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eská republika bude mít vysokorychlostní 

železnici, povinnou maturitu z matematiky, 

daňovou reformu a taky nabídku mobilních 

tarifů, která si v ničem nezadá s našimi polskými 

sousedy. Jednou určitě.

Podle pozitivního náboje zpráv, které na nás 

v únoru vychrlila Strakovka, je jasné, že naše země 

se řítí ke světlým zítřkům, a to brexitu i novému 

americkému prezidentu navzdory.  

Předvolební kampaň se rozjela hlava nehlava 

a jedna z těch hlav, která byla obětována, patřila 

ministru průmyslu a obchodu Janu Mládkovi. 

Pan premiér jeho odvolání komentoval slovy, že 

občané musejí vědět, že ministerstvo je na jejich 

straně. Co tak napsat o ministerstvu fi nancí. Jak 

moc je na straně občanů – podnikatelů, si někteří 

vyzkoušeli na vlastní kůži, nebo spíše na vlastní 

bankovní účet. 

Daňová správa totiž navzdory slibům, že to nebude 

s pokutami za chyby v kontrolních hlášeních 

přehánět a bude jednat primárně klientsky, rozdala 

pokuty dvěma tisícovkám podnikatelů a vydělala 

devadesát milionů korun. Co je doma, to se počítá 

a teď zdaníme ty korunové dluhopisy…

Občan – podnikatel má teď naštěstí plnou hlavu 

toho, jak zefektivnit criminal compliance program, 

aby se vyvinil z budoucího obvinění, které by 

ho mohlo potkat v souvislosti s novelou zákona 

o trestní odpovědnosti právnických osob, případně 

koupil tu správnou pokladnu, aby daňové správě 

poskytl ještě více dat, za které později dostane 

pokutu.

Přeji vám hezké čtení a příště se potkáme už 

v   jarních časech.

DAGMAR KLIMOVI OVÁ
Šéfredaktorka

Vážené tená ky, vážení tená i
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IVAN LANGER: CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM 

JE PRO PO NUTNOST 

Prvního prosince lo ského roku vstoupila v platnost novela zákona o trestní 
odpov dnosti právnických osob. Ta zásadn  m ní koncepci vý tu trestných 

in , kterých se právnická osoba m že dopustit, a rozši uje okruh trestných in  
z 83 na 228. Zda je tento model generální trestní odpov dnosti právnických osob 

správný a jaké d sledky z toho pro podnikatele plynou, jsme mluvili s Ivanem 
Langerem, bývalým ministrem vnitra, nyní advokátem a partnerem Advokátní 

kancelá e Pe ený – Fu ík – Langer.

16

IRÁK JE VELKOU INVESTI NÍ P ÍLEŽITOSTÍ

Devátého února podepsal ministr zahrani í Lubomír Zaorálek se svým iráckým 
prot jškem Ibráhímem Džaafarím dv  memoranda o spolupráci. Podle prvního 
z nich se v esku budou školit irá tí diplomaté a druhé po ítá s prohloubením 
spolupráce obou ministerstev. R podporuje Irák v boji proti Islámskému státu 

a vytvá í podmínky pro eské podnikatele, kte í zemi pomáhají s obnovou 
infrastruktury. Na konkrétní p íležitosti jsme se zeptali iráckého velvyslance 

v eské republice Walida Hameda Shiltagha.

20

ZDEN K ZAJÍ EK: ŠKODA KAŽDÉ ZTRACENÉ HODINY 

PODNIKATELE V BYROKRATICKÉM BLUDIŠTI 

Prezident ICT Unie Zden k Zají ek je u nás pr kopníkem elektronizace ve ejné 
správy. Stál nap íklad u zrodu CzechPointu, dnes se angažuje v Iniciativ  202020 

nebo Právním elektronickém servisu pro podnikatele, který podnikatel m uleví 
od byrokracie a administrativy. 

26

STÁTNÍ PODNIK NEZNAMENÁ NEFUNK NÍ MOLOCH

… íká Ji í Protiva, generální editel Vojenského technického ústavu. Do funkce 
nastoupil v obtížné dob , kdy se podnik krom   nan ní ztráty potýkal také 

s pošramocenou pov stí kv li výbuch m ve vrb tickém areálu. Po dvou letech 
se VTÚ t ší pov sti spolehlivého partnera, který si svým výzkumem a vývojem 

nezadá s mezinárodní konkurencí.

34

INTERNET V ET ZECH

Politici si nev dí rady, jak jednat s  rmami bez sídla, registrace i bankovního 
ú tu. Nejv tší IT giganti se momentáln  p est hovali do Irska. Nejvíce  rem 
dávno sídlí v da ových rájích. Cestou v tší regulace a složit jší legislativy je 

ovšem zpátky nikdo nep ivede. Mechanismy, které jsou dnes budovány „pro naši 
ochranu“, se v rukou diktátor , oligarch  a korporací privatizujících stát, 

stávají nástrojem proti nám samotným.

42
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kých pozic. „V současné době, kdy 

zaměstnavatelé čelí každoročnímu 

razantnímu navyšování minimální 

mzdy, hrozbě zrušení tzv. karenční 

doby a  zavedení povinných ,sick 

days‘ či probíhající novelizaci 

zákoníku práce, patří toto opatření 

mezi jedno z nejvíce zatěžujících,“ 

upozorňuje prezident Hospodářské 

komory České republiky Vladi-
mír Dlouhý. Nová dávka nejenže 

zvýší podnikatelům administra-

tivu (formuláře, úprava účetních 

systému, výdaje na kontroly atd.), 

ale především může ochromit 

provoz ve firmách. Hrozí také její 

zneužití.  

MIROSLAV DIRO

HK R nabídla vlád  
pomoc p i výstavb  
vysokorychlostní 
železnice
„Příprava rychlých železničních 

spojení nemůže stát jen na želez-

ničních technicích. Musí vzniknout 

multidisciplinární tým odborníků 

na vrcholové vládní úrovni a s pod-

porou a kontrolou Parlamentu ČR,“ 

tvrdí předseda Dopravní sekce Hos-

podářské komory České republiky 

Emanuel Šíp, podle něhož je potře-

ba i průběžná diskuze s dopravci, 

podnikateli a cestující veřejností. 

Jen to podle něj může zajistit, že 

projekty Správy železniční doprav-

ní cesty budou kvalitní a budou 

schopné bez dodatečných investic 

a nadbytečných nákladů dlouhodobě 

pokrývat poptávku cestujících. Záro-

veň upozorňuje, že stát v posuzování 

železničních projektů zapomíná 

na srovnání s obdobnými projekty 

v cizině. „Příkladem je projekt želez-

ničního spojení Letiště Václava Havla 

s centrem Prahy, který byl zpraco-

ván zcela bez využití zahraničních 

zkušeností s letištní železnicí, a proto 

trpí kritickými problémy,“ uvedl Šíp. 

Hospodářská komora České repub-

liky proto nabídla vládě i politikům 

odbornou pomoc v přípravě i reali-

zaci programu rychlých železničních 

spojení i při posuzování konkrétních 

železničních projektů. 

HK R odmítla 
dlouhodobé 
ošet ovné
Vláda chce zavést novou sociál -

ní dávku, kterou by čerpali 

zaměstnan ci pečující o své blízké. 

Hospodářská komora České 

republiky ji odmítla, zaměstnava-

telům totiž způsobí nemalé potíže. 

Budou muset ze dne na den zajistit 

náhradu za zaměstnance, přičemž 

ale doba, za kterou taková náhrada 

bude potřeba, nebude předem 

určena a může trvat až tři měsíce. 

MPSV vyčíslilo náklady na více 

než 2  miliardy korun, opatření si 

navíc vyžádá 65 nových úřednic-

KRÁTCE
Z KOMORY

zprávy z komory a z domova

Podnikatelé doprovázeli p edsedu Poslanecké sn movny Parlamentu R Jana Hamá ka 
na jeho cest  po st edoasijských zemích. Mise eských  rem, kterou zorganizovala Komora 
SNS ve spolupráci s Hospodá skou komorou R, m la ve svém programu podnikatelská 
fóra v Astan , Taškentu a v Dušanbe. Na snímku viceprezident HK R Michal Šte  .

