byly oba břehy Vltavy.

Neuvažujete o vybudování takzvaných 
parkovacích dom , v návaznosti na stanici 
metra a vlakové i autobusové nádraží 
Smíchov?
Jednoznačně ano. Parkovací domy jsou jedním 

z nejefektivnějších řešení složité dopravní situace 

a věnujeme jim velkou pozornost. Máme vytipová-

ny lokality pro stavbu na Barrandově, ve Slivenci, 

na Homolce, u Nemocnice Motol a v Motole. 

Samozřejmě vyhledáváme další vhodné prostory 

pro tzv. parkovací domy, ale tak, abychom nesnížili 

kvalitu života a klid obyvatel naší městské části.

 

Jako radní m stské ásti jste v poslední dob  
velmi vid t na ve ejných akcích s celostátními 
p edstaviteli ve ejné správy. Nedávno jste 
nap íklad byl ú astníkem kulatého stolu 
s primátorkou Adrianou Krná ovou a ješt  
p edtím s ministrem pr myslu a obchodu 
Janem Mládkem. Z jakého d vodu se ú astníte 
t chto diskuzí? 
Pokud chceme, aby byla Praha 5 jedním z nejlepších 

míst pro život a podnikání v hlavním městě, ne-

smíme se omezovat na práci pouze na naší radnici. 

Rozpočet naší městské části je z velké části daný, 

a pokud chceme uskutečnit další investice, je potřeba 

se angažovat v ekonomickém životě i mimo Prahu 5 

a snažit se vytvářet společné projekty s magistrátem 

a se státem. U kulatého stolu s panem ministrem 

Janem Mládkem i paní primátorkou Adrianou 

Tím se dostáváme k vašim kompetencím, 
kterými jsou p edevším  nance a evropské 
fondy. eho byste v t chto oblastech cht l 
v pr b hu zbývajících dvou let dosáhnout? 
Do fi nancí městské části chceme zavést pořádek, 

přehlednost a současně výkonnost. Zjistil jsem 

kupříkladu, že na radnici dosud vůbec nefungo-

vala správa aktiv. Zjednodušíme správu majetku. 

Zrušíme nadbytečné rezervní fondy, ponecháme 

jeden stálý rezervní fond a současně založíme fond 

nového bydlení. Stručně řečeno, peníze získané 

za privatizované byty budou směřovány do tohoto 

fondu. Tyto prostředky použijeme na fi nancování 

nového bydlení. „Nepotáhneme“ tak za sebou 

zátěž vnitřního dluhu starého bytového fondu. 

Klíčová je příprava Strategického plánu rozvoje 

Městské části Praha 5 na období 2017–2022, 

na které se intenzivně pracuje. Poprvé v historii 

naší městské části připravujeme participativní 

rozpočet. Ten umožní občanům žijícím na Praze 5 

spolurozhodovat o použití části fi nančních pro-

středků. Je to jedna z možností, jak otevřít radnici 

lidem – skutečně, a ne pouze formálně. Pro nás 

pak jsou jejich návrhy inspirací, kam nejlépe 

směřovat svěřené fi nance. Společně tak můžeme 

rozvíjet projekty, které přinesou lidem radost 

a radnici další prostředky pro rozvoj obce. Finance 

jsou na jedné straně záležitost velmi odborná, ale 

na druhé straně se týkají každého občana. Podle 

toho chceme také sestavovat rozpočet: přehledně 

a současně s vizí rozvoje naší městské části.

 

Jaké máte další plány s využitím prostoru 
smíchovské náplavky?
Náplavky na naší straně Vltavy silně pokulhávají 

ve svém dosavadním využití za stejným pro-

storem na protějším břehu. To chceme změnit. 

Celkové uspořádání smíchovského nábřeží bych 

rád pomohl změnit v místo, které bude příjemné 

a smysluplné navštěvovat. Smíchovské náplavky 

se mohou stát centrem oddechu této části Prahy. 

Je zde dost prostoru jak pro různé sportovní 

a kulturní akce, tak pro klidné chvíle odpočinku. 

Jsem přesvědčen, že se kobky umístěné ve stěně 

nábřeží podaří revitalizovat na kavárny, cukrár-

ny, případně zajímavé obchody, které přinesou 

do tohoto prostoru novou kvalitu trávení volné-

ho času a tak celé nábřeží ještě více oživí. O ví-

kendech by mělo toto místo sloužit i k setkání 

tradičních řemesel, hudebníků, regionálních vý-

robců a vůbec místních podnikatelů a živnostní-

ků. O tom, že jsou změny pozitivní, svědčí i velká 

návštěvnost na Náplavce z řad zahraničních 

turistů, kteří její návštěvu již zařazují hned vedle 

tradičních pražských turistických cílů. Náplavku 

doporučuje při návštěvě Prahy drtivá většina ak-

tuálních turistických průvodců či cestovatelských 

magazínů. Jen je třeba se jejímu rozvoji věnovat 

s větší energií a smyslem pro dlouhodobá řešení. 

Krnáčovou jsem navíc řešil možnosti získání nových 

investic na území naší městské části a na její rozvoj, 

který by nabídl více pracovních míst, a zejména více 

peněz do našeho rozpočtu z příjmových daní. Jsme 

součástí Prahy, musíme spolupracovat s magistrátem 

i státními orgány, není možné si hrát na vlastním 

písečku a pasivně čekat, co na nás zbyde. Jsme Pražá-

ci. Mým cílem je přicházet za kolegy s návrhy, které 

budou vycházet z Prahy 5, ale prospěch přinesou 

celému městu. Žádné hradby již na Újezdě nestojí, 

není důvod je tedy obnovovat. 

Jako jeden z hlavních cíl  nové koalice 
na Praze 5 jste uvedl pé i o ve ejný prostor. 
M žete být konkrétn jší?
Uvedu velmi konkrétní příklad. Na Praze 5 je 

možné rozšířit a rozvíjet souvislou oblast zeleně 

a volnočasových aktivit. Jedná se o oblast Vidoule, 

která navazuje na přírodní park Košíře, část 

Motola a „Cibulek“. Chceme ji získat do majetku 

městské části a založit tak velký prostor oddechu 

a klidu (nejen) pro obyvatele Prahy 5. I když to tak 

z křižovatky Anděl nevypadá, Praha 5 může být 

obvodem zeleně a relaxace. Málokdo ví, že městská 

část má nejvíce zelených ploch z celé Prahy. Hodně 

práce nás dále čeká například při kultivaci vstupu 

do Prokopského údolí. Rád se procházím Prahou 5 

a stále objevuji místa, která se při troše snahy 

a dobré vůle mohou změnit k nepoznání. Někde 

stačí vyměnit nebo natřít lavičky, jinde to bude vy-

žadovat zahradního architekta a místy i důslednou 

spolupráci mezi magistrátem, případně státem. 

Ale potenciál je zde obrovský.

Nejen prací je lov k živ. Co d láte, když 
za sebou zav ete dve e kancelá e?
Snažím se spravedlivě rozdělit volný čas mezi 

rodinu, sport a kulturu. Mojí srdeční záležitostí 

je kopaná, kterou jsem aktivně hrál (1. liga malé 

kopané za Vojenské lesy), pak také motosport 

a příroda. Jsem fanoušek ploché dráhy, věnuji se 

dlouhodobě dění kolem ní. Rád bych byl i nadále 

aktivní v Autoklubu České republiky, kde jsem 

členem revizní komise. A z úplně jiného soudku: 

od mládí se zajímám o indiánské kultury Severní 

i Jižní Ameriky, ale i další světové kultury a jejich 

mystický svět. Maličký střípek lze poznat z mého 

facebookového profi lu, kde jsem se věnoval skvělým 

výstavám Duše pralesa a Vize a sny ayahuascy 

v českokrumlovském Egon Schiele Art Centru, kte-

ré jsem navštívil o prázdninách. Tato moje vášeň mě 

provází od mého mládí. Za hluboké totality jsem 

skládal skautský slib a pod hlavičkou Turistického 

oddílu mládeže vedl velmi úspěšný woodcraft erský 

oddíl „indiánů“. Vnímám sounáležitost přírody 

a vztahů mezi lidmi velmi intenzivně. A jistě i proto 

mi záleží na tom, aby nejen Praha 5, ale celá naše 

zem byly skvělým místem pro život.  

REDAKCE

JAN TROJÁNEK

Radní a p edseda politického klubu ANO 
2011 M stské ásti Praha 5. Vystudoval 
st ední školu s maturitou, obor farmaceutická 
chemie, a poté obhájil diplomovou prací 
t íleté studium pr myslového práva. 
Je ženatý a má dva dosp lé syny.
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P es osmdesát procent podnikatel , kterých se od prosince za ne týkat povinnost vyplývající ze zákona 
o elektronické evidenci tržeb, nemá pokladní systém kompatibilní s EET. Tém  ty i m síce po schválení zákona 
o evidenci tržeb potvrdilo jen sedm procent dotázaných, že jsou jejich pokladny na zavedení EET skute n  
p ipraveny. Dv  t etiny respondent  hodlají na nový pokladní systém p ejít až na poslední chvíli, tedy v listopadu.

Výsledek zveřejnila agentura TNS Aisa, která 

provedla výzkum u šesti set provozovatelů 

pohostinství z celé České republiky. V drtivé 

většině se jednalo o provozovny do 24 zaměstnan-

ců. Nejvíce respondentů bylo z Prahy (12 procent), 

zbylé kraje a okresy byly zastoupeny rovnoměrně.

Jak uvedly Hospodářské noviny, povinnosti se 

nevyhnou ani školní jídelny a menzy, jejichž 

ředitelé o tom často nevědí. Deník poukázal 

na to, že krátce před startem EET neexistuje jasná 

metodika, která by určovala, koho se 1. prosince 

bude nová povinnost týkat. „Elektronická evidence 

tržeb se netýká školní jídelny či bufetu, které jsou 

provozovány příspěvkovou organizací. V jiných 

situacích bude nutné tržby evidovat, včetně plateb 

elektronickými peněženkami a čipovými kartami. 

U posledně jmenovaných přitom podléhá evidenci 

jak nabití kreditu, tak jeho čerpání formou platby 

za zboží či službu,“ uvedla pro HN náměstkyně 

ministra fi nancí Alena Schillerová. 

V Česku je okolo čtyřiceti soukromých vysokých 

škol a počet základních a středních škol jde do sto-

vek. Od EET budou sice osvobozeny prodeje obě-

dů žákům a učitelům, ale pokud jídelna poskytuje 

současně stravování třeba důchodcům nebo ženám 

na mateřské dovolené, EET se nevyhne. 

Elektronická evidence tržeb bude spuštěna již 

1. prosince letošního roku a v první fázi se bude 

povinnost vztahovat primárně na hotely, restaura-

ce, a jak vyplývá z výše napsaného, také na ně-

které další poskytovatele veřejného stravování. 

Od března příštího roku budou muset evidovat 

tržby maloobchodní a velkoobchodní fi rmy. Vláda 

si od zavedení EET slibuje omezení daňových 

úniků a narovnání podnikatelského prostředí. 

Pravicová opozice naopak nové opatření ostře kri-

tizuje a tvrdí, že EET zlikviduje mnoho drobných 

živnostníků.  

DAGMAR KLIMOVI OVÁ 

Elektronická evidence tržeb
TÉMA M SÍCE

podnikání elektronická evidence tržeb
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Jsou podle vašeho názoru plány 
Ministerstva  nancí týkající se EET 
a s ní souvisejícího zvýšeného inkasa 

daní reálné? 
Motivaci vybrat více daní rozumím, k očekávanému 

výraznému zvýšení inkasa jsem rezervovaný. Pro 

mne je ale podstatnější, aby EET sloužila ve pro-

spěch poctivým podnikatelům, kteří dosud byli v ne-

výhodě. Pokud v praxi EET naopak jen zhorší pozici 

poctivých podnikatelů, aniž by efektivně zasáhla 

nekalou konkurenci, ztratí EET podporu komory.

Pro  Hospodá ská komora podporuje zavedení 
EET v eské republice?
Hospodářská komora ČR v EET vidí opatření, jak 

omezit nekalou konkurenci. Podnikatelé, kteří 

zatajují tržby, a tedy neplatí daně ani zdravotní 

a sociální pojištění, jsou silně zvýhodněni vůči 

těm, kdo jsou řádnými plátci daní a pojištění. 

Je proto klíčové, aby EET pomohla narovnat 

konkurenční prostředí v boji s nepoctivci. EET by 

mohla přispět k nastavení férového podnikatel-

ského prostředí.

Je podle vás Finan ní správa p ipravena 
na zavedení EET? Mám na mysli technickou 
podporu a zabezpe ení dat. 
Jak vyplývá z interních anket a průzkumů, do kte-

rých se zapojili členové Hospodářské komory ČR, 

podnikatelé mají obavy mimo jiné jak z možné 

složitosti informačních systémů nebo nákladů 

na upgrade jejich dosavadního vybavení, tak 

z nákupu nového soft waru. Většinou neví, které 

zařízení si pro EET pořídit. Nikde není k dispozici 

ofi ciální přehled údajů o technické vhodnosti jed-

notlivých přístrojů. Generování certifi kátu a jeho 

instalace do onoho zařízení je též velká neznámá, 

přičemž zodpovědnost je plně na podnikateli. 

Kritickým bodem projektu tedy není ani tak při-

pravenost systému na straně fi nanční správy, jako 

spíše připravenost a adaptace uživatelů systému – 

tedy podnikatelů plátců. A tady podle výsledků 

našich průzkumů ministerstvo výrazně podceňuje 

celou situaci.

P ipravuje HK R n jakou podporu
pro podnikatele, kterých se EET týká? 
Není pochyb o tom, že EET zvýší zátěž podnika-

telů, fi nančně i administrativně. Proto jsme svedli 

velký boj už při legislativním ukotvování EET 

a pro podnikatele vybojovali několik úlev. Podni-

katelé – fyzické osoby budou moci jednorázově 

uplatnit slevu na dani 5 000 korun (a doufáme, že 

ve věci výše i adresátů fi nanční kompenzace vláda 

neřekla poslední slovo) a restauračním zařízením 

klesne daň z přidané hodnoty z 21 na 15 procent. 

Podařilo se nám také odstranit z původního 

návrhu zákona různé drakonické sankce, jako byl 

například zákaz činnosti až na dva roky. 

Hospodářská komora bude pomáhat všem, kteří 

budou potřebovat poradit s výběrem a zavede-

ním technického řešení. Už v polovině června 

jsme spustili pro podnikatele i samotné výrobce 

a dovozce pokladních systémů pro EET nový 

informační web. Rovněž budeme testovat zařízení 

pro EET a s výsledky testování seznamovat jednak 

na našem portálu EET-ANO-ALE.cz, ale přede-

vším na pracovních workshopech, které budeme 

společně s regionálními komorami organizovat 

po celé republice. Jako třetí, i když možná nej-

důležitější aktivitu, zmíním to, že připravujeme 

asistenční služby spojené s instalací autentizačních 

certifi kátů do jednotlivých zařízení.

Ministr zem d lství usiloval o výjimku z EET 
pro farmá e. Vláda jeho návrh sice zamítla, 
ale p esto, jaký je váš názor na výjimky z EET 
obecn . Nevytvá í prostor pro šedou zónu, 
proti které chce ministr Babiš bojovat?  
Sami podnikatelé mají zájem o to, aby – když 

už EET má být zavedena – měli všichni stejné 

podmínky. Nepřekvapí proto, že vládou zvolené 

postupné zavádění EET podle odvětví schvaluje 

jen necelá pětina podnikatelů. Velká část 

podnikatelů se totiž domnívá, že „když už, tak 

všem“, to znamená, že by upřednostnili, aby se 

EET zavedlo najednou. Tento názor je přirozeně 

bližší větším podnikatelům, kteří už dnes nějaké 

elektronické pokladní systémy provozují. Jsme 

přesvědčeni, že by dělicí čára mezi povinnými 

a nepovinnými měla vycházet z velikosti jejich 

byznysu. Proto místo nepřehledných výjimek, 

koho, v jakém režimu a zda vůbec by se měla 

EET týkat, by podle Hospodářské komory 

logicky měl stát zohledňovat obrat živnostníků 

a podnikatelů.   

Prezident Hospodá ské komory eské republiky

Foto: archiv HK R

Elektronická evidence tržeb 
ano, ale...
Vladimír Dlouhý

podnikání elektronická evidence tržeb
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Otazníky k elektronické 

Jsou plány Ministerstva  nancí (MF) týkající 
se EET a s ní souvisejícího zvýšeného 
inkasa daní reálné? 

Moc rád bych jako daňový poplatník věřil, že 

výpočty MF v oblasti nárůstu inkasa budou správ-

né. I když popravdě řečeno, slyšel jsem několik 

dost odlišných čísel spojených s nárůstem výběru 

vzhledem k zavedení EET. Poslední odhad, který 

byl mediálně prezentován, je takový, že zavedení 

EET navýší příjem do státní pokladny o 17,5 mi-

liardy korun. Podle mého názoru se jedná o velmi 

smělý odhad, který představuje tu nejvíce optimis-

tickou variantu. Nejsem přesvědčený, že se takové 

očekávání naplní beze zbytku.

Máte pro to n jaký d vod?
Mám pro to dva argumenty. Stejně jako ve všech 

vyspělých evropských zemích, které se zapojily 

do projektu elektronické evidence tržeb, se na stra-

ně daňových subjektů a výrobců objevili tací, kteří 

našli způsob, jak tržby registrované v pokladně 

či na centrálním úložišti krátit. V rámci pracovní 

skupiny EU k této problematice jsme tyto možnos-

ti často diskutovali a jsem pevně přesvědčen, že 

některé ze způsobů obcházení EET se objeví velmi 

brzy i u nás. Finanční správa spolu s celní správou 

jistě dokážou těmto způsobům obcházení čelit, 

nicméně by obě složky musely vynaložit velké úsilí 

na detekci těchto úniků a je otázkou, zda by bylo 

takové nasazení sil a prostředků vůbec efektivní. 

Prozatím jsou kontrolní kapacity plánovány jen 

velmi skromně.  

Druhým argumentem, který zpochybňuje mediálně 

prezentované očekávání MF, je srovnání nástrojů 

EET a kontrolního hlášení. Zatímco kontrolní 

hlášení zachycuje průběh prakticky celé národní eko-

nomiky a bylo do zákona zavedeno jako detekční ná-

stroj rozsáhlých karuselových a řetězových podvodů, 

očekává od nich fi nanční správa „pouze“ 10 miliard 

korun. V porovnání s EET, které je určeno pro seg-

ment podnikatelů přijímajících hotovost, je kontrolní 

hlášení masivní nástroj, takový kanón na daňové 

úniky. EET je z mého pohledu spíše výchovný nástroj 

pro malé a střední podniky. Pokud někdo očekává 

větší přínos do rozpočtu z EET než z kontrolních 

hlášení, pak buď vychází ze špatných odhadů, nebo 

de facto říká, že daně vybereme od „těch malých“.

 

Je podle vás Finan ní správa p ipravena 
na zavedení EET? Mám na mysli technickou 
podporu a zabezpe ení dat. 
Myslím, že v tomto ohledu udělala Finanční správa 

i Ministerstvo fi nancí velký kus práce. Předpoklá-

dám, že ti, kteří se na technickém řešení podílejí, 

odvedli v rámci možností dobrou práci. Sice jsem 

od profesionálů v oboru slyšel, že způsob kódování 

a přenosu informací z pokladny do centra je zasta-

ralý a komplikovaný, ale chci věřit, že technicky se 

tento projekt zvládne.

 

Jak hodnotíte fakt, že MF teprve v t chto 
dnech poslalo do vnit ního p ipomínkového 
ízení metodiku k EET? Není to pozd ?