Foto: archiv HK R

Generální konzulát ve Lvově per-

sonálně posílí a původně určená 

kvóta pro přijímání pracovních 

sil z Ukrajiny bude překročena. 

Rozhodla o tom vláda poté, co 

s jejím předsedou Bohuslavem 

Sobotkou o akutním nedostatku 

zaměstnanců ve firmách osobně 

jednali prezident Hospodářské 

komory Vladimír Dlouhý a ta-

jemník Tomáš Vrbík. Pomohla 

i společná výzva HK ČR, SP ČR 

a KZPS adresovaná vládě. HK ČR 

zaměstnavatelům vyřídila už více 

než 2 700 žádostí o pracovní síly 

z Ukrajiny, kvůli úřadům ale za-

městnavatelé dnes musí čekat přes 

půl roku, než je jimi vybraný ucha-

zeč o práci vůbec pozván na konzu-

lát ve Lvově k pohovoru. Zdlouhavé 

postupy úředníků kritizovala HK 

ČR. „Nepružnost českých orgánů 

například v porovnání s Polskou 

republikou je až zahanbující. A děje 

se tak na úkor blahobytu českých 

občanů a prosperity naší země. 

Dlouhodobě nás Ukrajinci samo-

zřejmě nezachrání, ale krátkodobě 

pomoci mohou. Vláda pro to však 

musí něco udělat,“ upozorňoval 

Vladimír Dlouhý.

Karty se nakonec obrátily ve pro-

spěch zaměstnavatelů a odborářská 

lobby, které dosud vláda pozorně 

naslouchala a která příchod Ukra-

jinců blokovala, neuspěla. Konzulát 

ve Lvově bude vyřizovat místo 

čtyř stovek rovnou dvojnásobek 

žádostí. Navýšen bude i počet 

zaměstnanců ministerstva vnitra, 

kteří zájemce o práci v ČR prově-

řují. Změny si ale vyžádají 12 mi-

lionů korun ze státního rozpočtu. 

„Vyplatí se to. Nepřidáme-li nyní 

pár milionů, dopady na rozpočtové 

příjmy při zpomaleném růstu hos-

podářství mohou být miliardové,“ 

říká Dlouhý.  

Hospodá ská komora prosadila více Ukrajinc  do firem

06k_kratceKOM.indd   6 24.02.17   9:34
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Chamber Challenge 

Golf Tour 2017
Je na ase odložit b žky, oprášit golfovou výbavu a za ít se p ipravovat na sezonu roku 2017. 
Rádi bychom vám touto cestou p edstavili nový projekt – Chamber Challenge Golf Tour 2017 – sérii golfových 
turnaj  konaných pod záštitou Hospodá ské komory R a v rámci partnerství s krajskými hospodá skými komorami.

P ipravili jsme pro vás 7 otev ených samostatn  klasi  kovaných turnaj . Vybíráme prestižní h išt  v r zných 
krajích R. Turnaje se uskute ní vždy v pátek a hrát budeme o krásné trofeje a atraktivní ceny. 

21. 4. KRAVA E U OPAVY 
partnerství KHK Moravskoslezského a Olomouckého kraje

KV TEN MONACHUS NOVÁ BYST ICE (termín bude up esn n) 
partnerství KHK Jiho eského kraje a Vyso iny

23. 6. MARIÁNSKÉ LÁZN  
partnerství KHK Plze ského a Karlovarského kraje

28. 7. BEROUN 
partnerství KHK St edo eského kraje a hlavního m sta Prahy 

1. 9. YPSILONKA 
partnerství KHK Ústeckého a Libereckého kraje

15. 9. LÁZN  BOHDANE  
partnerství KHK Pardubického a Královéhradeckého kraje

6. 10. KO ENEC 
partnerství Jihomoravského a Zlínského kraje

Sta te se i vy sou ástí této atraktivní golfové túry. 

WWW.CHAMBERCHALLENGE.CZ

VÍCE INFORMACÍ O TÚ E I MOŽNOSTI 
PARTNERSTVÍ: 

Mgr. Petra Kameníková

e-mail: petra.kamenikova@khkjm.cz 

tel.: 724 119 281

07k_golf.indd   7 24.02.17   9:36
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Okresní hospodá ská komora Pelh imov po ádá Inspirativní debaty se zajímavými 
lidmi sou asnosti. Na snímku Karol Lovaš, slovenský premonstrátský kn z, básník 
a noviná , který dnes p sobí na Pelh imovsku.

Jablonec nad Nisou: Veletrh 
cestovního ruchu Euroregion 
Tour 2017

OHK v Jablonci nad Nisou zve 

na 17. ročník veletrhu cestovního 

ruchu Euroregion Tour 2017, který se bude 

konat v Eurocentru Jablonec nad Nisou ve dnech 

16. až 18. března. OHK představí tradiční 

regionální producenty a jejich nápaditost 

a kreativitu jako lákadlo incomingové turistiky. 

Návštěvníci si budou moci vyzkoušet řemeslo 

v připravených řemeslných dílnách a zakoupit 

produkty českých, polských a německých 

výrobců. Na tradiční řemesla bude zaměřen také 

seminář „Rodinná tradice aneb Z otce na dceru“ 

s příběhy pěti vynikajících řemeslníků a jejich 

nástupkyň. Komponovaná vyprávění otců 

a jejich dcer o tom, že je přirozené pokračovat 

v rodinné tradici, se uskuteční v pátek 17. břez-

na od 11 hodin v Klubu Na Rampě. Více 

na ohkjablonec.cz.

Zlín: Zru nost student  
 prov ila sout ž 
Talenty pro  rmy „T-PROFI“

Svoji manuální zručnost a technické 

myšlení si mohli vyzkoušet žáci zá-

kladních a středních škol v krajském kole soutěže 

Talenty pro fi rmy „T-PROFI“, kterou uspořádala 

v prostorách Experimentária na Střední průmyslo-

vé škole Otrokovice Krajská hospodářská komora 

Zlínského kraje. Úkolem pěti soutěžních týmů 

bylo během tří hodin sestavit z polytechnické sta-

vebnice Merkur podle přiloženého návodu funkční 

svobody pro vyšší bezpečnost? Debata se uskuteč-

ní od 17 hodin v Dub gallery v Pelhřimově, kde 

bude zároveň probíhat samostatná výstava umělce 

Martina Knuta.

Ostrava: P íležitosti podnikání 
v Indii

Krajská hospodářská komora Morav-

skoslezského kraje coby partner mezi-

národní sítě ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

uspořádala seminář seznamující podnikatele 

s příležitostmi v Indii. Akce se zúčastnilo 35 fi rem. 

Po úvodním slově předsedy exportní sekce KHK 

Moravskoslezského kraje Reného Kolka vystoupil 

první tajemník velvyslance Indické republiky 

v ČR, o své cenné zkušenosti se spoluprací s indic-

kými partnery a podnikáním v Indické republice 

se podělili zástupce společnosti BONATRANS 

GROUP, a. s., Jakub Weimann a Libor Musil 

z  fi rmy LIKO-S, a. s. 

Brno: RHK Brno zrealizuje 
tém  300 dotovaných školení

RHK Brno pro své členy připravila 

možnost zapojit se do nového 

vzdělávacího projektu zaměřeného na technické 

a odborné vzdělávání, fi rmy mohou školit 

od manažerských dovedností přes jazyky, IT až 

po specializovaná technická školení dělnických 

profesí. Výběr je dostatečně pestrý, veřejnost si 

může vybrat z nabídky více než 80 kurzů. Při 

splnění podmínek je garantována 100% úhrada 

všech absolvovaných kurzů. Více informací na webu 

www.rhkbrno.cz nebo u Dagmar Sedláčkové 

na e-mailu: sedlackova@rhkbrno.cz.

model tiskařského lisu s řízenými otáčkami. Více-

generační týmy byly složené jak z žáků základních, 

tak i středních škol, doplněné o pedagogického 

pracovníka a také odborníka z partnerské fi rmy. 

Vítězný tým z Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov 

postupuje do národního kola soutěže, které pro-

běhne 27. dubna v Praze.