Jsem přesvědčen, že schválení a zveřejnění me-

todiky k EET nemá zásadní vliv na připravenost 

podnikatelské veřejnosti na projekt elektronické 

evidence tržeb. Typickým znakem české mentality 

je odkládání významných rozhodnutí na poslední 

chvíli a nic by na tom podle mého nezměnilo ani 

to, že by Generální fi nanční ředitelství zveřejnilo 

metodiku například již v únoru. Jak vyplynulo 

z nedávno zveřejněného průzkumu, není připra-

veno přibližně 80 procent podnikatelů, kterých 

se EET v první fázi týká. Toto číslo považuji za 

alarmující, ačkoli byl projekt EET dle mého názoru 

ze strany státní správy dobře komunikován.  

Ministr zem d lství usiloval o výjimku z EET 
pro farmá e. Vláda jeho návrh sice zamítla, 
ale jaký je váš názor na výjimky z EET obecn ? 
Nevytvá í prostor pro šedou zónu, proti které 
chce ministr Babiš bojovat?  
Nikdy jsem nebyl čistokrevný legislativec, ale 

z praxe vím, že každá výjimka v zákoně před-

stavuje prostor pro jeho obcházení. Pakliže by 

existovala jednoznačná a právně vymahatelná 

defi nice farmářských trhů, pak by se o určité 

výjimce dalo hovořit. Nicméně je nutno si uvě-

domit, že prodej zemědělských přebytků nebude 

podléhat EET bez ohledu na výjimky. Co se 

týká výjimky z obratu, tam bych byl zásadně 

proti. Když tuto výjimku zavedete, nikdo nebude 

schopen reálně ověřit, že ten daný konkrétní 

podnikatel je v obratném limitu, nebo ho naopak 

přesáhl. U obchodů, kde je cash fl ow postaven 

výhradně na hotovosti, jsou kontrolní možnosti 

fi nanční správy jen velmi omezené a nikdo není 

schopen jednoznačně garantovat výši obratu kon-

krétního daňového subjektu. Rozhodně nechci 

působit, že jsem proti zavedení EET v ČR, ale byl 

bych raději, kdyby se projekt odložil, vypořádaly 

se všechny připomínky expertů k technickému 

řešení a v mezidobí by fi nanční i celní správy vrhly 

veškerou svoji energii do potírání karuselových 

a řetězových podvodů. V této oblasti uniká reálně 

50 miliard korun, podle některých odhadů až 

80 miliard korun ročně, a o tyto fi nanční prostřed-

ky má smysl vést boj. Daňové úniky na DPH jsou 

novou formou organizovaného zločinu. Předstíra-

né obchody, jež mají za cíl zajistit zkrácení daně, 

ničím ekonomice nepřispívají. Kdežto například 

restauratér, který nepřizná veškeré své tržby, doza-

jista porušuje zákon, chová se nemorálně, ale jeho 

podnikání pro ekonomiku přínos má.   

Ji í Žežulka
Manažer da ových spor  
APOGEOFo
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evidenci tržeb

Jsou plány Ministerstva  nancí týkající 
se zavedení EET a s ním souvisejícím 
zvýšeným inkasem daní reálné? Z eho 

 nan ní správa p i svých odhadech vycházela? 
Odhady dodatečného daňového výnosu z EET při-

pravilo Ministerstvo fi nancí a jsou uvedeny v RIA 

(studie hodnocení dopadů regulace) k zákonu 

o evidenci tržeb. Z mého pohledu jsou tyto odhady 

reálné, když se podíváme na velikost šedé ekono-

miky a odhady zkrácených příjmů, které publikuje 

Český statistický úřad. Také další výpočty pouka-

zují na to, že výběr daní v oblasti hotovostních 

příjmů není, jemně řečeno, optimální. Například 

v oblasti stravování se vybere jen cca 15 až 20 pro-

cent z DPH, která by měla být teoreticky vybrána. 

Samozřejmě, EET není kouzelný mlýnek, 

u kterého bychom točili klikou a padaly by z něj 

peníze. Potřebujeme správně nastavit všech-

ny kontrolní procesy a důsledně je aplikovat. 

Je jasné, že ti, kteří dnes podvádějí, se budou 

snažit podvádět i po zavedení EET. To nesmí-

me dovolit – tím by celý projekt ztratil smysl 

a udělali bychom blázny z těch podnikatelů, kteří 

už dnes řádně platí daně. Za sebe mohu slíbit, 

že dodržování evidence budeme průběžně kon-

trolovat. Samozřejmě není smyslem postihnout 

podnikatele, který třeba neúmyslně udělá chybu, 

přece jen se s EET budeme učit všichni. Ale ten, 

kdo bude EET záměrně obcházet nebo bojkoto-

vat, může čekat zvýšenou „péči“ Finanční správy, 

která může skončit i citelnou pokutou.

 

Jak je Finan ní správa p ipravena 
na zavedení EET z hlediska technické podpory 
a zabezpe ení dat?
Zabezpečení dat je pro nás absolutní priori-

tou. Data budou maximálně zabezpečena, a to 

již ve chvíli, kdy budou zasílána přes internet 

na servery Finanční správy (mimochodem 

obdobně jako v případě plateb kartou). Po přijetí 

pak na celostátní data budou mít možnost nahlížet 

pouze specialisté, kteří s ohledem na další činnost 

mají prověrku od NBÚ, jejich přístupy budou 

evidovány, a navíc jich bude méně než deset. 

 Neodpustím si poznámku, že Finanční správa 

po celou dobu své existence data chrání s ma-

ximální péčí. Jistě nejen proto si nevzpomínám 

na žádný incident s reálným únikem informací.

Ministr zem d lství usiloval o výjimku z EET 
pro farmá e. Vláda jeho návrh sice zamítla, 
ale p esto, jaký je váš názor na výjimky z EET 
obecn . Nevytvá í prostor pro šedou zónu, 
proti které chce ministr Babiš bojovat?
Samozřejmě! Proto mě nenechávají chladným ab-

surdní návrhy, jako vyjmout z EET neplátce DPH. 

To by reálně znamenalo, že ti, kteří si dnes „malu-

jí“ příjmy tak, aby zůstali pod limitem registrace 

k DPH, by se mohli jen smát a ukazovat si prstem 

na ty poctivé. Bavíme se o cca 83 tisících korun 

měsíčního obratu. Restaurace nebo maloobchod, 

které nedosáhnou na takový obrat, nemohou být 

životaschopné a mohou s takto nízkým obratem 

fungovat maximálně jako forma přivýdělku k něja-

ké hlavní činnosti. 

U další požadované výjimky pro farmářské trhy 

jde spíše o to, že není důvod vyjímat z EET jedno 

konkrétní odvětví. Důvodem by bylo, kdyby 

neexistovaly technologie pro venkovní prodej, 

které zvládnou EET. Ty ale existují, ostatně řada 

prodejců již dnes na trzích má pokladnu, takže 

nevidím důvod pro takovou výjimku.

 

Jak probíhá p íprava na EET nyní? 
Příprava je v plném proudu, vždyť nultá fáze 

evidence začíná již za dva týdny. Nultou fází 

nazýváme činnosti, které budou fi nanční úřady 

vykonávat dle zákona tři měsíce před začátkem 

evidence, tedy od 1. září. Konkrétně jde o vydávání 

autentizačních (přihlašovacích) údajů do systé-

mu, vydávání závazných posouzení a posuzování 

žádostí o zjednodušený režim.

Současně se snažíme maximalizovat informova-

nost podnikatelů, fungují webové stránky 

www.etrzby.cz, a dále samozřejmě celá řada 

doplňkových kanálů, například prostřednictvím 

fi nančních úřadů. Od 1. srpna je v provozu naše 

telefonní infolinka, určená speciálně na dotazy 

ohledně evidence tržeb. Informační kampaň 

v  médiích je již od června v běhu, přičemž ta hlav-

ní kampaň pro podnikatele v masových médiích 

startuje na konci srpna. 

  

Jak silný nástroj bude EET v porovnání 
s kontrolním hlášením? 
To je zajímavá otázka. Oba nástroje jsou velmi 

zásadní pro potlačení daňových úniků. Osobně 

vnímám za „silnější“ či „významnější“ kontrolní 

hlášení. Jeho efekt bude rychlejší. Oba jsou dle 

mého názoru spojené nádoby a geniálně se dopl-

ňují. Každý totiž míří proti jiné formě daňových 

úniků, přičemž tyto dva „cíle“ představují napros-

tou většinu daňové optimalizace či podvodů. Těmi 

jsou buď „domalovávání“ nákladů, na což míří 

kontrolní hlášení, nebo nepřiznávání všech příjmů, 

na což míří EET. Asi nemusím dodávat, že pokud 

stranu nákladů eliminujete kontrolním hlášením, 

o to větší tlak na optimalizace na straně výnosů 

nastane. A proti tomu míří právě EET.   

DAGMAR KLIMOVI OVÁ

Martin Jane ek
Generální editel Generálního 
fina ního editelstvíFo
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Společnost O2 vstoupila tímto produktem 

na trh pokladních systémů a platebních 

služeb. Reaguje tak na novou legislativu 

(Zákon o evidenci tržeb), podle které budou 

muset podnikatelé evidovat každou platbu. Podle 

zmíněného zákona dostanou zákazníci od obchod-

níka účtenku s unikátním kódem. Při uskutečnění 

evidované tržby odešle obchodník prostřednictvím 

internetového připojení na server Finanční správy 

datovou zprávu. Tam budou nejen data uložena, 

ale současně bude vygenerován unikátní kód, který 

bude ihned odeslán zpět obchodníkovi na jeho 

koncové zařízení, a to jej vytiskne na účtenku.

Vše v jednom balení
O2 eKasa umožní podnikatelům jednoduše splnit 

všechny povinnosti, které jim zákon o elektronické 

evidenci tržeb ukládá. Základní balíček eKasy 

poskytne operátor O2 obchodníkům za cenu pěti 

tisíc korun bez DPH, přičemž celou tuto částku 

dostanou podnikatelé zpět formou slevy na dani. 

Balení obsahuje vše, co obchodník k evidenci tržeb 

potřebuje, tedy dotykovou pokladnu se stoja-

nem, tiskárnu na účtenky, platební terminál pro 

platby kartami a SIM kartu pro datové připojení. 

„Pokladnu lze zapojit a zprovoznit doslova během 

pár minut, v balení najde obchodník vše potřebné 

a přehledný průvodce jej provede prvním nastave-

ním systému,“ vysvětluje generální ředitel O2 

Tomáš Budník.

Zařízení eKasa je určeno pro všechny typy pod-

nikatelů, kterých se týká první vlna elektronické 

evidence tržeb. Od provozovatelů restaurací a ka-

váren, přes mobilní stánky po kamenné prodejny.  

Smlouva mezi operátorem O2 a obchodníky je bez 

závazků a klient tak může kdykoliv užívání eKasy 

přerušit a zase obnovit, což je výhodné zejména 

pro sezonní obchodníky. Zařízení je možné při-

pojit k internetu přes wi-fi  nebo síť LTE. Mobilní 

konektivita od O2 není podmínkou.

eKasa od O2 jako ešení EET, 
které vás nebude nic stát
Poslední m síc letošního roku bude pro hotely a restaurace znamenat ostrý start elektronické evidence tržeb. as 
na p ípravu se tedy významn  nachýlil a s po ízením elektronické pokladny by se již nem lo otálet. Spole nost O2 
nabízí podnikatel m kompletní ešení pro EET pod názvem O2 eKasa. Na rozdíl od jiných pokladních systém  
nabízí ešení od O2 obchodní model, který podnikatel m umožní po ídit a používat eKasu bez zvýšení jejich 
náklad . Dalšími p ednostmi jsou jednoduché ovládání, garance ú etní a da ové správnosti od Svazu ú etních R 
a dlouhodobá pozitivní zákaznická zkušenost t iceti tisíc evropských obchodník .

Foto: archiv O2
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Prov ené ešení

Pokladní systém O2 eKasa je postavený na bázi 

úspěšného řešení pro evidenci tržeb v Chorvatsku, 

kde tato povinnost pro podnikatele platí od roku 

2013. „Jádrem našeho systému je aplikace, kterou 

dnes aktivně používá 30 tisíc obchodníků. Přichá-

zíme tedy s dokonale prověřeným řešením,“ říká 

Tomáš Budník. Společnost O2 uzavřela exkluzivní 

partnerství se Svazem účetních ČR, který pokladní 

systém O2 eKasa testoval a garantuje jeho korekt-

nost v účetní a daňové oblasti.

Žádné poplatky 
p i aktivním používání
Měsíční poplatek za správu eKasy je 499 korun bez 

DPH. Součástí poplatku je pravidelná aktualizace 

systému, zálohování dat a nepřetržitá asistence 

na zákaznické lince. Tento měsíční paušál začne 

operátor účtovat od účinnosti zákona o elektro-

nické evidenci tržeb, tedy od 1. prosince letošního 

roku pro hotely a restaurace, od 1. března příštího 

roku pro maloobchod a velkoobchod a pro 

ostatní živnosti od 1. března roku 2018. Do nabytí 

účinnosti zákona budou mít obchodníci provoz 

zařízení zdarma. Všichni uživatelé eKasy navíc zís-

kají možnost prostřednictvím O2 uzavřít smlouvu 

o akceptaci platebních karet. Jakmile měsíční obrat 

podnikatele dosáhne výše 100 tisíc korun, O2 pře-

stane účtovat měsíční poplatek za správu eKasy. Při 

měsíčním obratu 50 tisíc korun se měsíční poplatek 

sníží na polovinu.

„Kombinace pokladního systému a platebních 

transakcí nám umožňuje uvést na trh inovativní 

obchodní model, ve kterém podnikatelé, kteří 

systém O2 eKasa aktivně používají a dosahují ur-

čitého obratu, nemají s provozem systému žádné 

náklady. eKasa je fi nančně nezatěžuje, naopak 

jim peníze vydělává,“ vysvětluje nový obchodní 

model Tomáš Budník.

eKasu je možné pořídit na O2 prodejnách 

i na webu. O2 je však připraveno i na variantu, 

pokud by byl zákon o EET zrušen. V takovém 

případě garantuje zpětné odkoupení základního 

balení. O2 bude obchodníkům při zavádění, sprá-

vě, servisu nebo reklamacích k dispozici 24 hodin, 

sedm dní v týdnu.

Všechny informace jsou dostupné také 

na webu www.o2.cz/ekasa.  

Luboše Lukasíka
editele pro segment podnikatel  v O2

Systém eKasa od O2 reaguje na novou 
povinnost podnikatel , která vyplývá 
z nového zákona o EET. Pro koho je 

tento pokladní systém vhodný?
Naše řešení je vhodné pro všechny typy podniká-

ní – pro restaurace, pro mobilní stánky i kamenné 

prodejny, pro fi rmy s jednou pobočkou i pro velké 

podniky s obchody po celé republice. Díky tomu, 

že smlouva mezi O2 a podnikatelem je bez závaz-

ků, může zákazník užívání eKasy kdykoli přerušit 

a následně zase obnovit podle potřeby – to je 

výhodné například pro podnikatele poskytující 

sezonní služby.

V em je eKasa od O2 jiná oproti ostatním 
pokladním systém m? Jaké jsou její 
konkuren ní výhody?
eKasa od O2 podnikatelům na rozdíl od jiných 

dodavatelů nezvýší jejich náklady. Základní balení 

eKasy, které obsahuje vše, co obchodník k evidenci 

tržeb potřebuje – tedy dotykovou pokladnu se sto-

janem, tiskárnu na účtenky, platební terminál pro 

platby kartami a SIM kartu pro datové připojení – 

prodáváme za 4 995 korun bez DPH. Tuto cenu 

však získá každý obchodník celou zpět formou 

slevy na dani. Všichni uživatelé eKasy navíc získají 

možnost prostřednictvím O2 uzavřít smlouvu 

o akceptaci platebních karet s velmi výhodnými 

podmínkami. Jakmile měsíční obrat podnikatele 

dosáhne výše 100 tisíc korun, O2 přestane účtovat 

měsíční poplatek za správu eKasy. Při měsíčním 

obratu 50 tisíc korun se měsíční poplatek sníží 

na polovinu. Jako další výhody našeho řešení můžu 

zmínit jednoduché ovládání nebo dlouhodobou 

pozitivní zákaznickou zkušenost třiceti tisíc evrop-

ských obchodníků.

P T OTÁZEK PRO...
ada podnikatel  se obává, že pokud jim 

vypadne internet, nebudou moci pracovat. 
Jsou tyto obavy opodstatn né?
I v tomto případě eKasa funguje a plní zákonnou 

povinnost. Z navrhované legislativy vyplývá, 

že v případě, že výjimečně nastane krátkodobý 

výpadek spojení a účtenka nepůjde odeslat, bude 

moct podnikatel vydat účtenku bez unikátního 

kódu. Údaje o této transakci pak musí odeslat 

bezprostředně po obnovení spojení, nejpozději 

však do 48 hodin od uskutečnění transakce. 

O2 eKasu je navíc možné připojit k internetu 

přes mobilní síť nebo wi-fi . eKasa od O2 funguje 

na každém internetovém připojení, nevyžaduje 

tedy nutně internetovou konektivitu od O2. 

Budou data z eKasy zabezpe ena?
Ano, naše řešení je spojené se spolehlivým za-

bezpečením SeaCat TeskaLabs. Data jsou navíc 

zálohována, takže podnikatel nemusí mít obavy, 

že by o ně přišel.

Spole nost O2 uzav ela smlouvu se Svazem 
ú etních R, který pokladní systém 
otestoval. Co to znamená pro podnikatele? 
Svaz účetních ČR exkluzivně náš systém testoval 

a garantuje jeho korektnost v účetní a daňové 

oblasti. Jedná se o dlouhodobou spolupráci. 

S naším systémem mají podnikatelé garanci, že 

vše v oblasti EET bude funkční podle nejnověj-

ších legislativních požadavků.   

ALEX HOFFMANN
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V bankovním sektoru p sobíte už roky 
a máte zkušenosti i z jiných zemí. Jak 
byste de  noval typického eského 

klienta a ím se odlišuje od klient  v jiných 
zemích v rámci regionu?
Český klient je velmi specifi cký. Je totiž stále kon-

zervativní a citlivý na poplatky. Velkou úlohu zde 

navíc hraje česká koruna. Češi stále mají tendenci 

držet svá aktiva v domácí měně a neradi vstupují 

do jiných měn, i když by jim to přineslo lepší 

investiční příležitosti z hlediska nabídky produktů, 

jakož i vyšší výnosnosti. Pokud si mohu dovolit 

zevšeobecnit, z mých vlastních zkušeností vyplývá, 

že v Evropě existuje přímá úměrnost, podle níž se 

směrem na východ a jih zvyšuje otevřenost klientů, 

naopak se zmenšuje jejich citlivost na poplatky 

a služby, ale zároveň kladou větší důraz na výnos, 

někdy na úkor vyššího rizika.

Privátní bankovnictví v esku bylo dlouho 
doménou zejména švýcarských bank. Jak 
se v tomto vysoce konkuren ním prost edí 
poda ilo prosadit zastoupení slovenské banky?
Máte pravdu, klasické švýcarské, rakouské, lucem-

burské nebo lichtenštejnské banky mají před námi 

obrovský – mnohogenerační – náskok. I když 

u nás nenabízely korunové produkty, měly tradici 

silného bankovního tajemství, což byla jejich hlavní 

výhoda. Mnoho klientů proto volilo právě švýcarské 

privátní banky, protože nechtěli, aby jejich sousedé 

nebo konkurenti věděli, že jsou úspěšní. Před léty 

však tlaku na prodávání fi nančních dat ustoupilo 

i Švýcarsko a klientské informace zprostředkovává 

i do zemí daňových domicilů klientů. Švýcarské 

banky tak přišly o svou hlavní výhodu, a proto se 

klienti začali ohlížet po jiných možnostech. Do po-

předí se dostala kvalita, rozsah nabízených služeb 

a efektivnost řešení pro klienta.