Praha: Mezinárodní železni ní 
konference IRFC 2017

Šestý ročník Mezinárodní železniční 

konference (IRFC), setkání vrcholo-

vých manažerů, železničních a logistických expertů, 

zákazníků, významných politiků a institucí z celé 

Evropy, se bude konat v Praze ve dnech 22. až 24. 

března v hotelu Clarion Hotel Prague. Mottem akce 

je „Let’s make European Railway EASY!“ Diskuto-

vána budou témata jako liberalizace, standardizace, 

konkurenceschopnost a udržitelnost železniční 

dopravy. Kompletní informace na www.IRFC.eu. 

Pelh imov: 
Aktivn  diskutujeme s lidmi

Okresní hospodářská komora Pelhři-

mov pravidelně pořádá Inspirativní 

debaty s pozoruhodnými lidmi současnosti. 

Zajímavá debata se uskutečnila s Karolem Lovašem, 

slovenským premonstrátským knězem, básníkem 

a novinářem, který dnes působí v regionu. „14. břez-

na přivítáme dalšího zajímavého muže dnešní doby, 

a to Tomáše Pojara, bezpečnostního experta, který 

byl velvyslancem v Izraeli a ředitelem Člověka v tís-

ni,“ upozorňuje OHK Pelhřimov. Témata debaty: 

Jsou miliony migrantů pro Evropu příležitostí, 

nebo hrozbou? Je skutečně nezbytné omezovat naše 

REGIONY
A SPOLE ENSTVA
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Den emesel v eském Krumlov  byl letos poprvé organizován ve spolupráci 
s Jiho eskou hospodá skou komorou. „Poda ilo se nám na tuto akci zajistit pro žáky 
základních škol z celého okresu dopravu. Díky tomu byla návšt vnost historicky 
nejvyšší,“ uvedla Zdenka Doleželová z kancelá e JHK v eském Krumlov .

O ostravský seminá  KHK Moravskoslezského kraje s názvem P íležitosti podnikání 
v Indii byl ze strany  rem p sobících v regionu velký zájem.

bezplatné poradenské služby v oblasti dotací. Naší 

snahou je právě to, aby zástupci fi rem nebloudili 

mezi jednotlivými poskytovateli, ale věděli, jaké 

mají možnosti a s kým konkrétně mohou své dotazy 

či přímo žádosti řešit,“ uvedla vedoucí Oddělení 

podpory podnikání a rozvoje lidských zdrojů Jiho-

české hospodářské komory Dana Feferlová.

Chomutov: Veletrh 
TECHNODAYS

Ve dnech 20. až 22. dubna se koná již 

5. ročník veletrhu fi rem s technickými 

obory a řemesly TECHNODAYS. Veletrh přinese 

příležitost pro fi rmy prezentovat se žákům ZŠ, SŠ, 

VŠ, rodičům a široké veřejnosti (absolventům, 

nezaměstnaným) a ujistit je tak, že řemeslo v ČR 

má zlaté dno. Součástí veletrhu bude Fórum 

elektrotechnické výroby a odborné přednášky 

vysokých škol – ČVUT, VŠCHT, ZČU – zamě-

řené pro žáky a studenty ZŠ a SŠ. Více informací 

na www.technodays.cz.

Manažerské asociace 
spojily síly
Česká asociace interim managementu podepsala 

memorandum (CAIM) o spolupráci s Českou ma-

nažerskou asociací (ČMA). Představitelé asociací 

se dohodli, že se budou vzájemně podporovat, 

propagovat a informovat. Společně se také chtějí 

podílet prostřednictvím různých akcí na rozvoji 

a kultivaci českého manažerského prostředí s důra-

zem na dlouhodobou udržitelnost a společenskou 

odpovědnost podnikání.  

MIROSLAV DIRO

Kladno hostí Burzu práce
Okresní hospodářská komora Kladno 

a Krajská hospodářská komora Střední 

Čechy zvou na 3. ročník Burzy práce, která se 

uskuteční 12. dubna v Domě kultury Kladno. 

Akce, během které se budou prezentovat fi rmy 

a střední školy kladenského okresu, je příležitostí 

pro fi rmy oslovit nové zaměstnance či brigádníky, 

ale také navázat spolupráci se středními škola-

mi nabídkou praxe studentů. Návštěvníci, kteří 

hledají práci nebo zamýšlejí změnu zaměstnání, 

budou mít možnost pohovořit s personalisty 

fi rem a získat práci. Zájemci o prezentaci pište 

na  sizlingova@komora.cz nebo info@ohkkladno.cz.

Plze : Setkání s hejtmanem
V rámci diskuze Deník s Vámi se 

v Plzni uskutečnilo setkání s hejtma-

nem Plzeňského kraje, během něhož ředitelka 

RHK PK Radka Trylčová upozornila na problémy 

týkající se zaměstnanosti z pohledu podnikatelů. 

„Zejména na Tachovsku a Domažlicku roste počet 

‚pendlerů‘, kteří pracují v Bavorsku, což situaci 

s akutním nedostatkem pracovníků v našem regionu 

ještě zhoršuje,“ uvedla. Firmy ale na druhou stranu 

stále více platí studentům stipendia a pomáhají 

školám s vybavením či s výukou.

Karviná hlásí nové leny 
i projekty

Prostřednictvím nově zřízené Oblastní 

kanceláře Havířov vstoupilo do OHK 

Karviná 51 nových členů. „Tato čísla svědčí 

o aktivním přístupu OHK Karviná a Oblastní 

kanceláře Havířov k podnikatelskému dění v naší 

lokalitě. Podařilo se nám navíc získat dotaci ve výši 

8,6 milionu Kč na realizaci Výzvy č. 60, jež bude 

zahájena 1. března. V současné době pracujeme 

také na přípravě projektů v rámci INTERREG V-A 

pro přeshraniční spolupráci mezi Českou a Polskou 

republikou,“ informoval o některých aktivitách 

v regionu ředitel OHK Karviná Zdeněk Starý. 

Klíčem úspěchu je podle něj to, že aktivity komory 

podporuje jak Magistrát města Havířova, tak 

Karviné a další obecní úřady v lokalitě. 

Lysá nad Labem: 
Veletrh  u ovských a studijních 
obor  – EMESLA 2017

Krajská hospodářská komora Střední 

Čechy uspořádala na Výstavišti v Lysé 

nad Labem Veletrh učňovských a studijních 

oborů – ŘEMESLA 2017. Na místě se prezentovaly 

střední školy z regionů Nymburk, Mladá Boleslav, 

Mělník, Kolín a Praha. Každá ze škol ve svém 

stánku představila nabízené obory, gastronomické 

školy organizovaly ochutnávky svých výrobků, 

v dalších stáncích se návštěvníci mohli nechat 

zkrášlit, ostříhat nebo si vyrobit drobný dárek. 

Akce vyvrcholila módní přehlídkou SŠ oděvního 

a grafi ckého designu Lysá nad Labem.

eské Bud jovice: 
Veletrh dota ních p íležitostí

Možnost zorientovat se v dotačních 

příležitostech a zkonzultovat své zá-

měry na jednom místě měli podnikatelé díky akci 

Veletrh dotačních příležitostí, která se uskutečnila 

v Clarion Congress Hotelu České Budějovice. „Již 

řadu let poskytujeme pro podnikatelskou veřejnost 

32

08-09k_komREG.indd   9 24.02.17   9:47



podnikání legislativa

10  www.komora.cz

Předně je důležité zmínit, že informační po-

vinnost zavedená novelou zákona o ochraně 

spotřebitele se vztahuje na všechny podnikatele 

uzavírající smlouvy či jednající se spotřebitelem. 

Netýká se však smluvních vztahů uzavřených 

za pomoci prostředků komunikace na dálku (online 

smlouvy).

Informační povinnosti, které musí podnikatel splnit, 

jsou upraveny jak v občanském zákoníku (např. 

sdělení musí být učiněno jasně a srozumitelně), tak 

i v zákoně o ochraně spotřebitele, kde je kromě jiné-

ho uvedena i informační povinnost o mimosoudním 

řešení spotřebitelských sporů. Provozuje-li tedy 

podnikatel internetové stránky, má být informace 

o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských 

sporů uvedená i na těchto internetových stránkách. 

Stejně tak, jestli podnikatel odkazuje na obchodní 

podmínky, musí být tato informace uvedena i v sa-

motných obchodních podmínkách. 

Povinnosti podnikatel
v rámci mimosoudního ešení 
spot ebitelských spor

Subjekt mimosoudního ešení spor Oprávn n ešit spory

Finan ní arbitr spory v oblasti finan ních služeb

eský telekomunika ní ú ad spory v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb

Energetický ú ad spory v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství

eská obchodní inspekce
spory v p ípadech, kdy není dána p sobnost výše uvedených 
orgán

Pov ený subjekt Ministerstvem pr myslu a obchodu:

Sdružení eských spot ebitel spot ebitelské spory, k jejichž ešení není p íslušný žádný výše 
specifikovaný ú ad

Zákon umož uje pov ení profesních komor, toto pov ení má 
zatím pouze eská advokátní komora spory mezi advokátem a spot ebitelem

DO SYSTÉMU MIMOSOUDNÍHO EŠENÍ SPOT EBITELSKÝCH SPOR  JSOU ZAPOJENI:

V tomto lánku bychom vám 
cht li p ipomenout povinnosti 
související s novelou zákona 
. 364/1992 Sb., o ochran  

spot ebitele. Již více než rok 
existuje možnost alternativního 
(mimosoudního) ešení spor  
vzniklých ve vztahu mezi 
spot ebitelem a podnikatelem.
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P IPOMÍNKOVALI JSME
(stav k 30. 1. 2017)

Novela zákona o hospoda ení energií
Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo 

do mezirezortního připomínkového řízení 

novelu zákona o hospodaření energií. Důvodem 

předložení této novely jsou zrušení Směrnice 

Evropského parlamentu o uvádění spotřeby 

energie a jiných zdrojů na energetických štítcích 

výrobků spojených se spotřebou energie a v nor-

malizovaných informacích o výrobku, která je 

do zákona transponována, a náprava způsobu 

transpozice směrnice o energetické účinnosti. 

Kromě výše uvedeného je novelizace zákona 

využito i pro upřesnění ustanovení v oblasti po-

vinnosti zpracovat energetický audit a udělování 

oprávnění energetických specialistů pro efektiv-

nější aplikační praxi.  

LUCIE PLACHÁ, HK R

V případě nesplnění této povinnosti hrozí pokuta 
až do výše jednoho milionu korun. 

Dále se v článku zaměříme na postup České 

obchodní inspekce a pověřeného subjektu, protože 

spory s fi nančním arbitrem, Energetickým regulač-

ním úřadem a Českým telekomunikačním úřadem 

se v podstatě řeší ve správním řízení. Česká obchod-

ní inspekce ani pověřený subjekt nevystupují v roli 

autoritativního orgánu, ale jedná se o tzv. konciliaci, 

během níž jsou strany vedeny k urovnání sporu.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se 
zahajuje na návrh spotřebitele. Spotřebitel může 
návrh podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy 

uplatnil poprvé své právo, které je předmětem spo-

ru. Podnikatel má povinnost se účastnit mimosoud-

ního řešení spotřebitelského sporu. 

Podnikatel se musí ve lhůtě 15 pracovních dnů 
od doručení návrhu vyjádřit. 
Výsledkem mimosoudního řešení spotřebitelských 

sporů před Českou obchodní inspekcí by měla být 

v ideálním případě dohoda mezi podnikatelem 

a spotřebitelem o způsobu vyřešení jejich sporů. 

Tato dohoda není přímo vykonatelná.

Dále může být mimosoudní řešení ukončeno 

marným uplynutím lhůty 90 dnů od zahájení 

(ve složitějších případech může být lhůta prodlou-

žena o dalších 90 dnů), jednostranným prohlášením 

spotřebitele, smrtí jedné ze stran či odmítnutím 

návrhu ze strany České obchodní inspekce. 

Návrh může být Českou obchodní inspekcí 

odmítnut zejména tehdy, jestliže je návrh podaný 

opětovně a spotřebitel nedoloží, že splnil pod-

mínky stanovené případně v rámci předchozího 

mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, nebo 

pokud spotřebitel podáním zjevně sleduje zneužití 

svých práv na úkor podnikatele. 

Na závěr uvádíme, že mimosoudní řešení spotře-
bitelských sporů je bezplatné a náklady spojené 
s tímto řešením si nese každá strana sporu sama.

Pro přehlednost shrnujeme hlavní povinnosti pod-

nikatelů v mimosoudním řešení spotřebitelských 

sporů:

 povinnost účastnit se mimosoudního řešení 

sporů;

 poskytovat součinnost České obchodní inspekci;

 nemožnost zahájit mimosoudní řešení sporů 

na rozdíl od spotřebitele;

 nemožnost jednostranně ukončit mimosoudní 

řešení spotřebitelských sporů na rozdíl od spo-

třebitele;

 povinnost upravit všeobecné obchodní podmínky;

Prodávající informuje spot ebitele jasným, 
srozumitelným a snadno dostupným 
zp sobem o subjektu mimosoudního ešení 
spot ebitelských spor , který je pro daný typ 
nabízeného, prodávaného, poskytovaného 
nebo zprost edkovaného výrobku nebo služby 
v cn  p íslušný. Informace musí zahrnovat též 
internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže 
prodávající provozuje internetové stránky, 
uvede tyto informace i na t chto internetových 
stránkách. Pokud smlouva uzav ená mezi 
prodávajícím a spot ebitelem odkazuje 
na obchodní podmínky, uvede informace 
podle v ty první a druhé rovn ž v t chto 
obchodních podmínkách.

 hrozí pokuta až do výše 1 000 000 Kč; 

 vynaložení nákladů spojených s mimosoudním 

řešením spotřebitelských sporů;

 po dobu mimosoudního řešení spotřebitelských 

sporů se staví promlčecí lhůta;

 zahájením mimosoudního řešení sporů není 

dotčena překážka tzv. litispendence, tedy není 

dotčeno právo stran sporu domáhat se ochrany 

svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou.

Srozumitelný výklad zpracova-
ný špičkovým týmem autorů je 
doplněn desítkami praktických 
příkladů, vzory dokumentů, 
formuláři s ukázkou správného 
vyplnění a v neposlední řadě 
také odkazy na příslušná zá-
konná ustanovení, které nena-
rušují samotný výklad, ale jsou 
pro lepší přehlednost umístěny 

po stranách textu. Kromě každoročních změn vý-
počtů, například srážek ze mzdy bude upozorněno 
i na změny, které nastanou po novele zákoníku prá-
ce, která má nabýt účinnosti od 1. 7. 2017.

1152 stran, brožovaná 579 Kč

Publikace se zabývá problema-
tikou vedení podvojného účet-
nictví pro podnikatele v ro-
ce 2017 a sestavováním účetní 
závěrky za rok 2016 a před-
kládá rovněž přehled změn 
v účetnictví od 1. 1. 2017 
ve všech právních a da ňo vých 
souvislostech.
Autor se v této publikaci sys-

tematicky věnuje všem významným oblastem vede-
ní podvojného účetnictví podnikatelů s vysvětlením 
vazeb na zákon o účetnictví, vyhlášku a české účetní 
standardy.

368 stran, brožovaná 379 Kč

ZDANĚNÍ MEZD, PLATŮ a ostatních (5711) 
příjmů ze závislé činnosti v roce 2017
Mgr. Petr Pelech, Ing. Milan Lošťák, Ing. Iva Rindová

ABECEDA  (5700)
Mzdové účetní 2017
Kolektiv autorů

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ  (5699)
a účetní závěrka 2017
Ing. Petr Ryneš

Publikace obsahuje podrobný vý-
klad ustanovení zákona o daních 
z příjmů přímo či nepřímo se dotý-
kajících procesu výpočtu měsíčních 
daňových záloh a měsíčních bonu-
sů na děti v roce 2017. Zdůrazňuje 
rozdíly oproti postupu v roce 2016 
vyplývající ze změn realizovaných 
několika novelami a doplnění zá-
kona zejména o očekávanou další 

diferenciaci daňové podpory při vyživování více dětí 
v průběhu roku 2017. Obsahuje kapitolu věnovanou 
odpovědím na nejčastější dotazy čtenářů a účastníků 
odborných seminářů a dotýká se i vyplňování uprave-
ných tiskopisů.