A jak p istupuje k bankovnímu tajemství 
Privatbanka?
Regulace, včetně bankovního tajemství, se v Evropě 

neustále zpřísňuje a Privatbanka všechna nastavená 

pravidla důsledně dodržuje. Co se týče vnitro-

bankovní kultury, vnímáme to tak, že bankovní 

tajemství je základem vztahu s klientem. 

než tradi ní banky
Privatbanka je jiná
Prosadila se tam, kde dominovaly zejména švýcarské banky. Její hlavní výhodou je to, že se chová jinak. 
O jiném p ístupu k privátnímu bankovnictví jsme si povídali s Dr. Radovanem Jakub íkem, generálním editelem 
zastoupení Privatbanky v eské republice.
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ním bankovnictví se často setkáváme s masovým 

prodejem produktů, které jsou nabízeny prakticky 

každému, bez ohledu na individuální preference. 

Uvedu příklad: jiná banka udělá strukturovaný 

produkt s konkrétními, neměnnými parametry 

a tento produkt prodává klientům. V Privatbance 

umíme najít podobný produkt, ale klient si sám 

určí preferovanou splatnost i to, jakou maximální 

ztrátu toleruje, a bankovní specialisté mu najdou 

produkt, který těmto požadavkům vyhovuje. 

Ideálním řešením je diverzifi kované portfolio spra-

vované bankou, kde je hlavním cílem jeho reálné 

zhodnocení (zhodnocení mírně nad infl aci). Dů-

ležitá je i otevřenost, klientovi se v bance nebojíme 

říct, že nemá pravdu. Rozumnými a podloženými 

argumenty ho tak chráníme před špatnými inves-

tičními rozhodnutími.

Jiné banky to tak ned lají?
Z praxe vím, že častým jevem v českém privátním 

bankovnictví je monolog. Klient přijde na poboč-

ku, řekne, že má volných například deset milionů, 

V praxi to znamená, že dva kolegové pracující 

ve stejné kanceláři nevědí, jaké mají klienty. Speciální 

pravidla platí i pro interní pohyb dokumentů v rám-

ci banky, riziko úniku informací je tedy minimální. 

Diskrétnost je v Privatbance na prvním místě. 

Diskrétnost však asi není jediná v c, kterou 
klienti od privátní banky o ekávají. Jak se 
Privatbance da ilo v za átcích jejího p sobení 
v esku? 
Když jsme na konci roku 2009 začali působit 

na českém trhu jako zastoupení Privatbanky, 

přemýšleli jsme, jak prezentovat novou, nezná-

mou banku. Bylo zde několik otázek. Jak budou 

klienti privátního bankovnictví vnímat slovenskou 

banku? A jak budou reagovat na akcionáře ban-

ky – společnost Penta? Přesvědčit klienty, že jejich 

peníze budou v dobrých rukách, bylo v začátcích 

to nejtěžší.

Nakonec se nám to podařilo. Velmi nám v tom 

pomohlo právě zázemí Penty. Ta patří mezi největší 

investiční skupiny ve střední Evropě a i u nás jsou 

dobře známé její projekty jako síť lékáren Dr.Max, 

sázkové kanceláře Fortuna, jakož i její výrazné 

angažování se v oblasti realit. Spolu s osobním 

a profesionálním přístupem tak banka dokázala zís-

kat důvěru mnohých významných klientů a neustále 

přibývají další. Klienty nebereme pouze jako čísla, 

ale jako individuality s vlastními úspěchy a potřeba-

mi. Nebojím se říct, že Privatbanka v tomto směru 

vyplnila v Česku díru na trhu. 

Jaké skupiny klient  oslovujete?
Většinou se jedná o první popřevratové podni-

katele, kteří svůj byznys začali budovat ve velmi 

tvrdých podmínkách na začátku devadesátých let. 

V tom se liší středoevropské privátní bankovnictví 

od západoevropského, kde je mnoho klientů, kteří 

v byznysu už aktivní nejsou – buď ho opustili, 

nebo jsou rentiéři. U českých klientů Privatbanky 

je propojení na byznys stále silné, většina našich 

klientů má své fi rmy. 

Potom je zde silná profesní skupina právníků a da-

ňových poradců, kteří se ve fi nančním světě vyznají 

a oceňují naše produkty. Navíc dynamicky roste 

i třetí oblast, a to manažeři velkých nadnárodních 

fi rem. Odhaduje se dokonce, že potenciál v tomto 

sektoru roste až o pětinu ročně. Ti naši banku vy-

hledávají sami, protože vědí, že by nebylo rozumné 

své vydělané peníze nechat „sušit“ na běžném účtu 

v některé z velkých bank.

 

V em se snažíte odlišit od konkurence? 
Privatbanka vnímá privátní bankovnictví jako 

dlouhodobý vztah s klientem. Slovo dlouhodobý 

podtrhuji. Banka si na začátku dohodne s klientem 

jasnou investiční strategii, která je mu šitá na míru. 

Až potom přichází na řadu konkrétní produkt. 

Je překvapující, že nejen v retailu, ale i v privát-

RADOVAN JAKUB ÍK

Za ínal v roce 1993 v bance Skala a podílel 
se na jejím slou ení s dnes již zaniklou Union 
bankou. Pozd ji pracoval pro Dresdner Bank 
v Praze, p ed nástupem do Privatbanky byl 
editelem pro st ední a východní Evropu 

v UBS Wealth Management, která je sou ástí 
nejv tší švýcarské bankovní skupiny. 
V Privatbance pracuje od roku 2009 jako 
generální editel reprezentace Privatbanky 
v eské republice.

bankéři se zvětší oči a už to jde. Po čtyřech ho-

dinách prezentací a grafů se ho zeptá: „Tak který 

produkt chcete?“ Správný klient by měl vstát a říct, 

že nechce nic. Mnohokrát je to dáno tím, že banky 

u nás mají nadiktovanou strategii shora, z centrály 

ve Frankfurtu, Vídni nebo Miláně. Akcionářem 

Privatbanky je Penta. Není to banka, nevyrábí 

produkty, které potom nutí ostatním… Privátní 

bankovnictví musí být v první řadě o komunikaci. 

Důležité je zejména klienta poslouchat a ptát se, 

vést s ním dialog…

Mezi klienty je rovněž zakořeněna představa, že 

pokud nemají volných aspoň deset milionů, nepa-

tří do privátního bankovnictví. V Privatbance je to 

jinak. Přijďte, vyzkoušejte si náš servis, investujte 

nejdříve, řekněme, milion. Jiné banky vám prodají 

nějaký produkt a tím to pro ně končí. V naší bance 

to však nabídkou investičního řešení teprve začíná, 

s klienty budujeme dlouhodobý vztah.

P ístup klient  k  nancím se ur it  b hem 
t ch let, co jste na trhu, m nil. Jaké strategie 
volí klienti Privatbanky v sou asnosti? 
Je pravda, že fi nanční krize z roku 2008 pořádně 

zamávala s mnohými. Klienti si dobře pamatují 

strmé propady hodnoty aktiv a po několika velmi 

bohatých letech se do popředí znovu dostaly poj-

my jako volatilita a likvidita. Po této velmi tvrdé 

„fi nanční facce“, která mnohé přivedla do zdánlivě 

velmi konzervativních produktů včetně komodit 

a nemovitostí, však v posledních letech znovu 

sledujeme posun směrem k tradičním investicím 

na kapitálovém trhu. Klienti si totiž uvědomili, že 

příliš konzervativní přístup nedokáže porazit ani 

infl aci, a tak se stali znovu odvážnějšími.

Navíc, akciové trhy se postupně uzdravily, 

a zejména v dlouhodobém horizontu dokážou 

přinášet zajímavé zhodnocení. Klienti se tedy stále 

více vracejí k diverzifi kovaným pasivně řízeným 

fondům (ETF) nebo k různým typům certifi kátů, 

které nabízejí možnost omezit nadměrné výkyvy 

na trzích. Zároveň banka eviduje zvýšený zájem 

o korporátní dluhopisy emitované společností Pen-

ta, které přinášejí více než zajímavý výnos. Ideálem 

je zkombinovat všechny tyto nástroje do jednoho 

balíku – aktivně řízeného portfolia, který předsta-

vuje vrchol privátního bankovnictví, což jiné banky 

u nás nabízejí pouze v omezené míře.

Jaké máte plány do budoucnosti?
Co se týče dalšího působení zastoupení banky 

v České republice, vidíme velký potenciál pro růst. 

V České republice žije odhadem 18 tisíc dolaro-

vých milionářů, což je pro srovnání přibližně stej-

ný počet jako v sousedním čtyřikrát větším Polsku. 

Trh privátního bankovnictví přitom neustále roste. 

A to už je pořádně velký koláč, o který se Privat-

banka s radostí popere s ostatními bankami.  

REDAKCE 

KLIENTY NEBEREME 
JEN JAKO ÍSLA, 

ALE JAKO INDIVIDUALITY
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Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 

není pouze jednorázovou akcí, ale naopak 

projektem s celoroční působností zaměřu-

jícím se na podporu oboru stavebnictví jako celku. 

Důkazem toho je například Soutěžní přehlídka 

stavebních řemesel SUSO, soutěž mladých architektů 

Young Architect Award (YAA) nebo cena Architekt 

roku. Vrcholem sezony je pak veletrh samotný, který 

se i letos uskuteční v areálu PVA EXPO PRAHA ve 

dnech 20.–24. září. 

Novinkou oproti předchozím ročníkům budou denní 

témata zabývající se významnými trendy moderního 

stavebnictví. V průběhu veletrhu se tak budou moci 

návštěvníci seznámit s problematikou kvality výrobků 

a materiálů, energetickou náročností budov a koncepcí 

větrání, podporou odborného vzdělávání ve stavebnic-

tví, fenoménem „chytrý dům“, se stavbou svépomocí 

spolu se specifi ckými pracovními postupy. Zároveň také 

bude ve Vstupní hale II k dispozici nezávislé STAVEBNÍ 

PORADENSKÉ CENTRUM, v němž odborníci v rámci 

jednotlivých denních témat poradí, jak na věc. 

V úterý 20. září pořádá analytická společnost CEEC 

Research pátý ročník Konference ředitelů projekto-

vých společností, kde vystoupí mnoho významných 

hostů. Součástí doprovodného programu veletrhu 

FOR ARCH bude ve středu 21. září přednáška Vytá-

pění a větrání v moderních úsporných budovách, or-

ganizovaná Společností pro techniku prostředí (STP), 

a konference Požární bezpečnost budov, pořádaná 

odborným internetovým portálem TZB-info, vytvářejí-

cí prostor  pro setkání specialistů napříč obory. Dalším 

zajímavým bodem programu veletrhu FOR ARCH 

bude ve čtvrtek 22. září čtvrtý ročník dvoustranných 

obchodních jednání MATCHMAKING BUSINESS 

MEETINGS. Zde budou podnikatelé získávat nové 

kontakty na evropském trhu a navazovat partnerství 

se zahraničními společnostmi. Ve stejný den se také 

bude konat konference ředitelů evropských řemeslných 

komor nazvaná Sasko-český řemeslnický dialog 2016.  

Ve spolupráci s tradičním partnerem Asociace bazénů 

a saun ČR je pak na souběžném veletrhu BAZÉNY, 

SAUNY & SPA na 21. září připravena konference 

Zatraktivnění provozu bazénů, aquaparků a koupališť, 

legislativa provozu veřejných a rodinných bazénů, 

výklad nové evropské normy. Návštěvníci by si neměli 

nechat ujít ani doprovodný program věnovaný sauno-

vání a wellness procedurám určený pro laickou veřej-

nost. Během dalšího doprovodného programu veletrhu 

FOR THERM se mohou zájemci těšit na ukázku stavby 

kachlových kamen v Hale 7.  

FOR ARCH 2016
Veletrh s p ipraveným velmi bohatým 
doprovodným programem
V po adí sedmadvacátý ro ník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se uskute ní na konci zá í 
v Praze – Let anech, nabídne letos poprvé r zná denní témata zabývající se významnými trendy ve stavebnictví, 
v etn  tematicky zam eného doprovodného programu, odborných konferencí, seminá , sout ží, poradenské 
služby a dvoustranných obchodních jednání.

„ EZ už není jen dodavatelem 
energií, ale také komplexních 
energetických ešení pro 
domácnosti, které na FOR 
ARCH zábavnou formou 
p edstavíme,“ íká editel divize 
obchod Skupiny EZ Pavel 
Cyrani. „Vybavili jsme jimi 
pojízdnou domácnost, se kterou 
v zá í vyrazíme na turné po 
eských m stech a jednou ze 

zastávek je práv  FOR ARCH.“ 

Úsporná domácnost budoucnosti 
od EZ, která bude na veletrhu 
k vid ní, zahrnuje fotovoltaické 
panely na st eše spole n  
s bateriemi pro ukládání 
elekt iny, moderní plynové 
kotle a bílé spot ebi e, tepelná 
erpadla pro topení i klimatizaci, 

a to v kombinaci se stavebními 
materiály 21. století, které 
dodává  rma Saint-Gobain.

Generální partner

O  ciální vozy

Hlavní mediální partner
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Zveme Vás na MSV 2016

se pustím jen s partnerem, 
který má vizi do budoucna.

Do inovací

Dovolte, abychom Vás pozvali na nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě,
jedinečnou událost plnou novinek napříč všemi obory.

Mezinárodní strojírenský veletrh 2016 
3.– 7. října | Výstaviště BVV Brno

Těšíme se na setkání s Vámi v Pavilonu Z.

unicreditleasing.cz
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Určitě to znáte také. Několik minut netrpělivě 

kroužíte městem a hledáte, kam byste mohli 

zaparkovat. Když už konečně místo najdete, 

je tu další problém – mince. Parkovací hodiny „be-

rou“ pouze mince. Těch se však ve vaší peněžence 

nedostává. Spěcháte-li, risknete to a odcházíte bez 

placení. Anebo si předplatíte jen několik minut 

parkování a doufáte, že až se vrátíte, nenajdete 

„pozdrav“ od městské policie v podobě „botičky“ 

znemožňující odjezd. Poctivci, kterým ještě zbývá 

čas i trpělivost, se s bankovkami v ruce vydají 

„loudit“ drobné po místních trafi kách.

Starosti s placením parkovného přes parkovací 

automaty umístěné v ulicích odpadají řidičům 

v Liberci. Magistrát města letos na jaře zprovoznil 

ve spolupráci s Českou spořitelnou platební bránu, 

která umožňuje placení parkovného bezhotovost-

ně. Vše se odehrává v internetovém prohlížeči 

vašeho mobilního telefonu, tabletu či počítače. 

Služba nejenom ušetří starosti s hledáním „drob-

ných“, umožní také parkování na dálku prodloužit 

a vyhnout se tak v případě pozdějšího návratu 

k vozidlu pokutě.

Zavádění moderních technologií do provozu 

města není jen výsadou Liberce. Například zápa-

dočeská metropole Plzeň jako první v republice 

umožnila cestujícím platit bezkontaktně ve všech 

spojích MHD. Od počátku června mohou ve všech 

autobusech městské hromadné dopravy platit ces-

tující bezkontaktní platební kartou také v Děčíně.

Moderní technologie budou využívány například 

i ke svozu komunálního odpadu. 

V Praze, Brně nebo ve Zlíně se 

můžeme setkat s „chytrý-

mi“ popelnicemi, které 

lisují odpad a po napl-

nění vysílají signál, 

že je potřebné je 

vyprázdnit. 

Rychle rostoucí po-

ptávku měst po „chyt-

rých“ řešeních potvrzuje 

i Milan Hašek, ředitel obsluhy ve-

řejného a neziskového sektoru v České 

spořitelně, která zavádění technologií 

do měst fi nancuje. „Podle našich odhadů budou 

tuzemská města do roku 2020 investovat do za-

vádění ‚chytrých‘ technologií kolem sta mi liard 

korun,“ tvrdí Hašek. Česká spořitelna při-

chystala pro města speciální balíček služeb 

„Smart City“. Chce pomáhat městům 

k realizaci investic do „chytrých“ řešení. 

Projekt „Smart City“ České spořitelny 

je zaměřen primárně na 132 měst s více 

než deseti tisíci obyvateli. „Úlohou 

České spořitelny je být 

prostředníkem mezi měs-

ty (odběrateli chytrých ře-

šení) a fi rmami (dodavateli 

chytrých řešení), který jim 

dokáže poradit s ekono-

mikou a fi nanční stránkou 

projektů, zajistit pro ně 

výhodné dotační a úvěrové 

fi nancování i poskytnout 

vybrané vlastní produkty 

na bázi řešení, která jako 

banka sami dobře zvládáme,“ 

vysvětluje Hašek.

„V Praze jsme například umožnili 

cestujícím odbavování v MHD 

prostřednictvím POS terminálů. 

Bezkontaktní platby v hromadné 

přepravě jsme zpřístupnili i v regi-

onální dopravě i v Moravskoslez-

ském kraji. Plzeňská karta, na jejímž 

uvedení jsme se také podíleli, propojuje cestovní 

průkazy v Plzni a Karlových Varech.  V Praze, 

Brně, nebo ve Zlíně jsme se podíleli na instalaci 

‚chytrých‘ popelnic,“ vypočítává Hašek.

Investiční aktivity měst do technologií má 

podpořit i nové dotační období v Evropské unii. 

„Současné programovací období 2014–2020 je 

velice nakloněno fi nancování ‚chytrých‘ 

projektů, celkové zaměření dotač-

ních programů na rozdíl od mi-

nulého programovacího období 

nepreferuje ‚betonové‘ investice, ale 

právě investice do moderních techno-

logií.“ zdůraznil další z manažerů České 

spořitelny Marcel Babczynski.  

FRANTIŠEK BOUC
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„V Praze jsme například umožnili 

cestujícím odbavování v MHD 

prostřednictvím POS terminálů. 
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průkazy v Plzni a Karlových Varech.  V Praze, 

Brně, nebo ve Zlíně jsme se podíleli na instalaci

‚chytrých‘ popelnic,“ vypočítává Hašek.
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nepreferuje ‚betonové‘ investice, ale 

právě investice do moderních techno-
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FRANTIŠEK BOUC

Koncept „Smart City“ dorazil do eska. Financování nabízí eská spo itelna i fondy Evropské unie.
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advertorial

Jaké jsou další cesty 
pro m ení p ínosu vzd lávání? 

K měření používáme metodu WORKtest®, zejména 

pak development benchmarking, kde se jednoznač-

ně pracuje s agilitou jednotlivce i týmu. Agilit, které 

měříme, je hned několik druhů. Součástí benchmarku 

jsou i plány rozvoje. Na každého platí jiná metoda, 

proto je nutné zjistit agilitu učenlivosti celého týmu 

i jednotlivce, konkrétní předpoklady a oblasti, které je 

nutné rozvíjet, následně pak metody rozvoje. Samotné 

měření agility i souvisejících „soft  skills“ je nutné 

provádět před samotným vzděláváním a po jeho 

ukončení. Jasně vidíme, v jakých oblastech se jedinec 

posunul a kde mělo vzdělávání přínos.

 

Podívejte se na reálný příklad měření efektivity a pří-
nosu vzdělávání manažera, v čem se nejvýrazněji 
posunul díky metodě WORKtest®:

Kolegialita, nestrannost, ohleduplnost (34 %)

Agilita (27 %)

Zákaznická orientace (25 %)

Komunikace (16 %)

Management priorit (16 %)

Konstruktivní myšlení (14 %)

Flexibilita (14 %)

Dovednost delegovat (48 %)

Zdá se vám to smysluplné? Pak je to efektivní. Ano, 

tento způsob je nejen jednoduchý a časově nenáročný, 

ale hlavně jasný, stručný, vypovídající a objektivní. 
Pokud jsme na začátku uvedli, že měření účinku vzdě-

lávání je problémem mnoha fi rem, troufáme si říci, že 
jsme tento problém vyřešili.   

Firmy posílají řadu svých zaměstnanců na nejrůz-

nější školení, vzdělávání, koučinky (nebo gaučin-

ky), za které platí nemalé prostředky, a právem 

očekávají hvězdný výkon opředený rouškou oněch tří 

magických slov (výkon, produktivita, efektivita). 

Doba je výkonová, tudíž rychlá a bude ještě rychlejší. 