632 stran, kroužková vazby 669 Kč

anag@anag.cz
obchod@anag.cz

585 757 411
www.anag.cz

Celý sortiment již vydaných knih nakladatelství ANAG 
najdete ve všech dobrých knihkupectvích po celé ČR.
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republika už před lety opustila koncept plošných 

omezení a místo toho se zaměřila na dva aspekty: 

na detekci a vyřazení rizikových osob (recidivisté, 

alkoholici atd.) a na dohledatelnost zbraní, aby ne-

unikaly do nelegální sféry. Ten systém je efektivní 

a přitom je založený na principech, které vlastně 

všichni uznávají. Nejlepší vizitkou tohoto systému 

je asi to, že LEX před půl rokem oslovil jeho švý-

carský protějšek PRO TELL s žádostí o know-how, 

protože by rádi zavedli systém podobný našemu.

Jak by p ípadné p ijetí této sm rnice ovlivnilo 
zbrojní pr mysl R?
Nejtvrdší dopad by byl na fi rmy specializující se 

na zbraně, které by byly nově zakázané. Ty by 

prostě musely skončit. Obdobně u zbraní, které 

byly dosud volné – předovky, znehodnocené 

zbraně atd. – by si fi rmy musely pořídit zbrojní 

licenci, přístup do Centrálního registru zbraní, 

jejich zaměstnanci zbrojní průkazy... Ovšem nej-

větší dopad by byl na výzkum a vývoj vojenských 

zbraní. Civilní poloautomatické zbraně stavěné 

podle vojenských vzorů jsou díky nepřeberným 

požadavkům civilního trhu jakousi pokusnou 

laboratoří, ve které se testují nové nápady. Výrobci 

vojenských zbraní běžně přebírají do svých mo-

delů prvky, které se osvědčily v civilním sektoru. 

Likvidace této „pokusné laboratoře“ by zname-

nala, že obranný průmysl evropských států začne 

pomalu, ale jistě zastarávat.

Je zmín ná sm rnice EU celá špatná, nebo 
obsahuje i díl í ustanovení, která by mohla 
být užite ná i pro R?
Obsahuje i změny, které jsou velmi potřebné – 

napří klad celoevropská závazná pravidla, která 

mají zajistit, že zbraň znehodnocená v kterékoli 

členské zemi bude znehodnocená neopravitelně. 

Špatné znehodnocování zbraní je v EU dlouhodo-

bý bezpečnostní problém. Neodpustím si ovšem 

rýpnutí, že podle současné směrnice ho měla 

Komise řešit už před osmi lety. Pak jsou tam ale 

i omezení, která jsou zcela zjevně mířena proti 

legálním držitelům zbraní. Například trestem 

za držení zakázaného zásobníku má být ztráta 

zbrojního průkazu – takže se jedná o trest použi-

telný jen proti těm, kdo mají zbrojní průkaz.

Je pravda, že EK vycházela p i její tvorb  
z nesprávných údaj  – co se tý e po tu 
usmrcených osob legáln  drženými zbran mi?
Ano, EK tvrdila Evropskému parlamentu, že v EU 

bylo za posledních deset let legálně drženými 

zbraněmi zavražděno 10 000 lidí. Což je lež – 

není to počet vražd legálně drženými střelnými 

zbraněmi, ale střelnými zbraněmi celkem. Legální 

střelnou zbraní je z toho asi 15 procent.  

DAGMAR KLIMOVI OVÁ

ti výlučnou kompetencí členského státu – tak 

výlučnou, že o ní ani Evropský soudní dvůr nesmí 

rozhodovat. Pokud by tedy ústavní novela usta-

novila civilní držení zbraní jako součást koncepce 

vnitřní bezpečnosti, pak by se tato problematika 

dostala mimo kompetence EU.

Podle mnohých odborník  je zmín ný zákon 
jedním z nejkvalitn jších na sv t . Jsou s ním 
spokojeni jak držitelé zbraní, tak státní správa 
a v kone ném d sledku hlavn  spole nost. 
Je to pravda? 
Přesně tak. Každý zákon o zbraních je v podstatě 

kompromisem mezi svobodou a právy jednotlivce 

na jedné straně a zájmem společnosti na ome-

zování rizik na straně druhé. U nás se podařilo 

vytvořit systém, se kterým jsou obě strany 

v podstatě spokojeny. Je to hlavně proto, že Česká 

íkáte, že návrh z dílny Ministerstva 
vnitra na zm nu ústavního zákona 
o bezpe nosti R je krok správným 

sm rem. P itom vyvolal celou adu 
kontroverzních reakcí. Pro  je to podle 
vás správn ?
Jedním z hlavních účelů této úpravy je zabránit 

nesmyslnému omezování legálního držení zbraní, 

které má obsahovat nová evropská směrnice 

o zbraních. Přijetí tohoto návrhu by umožnilo 

neimplementovat problematické body, i když ne 

tím způsobem, jak se lidé běžně domnívají, tedy 

že by ústavní právo bylo nadřazeno evropskému. 

O tom se vedou spory, nicméně Evropský soudní 

dvůr by nepochybně rozhodl ve prospěch EU. 

Smlouva o fungování Evropské unie – což je 

primární evropské právo – obsahuje ustanovení, 

podle kterého je zajišťování vnitřní bezpečnos-

… íká David Karásek, odborník na problematiku a tiskový mluv í spolku 
Lex. Evropská unie a zástupci europarlamentu se shodli na zp ísn ní 
pravidel pro nabývání a držení st elných zbraní. Naproti tomu eský 
ministr vnitra Milan Chovanec hodlá prosadit zm nu ústavního zákona 
o bezpe nosti eské republiky. O tom, že EU p i tvorb  sm rnice vycházela 
z nepravdivých údaj , se moc nepíše, daleko více zaujala dezinformace, 
že by majitelé legálních zbraní mohli st ílet teroristy.

Sm rnice EU o zbraních 
v tší bezpe nost nezajistí,
Chovanec jde správným sm rem
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www.czechinvest.org

Agentura pro podporu podnikání 
a investic CzechInvest
Štěpánská 15, Praha 2
+420 296 342 500
info@czechinvest.org

Partner pro 
vaše podnikání

Jsme Agentura pro 
podporu podnikání 
a investic CzechInvest. 
Podporujeme zahraniční 
investice v České republice 
a pomáháme zvyšovat 
konkurenceschopnost 
tuzemských společností.

Naše služby

—

—
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V praxi ČEZ ESL přináší klientům spolehlivé 

řešení pro zajištění technické správy a údržby 

doplněné o propracovanou metodiku energe-

tických optimalizací. Výsledkem je efektivní správa 

a údržba budov a technologií s jasnou vizí, a přede-

vším s dlouhodobou strategií postupného snižování 

provozních nákladů. Vedle toho je koncept posta-

ven na detailní metodice prediktivní údržby, která 

výrazně snižuje riziko závad a poruch.

Jedním z projektů, kde je tento produkt aplikován, 

je Th omayerova nemocnice v Praze, kde společnost 

ČEZ ESL zajišťuje provoz a údržbu celé infrastruk-

tury pro výrobu a distribuci tepla. Jde o soubor 

zařízení, která jsou pro provoz nemocnice zcela 

nezbytná. Hlavně v zimních měsících, kdy je nutné 

bezpodmínečně zajistit dodávku tepla do oddělení 

s vysokou prioritou, například novorozenecké, 

ARO, JIP a další.

Proto v rámci projektu společnost ČEZ ESL využívá 

propracovanou metodiku prediktivní údržby. Jejím 

principem je v dostatečném předstihu odhalit 

možnou závadu a zajistit opatření, která zamezí 

vzniku tohoto problému dřív, než nastane. Celý 

systém je postaven na důsledné analytice, pro 

kterou je využívána moderní měřicí technika včetně 

termovize. Následně dochází k důkladné analýze 

naměřených dat. Toto know-how je zpracováno 

na základě zkušeností skupiny ČEZ s provozem 

vlastních energetických zařízení a následně ještě 

zpřesněno podle potřeb nemocnice, což je v daném 

prostředí unikátní. Další velkou výhodou je, že 

kromě samotné údržby jsou využívány rozsáhlé 

znalosti z oblasti energetických optimalizací a úspor. 

To byl také jeden z důvodů, proč si klient vybral 

právě společnost ČEZ ESL. Jejím úkolem je nejen 

zajistit bezvadný chod všech zařízení, ale také 

defi novat způsob nejoptimálnějšího provozování 

s cílem snižovat energetickou náročnost. To by mělo 

následně nemocnici přinést další úspory.

Energeticky úsporná opatření dokáže ČEZ ESCO 

aplikovat nejen na jednotlivé budovy, ale propojit 

je v rámci celé koncepce Smart City. Díky svým bo-

hatým zkušenostem s budováním a provozováním 

energetické infrastruktury je přirozeným partne-

rem pro přípravu, plánování a projektování všech 

platforem, které jsou součástí vize Smart City, a také 

pro následnou dodávku celého balíku jednotlivých 

instalací a opatření.

EZ ESCO dodává chytrá ešení 
p inášející úspory

advertorial

EZ ESCO, a. s., prost ednictvím dce iné spole nosti EZ Energetické služby ( EZ ESL) pat í mezi nejvýznamn jší 
tuzemské poskytovatele odborných služeb zam ených na servis, správu a provoz energetických za ízení. Jedná 
se o vysoce profesionální ešení, které v sob  kombinuje prvky technického facility managementu s d sledným 
energetickým managementem.

Z pohledu ČEZ ESCO je Smart City místo, kde 

tradiční sítě a služby fungují velmi efektivně 

a ve prospěch jeho obyvatel a podniků díky použití 

digitálních a telekomunikačních technologií. To 

znamená inteligentnější městské dopravní sítě, 

moderní zásobování vodou a nakládání s odpady, 

účinnější způsoby, jak osvětlovat a vytápět budovy. 

Koncept také zahrnuje více interaktivní a citlivější 

městskou správu, bezpečnější veřejná prostranství 

a uspokojování potřeb stárnoucího obyvatelstva. 

Vedle celkové strategie Smart City je podstatná 

především technická infrastruktura. Její významnou 

součástí je a bude veřejné osvětlení. Už dnes společ-

nost ČEZ ESCO zajišťuje všechny výkony v oblasti 

veřejného osvětlení od projektových a prováděcích 

studií přes dokumentaci, realizaci až po následný 

provoz a údržbu. Součástí balíku je také nabídka 

fi nancování v různých fázích projektu.  

ANTONÍN DILLENZ, 

editel úseku Servis a údržba energetických za ízení EZ 

Energetické služby

Zakázka v datech

Objem zakázky 83 360 000 K

Délka kontraktu 8 let

Rozsah 7 kotl , více než 2 600 m 
rozvod , 1 KGJ
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Hospodá ská komora eské republiky a Advokátní kancelá  Pe ený – Fu ík – Langer si vás dovolují pozvat 
na odborný seminá  k tématu

Trestní odpov dnost právnických osob
(ve sv tle novely zákona . 418/2011 Sb.)

HROZBA, nebo P ÍLEŽITOST ?
Novela zákona o trestní odpov dnosti právnických osob a ízení proti nim (zák. .183/2016 Sb.), která nabyla ú innosti 
prvního prosince lo ského roku, p inesla zásadní zm ny pro každou  rmu nebo obchodní korporaci v eské republice. 

Termín konání:  
23. b ezna 2017, 10:00 – 13:00 (registrace 9:40 – 10:00)

Místo konání:  
Hospodá ská komora eské republiky, Florentinum (recepce A)
Na Florenci 2116/15, Praha 1

P ednášející: 
Mgr. Irena Barto ová Pálková, viceprezidentka HK R
JUDr. Markéta Schormová, HK R, vedoucí odd lení legislativy, 
informací a poradenství
MUDr. Mgr. Ivan Langer, partner AK 
Mgr. Bronislav Šerák, advokát
Mgr. Adam Silovský, advokát

Témata: 
Zvýšení hrozby postihu v podob  nár stu po tu p i itatel-
ných trestných in  právnické osob

Nové vymezení p i itatelnosti trestného inu a osob, které 
svým jednáním mohou zp sobit trestní odpov dnost  rmy

Možné sankce – tresty, které mohou být právnickým osobám 
uloženy 

Možnost liberace (vyvin ní) právnické osoby v p ípad  
 zavedení  remních opat ení v podob  compliance programu

Základní principy a p edpoklady efektivního Criminal 
 compliance programu

•

•

•

•

•
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Foto: 4x Petr Machota

Criminal compliance program 

se stává nutností
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P ináší novela zákona o trestní 
odpov dnosti právnických osob n jaké 
zásadní novinky?

Pokud si mohu dovolit být na úvod trochu poe-

tický, řekl bych, že trest smrti pro fyzické osoby 

byl v České republice zrušen v roce 1990 zákonem 

č. 175/1990 Sb. Trest smrti pro právnické osoby 

byl zaveden zákonem č. 418/2011 Sb., tedy v roce 

2012. A novela č. 183/2016 Sb. zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 

rozšířila možnost uložení trestu smrti, ale konečně 

zavedla i možnost udělení milosti. To je zásadní 

změna!

M žeme to popsat trochu konkrétn ? 
V každém případě novela přináší zásadní změny 

do existující právní úpravy trestní odpovědnosti 

právnických osob, kdy dramaticky zvyšuje počet 

trestných činů, které mohou být přičitatelné práv-

nické osobě, a ta za ně může být postižena. Původ-

ní koncept pracoval s tzv. pozitivním výčtem, kdy 

existovalo 83 skutkových podstat trestných činů, 

díky kterým mohla být právnická osoba trestána. 

Tento počet se prostřednictvím negativního výčtu 

zvedl na 228. To je to zmiňované rozšíření mož-

nosti uložení trestu smrti. 

Novela současně přesněji specifi kuje otázku 

přičitatelnosti trestného činu a osob, které svým 

jednáním mohou způsobit trestní odpovědnost své 

fi rmy. Musí se jednat o protiprávní čin, to jednání 

musí být buď v zájmu, nebo v rámci činnosti práv-

nické osoby a musí být spácháno osobou, kterou 

novela defi nuje jako členy statutárních orgánů, 

nebo osoby, které jsou ve vedoucím postavení 

právnické osoby.

 

Mohou se protiprávního jednání právnické 
osoby dopustit jen vedoucí pracovníci?
Vůbec ne, může to být také samotný zaměstna-

nec, který buď plní úkoly, které mu byly uloženy 

nadřízenými, nebo jehož protiprávní jednání bylo 

zapříčiněno absencí kontroly nebo přesně stano-

vených pravidel fungování fi rmy. Toto je velmi 

důležité vymezení pro každého, kdo jakoukoli 

fi rmu má, aby si uvědomil, na koho se to jednání 

může vztahovat a v důsledku koho může dojít až 

k uložení trestu smrti – zrušení právnické osoby 

jako takové. Nicméně novela zákona zavedla také 

liberační ustanovení v podobě § 8 odst. 5, které je 

Prvního prosince lo ského roku vstoupila v platnost novela zákona 
o trestní odpov dnosti právnických osob. Ta zásadním zp sobem 
m ní koncepci vý tu trestných in , kterých se právnická osoba 
m že dopustit, a rozši uje okruh trestných in  z 83 na 228. Zda 
je tento model generální trestní odpov dnosti právnických osob 
správný a jaké d sledky z toho pro podnikatele plynou, jsme mluvili 
s Ivanem Langerem, bývalým ministrem vnitra, nyní advokátem 
a partnerem Advokátní kancelá e Pe ený – Fu ík – Langer.
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tou možnou milostí pro právnickou osobu, pokud 

splní některé zákonem dané předpoklady.