Jsou obory, kde se efektivita měří velmi snadno. Ale jak 

měřit efektivitu ve vzdělávání? 

To je rébus, kterým jsme se začali zabývat již v roce 

2008, a nyní přinášíme velmi zajímavé výsledky. Mno-

ho fi rem, které do vzdělávání investují, pochopitelně 

očekávají posun zaměstnanců k lepším výsledkům. 

Jaká je tedy návratnost investic do vzdělávání? U ob-

chodníků by mělo být vcelku snadné to zjistit – zvý-

šenou produktivitou prodeje, u řady profesí je to však 

obtížné vyhodnotit. Návratnost investic do rozvoje 

a vzdělávání zjistíme pouze tehdy, pokud měříme 

konkrétní potřeby rozvoje již na jeho začátku. 

Jak vyhodnotit, že investice 
do vzd lávání byly ú eln  vynaloženy? 
Které schopnosti, dovednosti či způsobilosti byly 

posíleny a které ne? A co rizikové faktory chování – lze 

se s nimi vypořádat? 

Tvrdé dovednosti, tzv. hard skills, jsou lehce měřitelné. 

Ale co soft  skills? Jak zjistit posun zaměstnance, který 

absolvoval řadu školení na měkké dovednosti? Lze 

to vůbec? Ano, lze – účinně a jednoduše. Chce-li mít 

fi rma objektivní fakta, musí nutně vsadit na „ostrá“, 

tzv. reálná data – vstupy měření. Posílením způsobilos-

ti zároveň eliminujeme rizikové chování.

Dnes již skutečně nestačí dotazníky, analýzy vzdě-

lávacích potřeb či závěrečná zpráva od lektora. Tyto 

výstupy jsou založeny na subjektivním pohledu. 

Ani zpětná vazba na lektora není měřítkem kvality 

rozvoje zaměstnanců – odráží se v ní nálada účastníků 

i sympatie. Je zarážející, že i dnes se pořád tyto postupy 

používají. Vzdělávací agentury nepracují s agilitou mě-

ření a fi rmy to po nich ani nevyžadují, a tak se pořád 

vzdělává, koučuje, utrácí, a efekt nikde. Ještěže jsou ty 

„modré peníze“… 

Jak zm it ú inek vzd lávání 
a co p ináší „doba výkonová“?

Lze m it efektivitu rozvoje cestou agility?

Výkon, produktivita, efektivita, po ád dokola, až tyto fenomény doby budí adu 
zam stnanc  z klidného spaní a zp sobují frustrace. A není divu. Umíte si 
p edstavit, co musí zam stnanec spl ovat, aby splnil o ekávání všech? 

EVA URBANOVÁ 

BLIŽŠÍ INFORMACE NA

WWW.WORKTEST.CZ

JE PRO VÁS P ÍNOSNÉ M IT 

Ú INKY VZD LÁVÁNÍ? PAK SE 

OBRA TE NA NÁS.

WORKtest® 

Eva Urbanová  

Tel.: +420 777 022 543 
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V tšin  lidí jméno Georgese Nagelmackerse z ejm  nic ne ekne. Nebýt však jeho, sv tová literatura 
i kinematogra  e by byly chudší o adu známých p íb h . Nagelmackers totiž založil spole nost, která provozovala 
legendární vlaky Orient Express.

Ilustrace: Filip erný

Georges Nagelmackers

Jen málokterý podnikatel se může pochlubit tím, 

že se výsledek jeho činnosti stal součástí řady 

slavných románů a fi lmů. Georges Nagelma-

ckers to ale se svým vlaky Orient Express dokázal. 

A zdaleka nešlo jen o známý román Agathy Christie 

(původně se román jmenoval Vražda ve voze 

do Calais a teprve později se přejmenoval na Vraž-

du v Orient Expressu) nebo bondovku Srdečné po-

zdravy z Ruska. Román z prostředí Orient Expressu 

napsal například i Graham Greene a Philip Sparke 

zase zvítězil se svojí skladbou Orient Express pro 

symfonický dechový orchestr v soutěži nových skla-

deb pro dechové orchestry. Celkově Orient Express 

inspiroval desítky knih a fi lmů.

Vlak, ve kterém se psala historie
V Orient Expressu se ale neodehrávaly jen slavné fi k-

tivní příběhy, ale doslova se v něm, přesněji v jednom 

z jeho vagonů, psala i skutečná historie. V roce 1918 

totiž v odstaveném vagonu Orient Expressu pode-

psali zástupci německé armády konečnou kapitulaci 

Německa v první světové válce. Když pak Adolf 

Hitler dobyl v roce 1940 Francii, nechal ve stejném 

voze podepsat kapitulaci pro změnu francouzskou 

generalitou. Když v roce 1945 bylo jasné, že Hitler 

válku prohraje, nařídili němečtí velitelé vagon zničit, 

aby se nedostal zpět do rukou Francouzů.
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PRVNÍ VLAKY AŽ DO ISTANBULU 
NEJEZDILY 

P estože trasa Orient Expressu vedla 
z Pa íže do Istanbulu, v prvních letech 
provozu jezdily vlaky jen do Giurgiu, které se 
nacházelo asi 70 km za Bukureští. Zde se 
železnice k ížila s Dunajem a cestující museli 
p estoupit na trajekt, který je p es Dunaj 
p evezl. Následn  bylo t eba pokra ovat 
místním vlakem do Varny v Bulharsku, kde 
se op t nalodili na trajekt, kterým dopluli až 
do Istanbulu. Teprve až na konci 19. století, 
poté co byly dostav ny ve východní Evrop  
nové trat  a mosty, vyrazil z Pa íže první vlak, 
který jel až do Istanbulu.

JAK VYPADALY PRVNÍ VLAKY ORIENT 
EXPRESS

První vlaky Orient Express m ly jen 
n kolik voz . Tvo ily je dva luxusní l žkové 
vozy, jídelní v z s ku áckým salonkem, 
zavazadlový v z a ást pro personál. 
Cesta z Pa íže do Istanbulu trvala necelých 
sedmdesát hodin a jelo se t i noci. 
P i první jízd  se host m podávaly úst ice, 
polévka s italskými t stovinami, ku ecí 
maso po myslivecku nebo hov zí  let 
se zámeckými brambory.

Centrum pro studium demokracie a kultury letos vydalo v p ekladu Karla Dyby knihu p edního n meckého ekonoma 
v novanou analýze sou asné krize eurozóny. Formou odpov dí na návodné dotazy noviná e Sinn v první ásti knihy 
podrobn  vysv tluje p í iny m nové krize, koncipuje možná východiska (druhá ást) a nakonec p ipojuje krátké obecné 
zamyšlení nad budoucností EU.

Autor systematicky rozebírá cestu ke zříze-

ní evropského státu raženou vrcholnými 

politiky a technokraty z EK a ECB bez 

ohledu na respektování jak uzavřených meziná-

rodních smluv, tak ekonomických zákonitostí. 

Přesvědčivě dokládá porušování maastricht-

ských podmínek, zejména zneužívání měnové 

politiky k podpoře rozpočtů států zasažených 

krizí. Srozumitelně popisuje sofi stikovaný 

mechanismus zestátnění soukromých dluhů 

a důsledky této kolektivizace – zjevnou nekon-

kurenceschopnost ekonomik jihu a jihozápadu 

Evropy i politiky skrývané miliardové transfery 

a záruky ze střední a severní Evropy, které 

destruktivně zatěžují již dnešní, ale zejména 

budoucí daňové poplatníky.

Budoucnost Sinn spatřuje ve výslovném odpuštění 

části dluhů některých zemí (nalhávat si, že všech-

ny dluhy budou splaceny, je naivní iluzí) a v jejich 

alespoň dočasném odchodu z eurozóny. Klíčové je 

okamžité rozvolnění vzájemného fi skálního ruče-

ní a otočení zavedené praxe, kdy opatření politiků 

a úředníků obcházejí právo a předbíhají přirozený 

hospodářský a sociální vývoj.

Nedávné rozhodnutí německého ústavního 

soudu, bohužel posvěcující Sinnem kritizované 

praktiky ECB, a bruselské reakce na odchod 

Velké Británie z EU ukazují, že odtrženost evrop-

ských elit od reality je zoufalá. I integraci naklo-

něný český čtenář po přečtení knihy racionálně 

odmítne myšlenku přijmout euro, dokud se cosi 

zásadně nezmění.  

LADISLAV MIN I , editel odboru HK R

Recenze knihy Hanse-Wernera Sinna – „V pasti eura“

A Nagelmackers rozhodně nic nepodcenil a vlak 

vybavil skutečně prvotřídním způsobem. Vagony 

se honosily dřevěným obložením, koženými křesly 

a lůžka byla vybavena hedvábnými přikrývka-

mi. Nagelmackers navíc na cestu pozval řadu 

významných osobností a novinářů, které nechal 

užít si krásy a luxusu nového vlaku. Žurnalisté pak 

nadšeně informovali o „jednom z nejlepších hotelů 

v Evropě, který se navíc pohybuje po železnici“. 

Úspěchu Orient Expressu napomáhal obří rozvoj 

železnice a do jeho nabídky tak stále přibývaly dal-

ší a další důležité trasy napříč Evropou. Na počát-

ku 20. století by otevřen alpský Simplonský tunel, 

který spojil Švýcarsko a Itálii a značně zjednodušil 

spojení mezi Paříží a Benátkami či Milánem. Tato 

nová stavba výrazně pomohla i Orient Expre-

ssu, kterému se po 1. světové válce začalo říkat 

„Simplon-Orient-Express“. Otevření tunelu se 

však Georges Nagelmackers nedožil, zemřel totiž 

10. srpna 1905 ve Francii.

Orient Express stále brázdí Evropu
Ačkoli již za jeho života slavily vlaky Orient Express 

velký úspěch, zlatá léta zažily až před 1. světovou 

válkou. Tehdy jejich klientelu tvořili nejvýznamnější 

a nejzámožnější lidé té doby. Válka sice rozmach 

Orient Expressu zbrzdila, avšak rozvoj cestování 

po válce opět slavné vlaky nastartoval. Vlaky Orient 

Express vydržely, i když občas s přestávkami a v růz-

ných modifi kacích, až do 21. století. Z jízdních řádů 

zmizely po 126 letech 14. prosince 2009. Přesto 

vlaky Orient Express stále brázdí Evropu. Spo-

lečnost Belmond totiž zakoupila několik souprav 

původních Orient Expressů a dodnes nabízí lidem 

zážitkové jízdy tímto legendárních vlakem, a to 

včetně trasy z Paříže do Istanbulu.  