Jaké jsou tresty za protiprávní jednání 
právnických osob?
Tím nejpřísnějším trestem je zrušení právnické 

osoby. Dále existuje možnost propadnutí majetku, 

peněžitý trest, případně zákaz činnosti. Ale existu-

je celá škála trestů, které právnické osoby a fi rmy 

mohou velmi citlivě postihnout. Ať je to zákaz 

plnění veřejných zakázek, nebo účast ve veřejných 

soutěžích – na rok až dvacet let, zákaz přijímání 

dotací a subvencí. Takže každý zodpovědný majitel 

nebo manažer by, při existenci liberační možnosti 

a při existenci principu proporcionality compli-

ance programu, neměl váhat a učinit všechna 

opatření, aby právnickou osobu ochránil. 

Co by m li majitelé  rem, právnické osoby 
obecn , ud lat pro svoji obranu? 
V okamžiku, kdy právnická osoba (díky této 

novele a díky možnosti liberace, tedy vyvinění) 

zavede efektivní criminal compliance program, 

nepochybně to povede k omezení rizika postihu. 

V některých případech totiž není až tak zniču-

jící samotný postih jako spíš ohrožení reputace 

a dobrého jména právnické osoby. Když máte 

efektivně nastavený criminal compliance program, 

zlepší se vám i komunikace uvnitř fi rmy a možnost 

jejího lepšího řízení. Současně si zavádíte ochranu 

proti napadení, protože není žádným tajemstvím, 

že součástí konkurenčního boje mezi podnika-

teli je také účelové podávání trestních oznámení 

a možná i spolupráce s insidery uvnitř fi rmy, kteří 

mohou úmyslně fi rmu poškodit.

Co má být cílem takových opat ení?
Cílem má být růst odolnosti společnosti a jistota 

majitele, že má před sebou štít, který brání trestně 

právnímu postihu. Současně se díky všem těmto 

opatřením zlepší fungování komunikace, kontrola 

a konečně i výkon fi rmy jako takové.

Znamená to, že by právnické osoby m ly nyní 
p epracovat své vlastní vnit ní p edpisy v etn  
criminal compliance, aby p edešly riziku?

Ustanovení § 8 odst. 5 říká, že právnická osoba 

se trestní odpovědnosti zprostí, pokud vynaložila 

veškeré úsilí, které na ní bylo možné spravedlivě 

požadovat, aby spáchání protiprávního činu oso-

bami uvedenými v odst. 1 zabránila. Jinými slovy, 

v tuto chvíli dává platná právní úprava do rukou 

právnických osob nástroj, jak se efektivně bránit 

proti možnému trestnímu postihu. Nástroj, 

díky kterému může prokázat, že učinila všechna 

opatření pro to, aby nedošlo k trestně právnímu 

nebo protiprávnímu jednání nějaké fyzické osoby, 

které je přičitatelné právnické osobě. A pokud již 

k něčemu došlo, že se jedná o individuální provi-

nění dané konkrétní osoby, které ji sice nevyviňuje 

z trestní odpovědnosti, nicméně vyviňuje z trestní 

odpovědnosti právnickou osobu. A to je z mého 

pohledu důležité.

 

Jakého protiprávního jednání se právnické 
osoby v eské republice dopoušt jí nej ast ji?
Nejčastěji lze hovořit o trestných činech spojených 

s úplatkářstvím, korupcí, dále daňové delikty a do-

tační delikty. Nicméně mezi ty trestné činy, které 

judikatura uvádí a za které již některé právnické 

osoby byly odsouzeny, jsou také trestné činy proti 

životu a zdraví, resp. ochraně krajiny a přírody.

Vzhledem k tomu, že se rozší il okruh 
trestných in , kterých se mohou dopustit 
právnické osoby, dá se p edpokládat, 
že sou asn  vzroste i po et t ch osob, které 
budou z n jakého protiprávního jednání 
obvin ny? 
Na to se dá dnes jen obtížně odpovědět. Všichni 

s velikým očekáváním vzhlížíme k tomu, jaká 

praxe zavládne při posuzování těchto skutků 

orgány činnými v trestním řízení. Původní snaha 

sank cionovat, zavírat a postihovat byla ve svém 

důsledku v legislativním procesu poněkud zmírně-

na, což se nesetkalo s právě příznivou odezvou 

ze strany zejména soustavy státního zastupitelství. 

Slyšel jsem na jedné konferenci vystoupení sou-

časného ministra spravedlnosti, který prohlásil, 

že pravděpodobnost, že byl spáchán přičitatel-

ný trestný čin a právnická osoba má efektivní 

criminal compliance v programu, se blíží limitně 

nule. To jen dokumentuje zvrácenost myšlení 

pana ministra a těch, kteří tu novelu v původní 

verzi předkládali do sněmovny, a obávám se, že 

v mnoha věcech také předznamenává způsob my-

šlení orgánů činných v trestním řízení jako takový. 

Pozitivní je, že tváří v tvář novele vydalo Nejvyšší 

státní zastupitelství metodiku, jak přistupovat 

k problematice trestní odpovědnosti právnických 

osob a jakým způsobem vyhodnotit to, zda práv-

nická osoba, pokud se bude chtít vyvinit, skutečně 

učinila nebo vynaložila veškeré úsilí, které na ní 

bylo možné spravedlivě požadovat, aby spáchání 

protiprávního činu zabránila. A tím jsme zpět 

u criminal compliance programu.

Takže kvalitní criminal compliance program 
m že právnické osoby ochránit?
Určitě. Důležité je, že má-li se využívat nástroje 

vyvinění, potom je klíčové, jak každý majitel 

a statutární orgán k té možnosti přistoupí. Zda 

k ní přistoupí formálně s tím, že udělá jednorázové 

školení svých zaměstnanců, nechá si podepsat 

prezenční listiny a sepíše nějaký etický kodex, 

nebo zda skutečně využije této příležitosti, která 

zde je nejenom k samotné ochraně tak, jak jsem 

o tom hovořil, ale také ke změně fungování fi rmy 

uvnitř sebe sama.

Dá se očekávat, že státní zastupitelství i policie bu-

dou velmi pečlivě, a když říkám velmi pečlivě, tak 

to říkám tučným písmem a ještě velkými písmeny, 

zkoumat, zda skutečně ta opatření, která právnická 

osoba předkládá jako důkaz toho, že udělala vše, 

co je po ní možné spravedlivě požadovat, jsou 

jenom formálními nástroji, nebo zda politikou 

criminal compliance fi rma skutečně žije. Zda se 

promítla do reálného fungování života fi rmy a zda 

mechanismy, které mají být nastaveny, opravdu 

nastaveny jsou a skutečně fungují.

Máte n jaké doporu ení, co by m ly právnické 
osoby nyní ud lat? Skoro to vypadá, že v era 
bylo pozd …
Obávám se, že informovanost české podnikatelské 

obce o problematice možného trestního postihu 

jejich fi rem se blíží nule, natož aby věděli, co mají 

udělat v případě, kdy jim je do datové schrán-

 TREST SMRTI PRO FYZICKÉ OSOBY BYL V ESKÉ REPUBLICE ZRUŠEN V ROCE 1990. 
TREST SMRTI PRO PRÁVNICKÉ OSOBY BYL ZAVEDEN V ROCE 2012 ZÁKONEM O TRESTNÍ ODPOV DNOSTI.

NOVELA Z LO SKÉHO ROKU ALE KONE N  ZAVEDLA I MOŽNOST UD LENÍ MILOSTI.
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ky doručeno sdělení obvinění nebo předvolání 

k podání vysvětlení. Přinejmenším by měli vědět, 

že jim něco takového skutečně hrozí, že to není 

83, ale 228 trestných činů, a měli by vědět, kdo 

jsou osoby, jejichž jednáním může být způsobena 

trestní odpovědnost právnických osob. 

Měli by také vědět, jak se bránit, a přinejmenším 

by měli hodně dobře vědět, že v případě, kdy 

probíhá trestní řízení a statutární orgány jsou po-

volány jako svědci tohoto trestního řízení, může se 

stát, že pokud nemají nastavena vhodná opatření, 

soud fi rmě ustanoví opatrovníka, neboť ji v danou 

chvíli nemá kdo řídit.