DANIEL MORÁVEK 

Konstantinopolí (dnešním Istanbulem). O pět let 

později pak z Paříže vyrazil první Nagelmacker-

sův vlak.

Inspiraci našel Nagelmackers v USA

Historie samotného Orient Expressu se ovšem 

začala psát o více než 60 let dříve, kdy z paříž-

ského Východního nádraží vyrazil první dálkový 

expres společnosti Wagons-Lits. Tu založil belgický 

podnikatel Georges Nagelmackers. Zakladatel 

nejslavnější dálkové železnice se narodil 24. června 

1845 v Lutychu. Jeho otec pracoval jako bankéř 

a měl úzké vazby jak na dvůr krále Leopolda II., 

tak i na železnici. A jablko nakonec nepadlo 

daleko od stromu. Mladý Georges vystudoval sta-

vebnictví a po studiích vyrazil do Spojených států 

amerických, kde chtěl vyzkoušet fungování tamní 

železnice. Zde strávil cestováním po železničních 

cestách více než deset měsíců, přičemž ho nejvíce 

nadchly vlaky bratří Pullmanů. Šlo o vlaky hotelo-

vého typu, které se výlučně skládaly z vozů tehdejší 

1. třídy, zejména z vozů salonních, jídelních a lůž-

kových. Podle George Pullmana pak byl dokonce 

pojmenován samotný luxusní lůžkový vůz.

Sázka na luxus se vyplatila
Nagelmackerse lůžkové vozy natolik zaujaly, že 

se po svém návratu do Evropy rozhodl podobné 

vlaky provozovat i na starém kontinentu. Přestože 

svůj návrh představil již v roce 1870, trvalo ještě 

řadu let, než mohl být uskutečněn. Realizaci dál-

kové železnici komplikovaly jak lokální války, které 

byly v 19. století skoro na každodenním pořádku, 

tak složité vyjednávání s jednotlivými národními 

společnostmi. 

V roce 1878 se konečně podařilo položit pomysl-

ný stavební kámen nové železniční trasy. 13. čer-

vence tohoto roku totiž několik balkánských států 

a Osmanská říše podepsaly Berlínskou smlouvu 

o železničním spojení mezi Vídní a tehdejší 
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v silách ani jedné z těchto složek pravidelně kontrolo-

vat dodržování zákona v praxi. Není prostě jednoduše 

možné, aby každou provozovnu, byť jedenkrát ročně, 

navštívil pracovník fi nanční nebo celní správy a prove-

dl kontrolu dodržování zákona. Takové nasazení sil 

a prostředků by se nutně minulo účinkem a výsledky 

plošných kontrol by dozajista neměly potřebný efekt. 

Je tedy zapotřebí, aby kontrolní funkci doplnila analýza 

dat přenesených do centrálního úložiště a aby omezené 

kapacity kontroly orgánů fi nanční správy nahradila 

široká veřejnost. Jedině zákazníci dokážou totiž vytvo-

řit dostatečně silný samokontrolní mechanismus, který 

pomůže nasměrovat kontrolní orgány k těm podnika-

telům, kteří nebudou postupovat podle zákona o elek-

tronické  evidenci. 

Salámová motivace
Pokud zákazníci získají motivaci ověřovat účtenky 

prostřednictvím internetové sítě, vytvoří tak nepřímo 

tlak na podnikatele, aby zákon o elektronické evidenci 

tržeb neobcházeli a odesílali pravidelně zákonem 

určená data do centrálního úložiště. Tam podle slov 

představitelů fi nanční správy bude prováděna analýza 

těchto dat a bude vyhodnocován počet účtenek, vývoj 

v čase a objem tržeb, a to vše z nejrůznějších pohledů 

a kritérií. Z výsledků těchto analýz pak budou vybíráni 

ti podnikatelé, kteří budou následně podrobeni detail-

ní kontrole fi nančních orgánů. 

Na tomto samokontrolním systému asi není nic špat-

ného. Celý tento systém má jen dvě malé vady na krá-

se. První vadu spatřuji v tom, že nikdo otevřeně nepři-

znal, že účtenková loterie se nedělá pro lidi, protože 

hlavní přínos bude mít nepochybně pro kontrolní 

orgány. Druhá a z mého pohledu zásadní vada spočívá 

v tom, že motivem zákazníků nebude, jak tomu je třeba 

v západní Evropě, běžná premisa o tom, že normální je 

platit daně, ale motivaci bude představovat jízdní kolo 

nebo štangle salámu.       

Je nesporné, že účtenková loterie představuje velmi 

silný nástroj k propagaci elektronické evidence 

tržeb. Zcela jistě zafunguje jako nástroj podpory 

toho, aby si lidé od prodejců vyžadovali účtenky za na-

koupené zboží a služby, protože právě účtenka, resp. 

její unikátní kód bude vstupenkou do světa „lehkého 

hazardu o hodnotné ceny“. 

Přestože neznáme dosud žádné detaily, které by se 

účtenkové loterie týkaly, můžeme si udělat představu 

o způsobu jejího fungování podle chorvatského nebo 

slovenského modelu. V těchto zemích totiž účtenko-

vá loterie funguje již několik let. Každý zákazník, 

který obdrží účtenku od obchodníka nebo řemeslní-

ka, má možnost se prostřednictvím internetu a uni-

kátního kódu účtenky přesvědčit, že údaje z účtenky 

byly řádně přeneseny do centrálního úložiště dat. 

To znamená, že obchodník nebo řemeslník odeslal 

prostřednictvím své pokladny data na server minis-

terstva fi nancí a svoji tržbu tak řádně zaevidoval. 

Zároveň má zákazník možnost zařadit tuto svoji 

účtenku do „slosování“. Pokud uvede svoje identifi -

kační údaje, může se těšit, že právě jeho účtenka 

bude v některém ze stanovených termínů vylosována 

a on bude odměněn.

 
… a vít zem se stává
Můžeme předpokládat, že účtenková loterie bude 

postavena na stejných principech i v naší republice. 

Bez ohledu na počet vylosovaných a odměněných 

účastníků bude mít účtenková loterie vždy minimálně 

jednoho vítěze. A tím vítězem bude vždy ministerstvo 

fi nancí. Účtenková loterie totiž představuje mimo pod-

pory EET také významný kontrolní prvek, který bude 

pomáhat fi nanční správě s identifi kací nepoctivých 

podnikatelů. Elektronická evidence tržeb bude zavádě-

na postupně a dopadne na velký počet daňových 

subjektů. I přestože kontrola dodržování zákona bude 

ve sdílené kompetenci fi nanční a celní správy, není 

Celkem bez v tšího zájmu médií prošla zmínka o tom, že Ministerstvo  nancí R plánuje 
v souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb také ú tenkovou loterii. Podle 
mediálních vyjád ení zástupc  ministerstva by m la být ú tenková loterie spušt na 
od 1. b ezna 2017, a to p edevším z toho d vodu, že „o ni mají lidi zájem“ a ministr 
 nancí p edpokládá, že ú tenková loterie m že mít úsp ch.

Ing. JI Í ŽEŽULKA

Vystudoval Provozn  
ekonomickou fakultu na eské 
zem d lské univerzit . 
P evážnou ást své kariéry 
pracoval pro Finan ní správu, 
kde se z pozice referenta správy 
daní v Žatci vypracoval až na post 
zastupujícího editele 
Generálního  nan ního 
editelství. Jeho specializací byl 

boj s da ovými úniky. V roce 
2015 svoje angažmá ve státní 
správ  ukon il a posléze 
nastoupil do poradenské 
spole nosti Apogeo na pozici 
manažera da ových spor .

APOGEO

Spole nost APOGEO je eská 
poradenská skupina, která 
poskytuje komplexní služby 
v oblasti auditu, daní, 
transak ního poradenství, 
oce ování a zpracování ú etní 
a mzdové agendy. Na trhu 
p sobí od roku 2001 
a zam stnává více než 
80 odborník . Je lenem 
mezinárodní poradenské 
sít PKF. 
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Ú tenková loterie bude mít 
minimáln  jednoho vít ze
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Firemní večírky  
Konference

Soukromé akce  
Akce na míru

Speciální  
plavby

Již více než 25 let se Prague Boats řadí mezi re-
nomované lodní společnosti v oblasti osobní dopravy. 
S hrdostí provozujeme nejmodernější a nej ekologičtější 
flotilu v  Praze. Mezi našimi loděmi najdete nejen lu-
xusní a zbrusu nové lodě, ale také plavidla na solární 
a hybridní pohon. Perfektní stav všech našich lodí je 
samozřejmostí.

Jsme hrdí nejen na  naši flotilu, ale také na  šíři, 
rozmanitost a  kvalitu našich služeb. Naše lodě jsou 
po  celý rok vyhledávaným místem pro firemní akce, 
konference, soukromé oslavy, svatby a mnoho dalších 
společenských akcí. Nabízíme skvělý catering, příjem-
ný a profesionální personál a vždy jsme připraveni pro 
své zákazníky udělat maximum.

ORIGINÁLNÍ FIREMNÍ VEČÍRKY

www.prague-boats.cz

PRAGUE BOATS
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Neztrácejte čas, peníze ani nervy absurdními spory. 
Sjednejte si právní ochranu pro živnostníky a firmy.

• Poskytneme vám právní služby a poradenství.
• Máme silný tým nezávislých právníků.
• Denně jsme vám k dispozici nonstop.
• Hradíme řešení sporů až do 1 mil. Kč.

www.das.cz  |  +420 267 990 711  |  info@das.cz

Okna prý netěsní,
abychom měli
více čerstvého

vzduchu

Také jste narazili 
na neférové dodavatele?

68k_das.indd   68 23.08.16   17:53