Takže by m li revidovat criminal compliance?
Měli by vědět, měli by ho zavést, a pokud ho mají 

zavedený, měli by ho revidovat. Protože očeká-

vám opravdu obrovskou nekompromisní snahu 

prokázat, že existující compliance není nic víc než 

soubor papírů a záznamů o školení. Že se nejedná 

o funkční systém jako takový. 

emu p i ítáte to, že eské  rmy p istupovaly 
a možná ješt  p istupují k t mto opat ením 
pon kud laxn ? 
Do novely Zákona o odpovědnosti právnických 

osob z 1. 12. 2016 to vlastně byla marnost. Byla to 

zbytečnost, neboť záleželo na orgánech činných 

v trestním řízení, zda přihlédnou k možné liberaci, 

zda přihlédnou k tomu, že majitel opravdu dělal 

všechno pro to, aby fi rma fungovala dobře, a došlo 

k individuálnímu excesu. Byla to pouze možnost 

a záleželo na benevolenci orgánů činných v trest-

ním řízení, zda k tomu přihlédnou, či nikoliv. 

Podíváme-li se kolem sebe, jak se život nejenom 

nás fyzických osob, ale i oblast podnikání krimi-

nalizuje, zaškrcuje, reguluje, tak to bylo spíše sci-fi , 

že se potkáte na druhé straně s policejním radou 

nebo státním zástupcem, který vskutku objektivně, 

jak mu ukládá trestní řád, posoudí a přihlédne.

Jak se na tuto novou úpravu díváte jako 
právník? 
Já jsem byl, zůstávám a zůstanu zásadním odpůr-

cem toho konceptu trestní odpovědnosti právnic-

kých osob obecně. Nicméně žijeme v realitě, a po-

kud se na tuto právní úpravu podívám z hlediska 

její účinnosti, vnímám ji rozporuplně. Představuje 

nárůst rizika a ohrožení podnikání v České re-

publice. Na straně druhé nevnímám věci jen jako 

překážky, ale i jako příležitosti. V tomto případě 

jako příležitost pro majitele podniků a fi rem udělat 

právě díky této novele něco na svoji ochranu, jako 

příležitost změnit fungování své fi rmy.

 

Je možné, že by nová právní úprava mohla 
ovlivnit n které živé kauzy?
Nepochybně ano. Koneckonců jsme čerstvými 

svědky aplikace této novely v případě trestního 

stíhání společnosti Agrotec, alespoň podle toho, 

co jsem zachytil z médií, kdy byla aplikována právě 

možnost liberace. Vedle toho máme z minulosti 

některé případy, kde se již při poukazu na efektivní 

criminal compliance právnická osoba vyvinila, 

respektive nebyla zastíhána.  

Nyní mají právnické osoby v rukou důkazní 

prostředek, ke kterému musí být přihlédnuto. To, 

jak bude posouzen, samozřejmě záleží na policii 

nebo státním zastupitelství, případně až soudu, 

ale nesmí být opomenut. Jinými slovy, situace se 

změnila – jestli to předtím byla otázka dobré vůle 

nebo snahy něco udělat, nyní je to otázka možnosti 

se skutečně efektivně bránit. Nicméně tváří v tvář 

podnikatelské a společenské realitě bych řekl, že ta 

možnost se překlápí spíše do kategorie nutnosti, 

ne-li přímo povinnosti.

Není to spíše o politické realit  než 
o podnikatelské realit ?
Myslím si, že z veliké části ano. Vnímám tady 

rostoucí xenofobii, když ne rasovou, tak sociální, 

která nachází velmi výživnou půdu v lidské 

zlobě, závisti a z toho pramenící nenávisti. A to 

je atmosféra, na které řada populistů a řada 

politiků velmi ráda surfuje a získává své body. 

Ne nadarmo heslo „Všeci kradnú“ padlo k mému 

zděšení na velice úrodnou půdu. A myslím, že 

toto se jen tak nezmění a atmosféra nerespek-

tování osobních svobod, špiclování a vstupu 

do soukromí, posilování regulace, posilování 

kompetencí represivních orgánů státu se zdaleka 

nezastavila, ten apetit je obrovský a poroste 

každými volbami. 

Když už jste zmínil špiclování, jak hodnotíte 
novelu zákona o Vojenském zpravodajství, 
které by m lo dostat nové kompetence 
sledovat a aktivn  zasahovat do provozu 
na internetu bez souhlasu soudu? 
Problematice bezpečnosti jsem se věnoval několik 

let, možná dvě desítky a uvědomuji si, že bezpeč-

nost není zadarmo. Nicméně jsem liberál a člověk 

svobodomyslný a v tomto smyslu se na tuto novelu 

dívám s velikou nedůvěrou, s velikou skepsí a s ve-

likou podezíravostí. Pravomoc nemůže existovat 

bez odpovědnosti a moc bez kontroly. A takto 

obecně pojaté oprávnění v sobě nenese ten princip 

odpovědnosti a nepřináší možnost kontroly. A byl 

bych velmi rád, aby zákonodárci při posuzování 

této novely velmi pečlivě vážili na obou dvou 

miskách vah hodnoty, jako je bezpečnost našich 

životů, svoboda a naše soukromí. Tajně doufám, 

že se najde někdo osvícený a novela ještě dozná 

významných změn.  

DAGMAR KLIMOVI OVÁ
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Devátého února podepsal ministr zahrani í Lubomír Zaorálek se svým iráckým prot jškem Ibráhímem 
Džaafarím dv  memoranda o spolupráci. Podle prvního z nich se v esku budou školit irá tí diplomaté 
a druhé po ítá s prohloubením spolupráce obou ministerstev. R podporuje Irák v boji proti Islámskému 
státu a vytvá í podmínky pro eské podnikatele, kte í zemi pomáhají s obnovou infrastruktury. Práv  porážka 
Islámského státu je klí ová pro další spolupráci v oblasti rozvoje zem , a  už v oblasti zmín né infrastruktury, 
nebo p i rekonstrukci ra  nérií. Na konkrétní p íležitosti jsme se zeptali iráckého velvyslance v eské republice 
Walida Hameda Shiltagha.

Foto: 2x Petr Machota

soukromý sektor slibné příležitosti. Česká huma-

nitární pomoc Iráku pomáhá při obnově stability 

v osvobozených oblastech a tím i urychluje návrat 

vysídlených osob. Přesně tuto možnost a další 

perspektivu spolupráce potvrdily obě strany 

během dvoudenních intenzivních jednání šéfa 

irácké diplomacie Ibrahima AL-Jaafariho v Praze 

s jeho českým protějškem Lubomírem Zaorál-

kem, s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou, 

předsedou Senátu Milanem Štěchem a ministrem 

průmyslu a obchodu Janem Mládkem. 

V jakých oblastech se otvírá cesta 
ke spolupráci pro eské podnikatele?
Naše země je velmi bohatá a její zdroje se zdaleka 

neomezují pouze na ropu a zemní plyn. Díky 

Eufratu a Tigridu je to země enormního země-

dělského potenciálu, s množstvím nerostných 

Co je krom  porážky IS (Daeš) pro Irák 
nyní nejv tší prioritou? 
Kromě vojenské a logistické podpory po-

skytované ze strany států světa v rámci Meziná-

rodní koalice proti teroristické organizaci (Daeš), 

nebo na úrovni dvoustranných vztahů mezi 

Irákem a různými zeměmi (včetně České repub-

liky, která pomáhá s výcvikem našich vojenských 

pilotů a policistů a také vyslala do Iráku lékařský 

tým) je to obnova osvobozených oblastí tak, aby 

mohly v co nejkratší době přijímat navrátilce 

do svých domovů. 

Musíme lidem umět zajistit základní životní 

potřeby, jako jsou bydlení, voda, elektřina, 

veřejná bezpečnost a stabilita, a pak také obnovit 

poškozenou infrastrukturu. V obou případech 

může Česká republika významně pomáhat 

a zároveň se zde mohou naskytnout pro český 

surovin, strategickým umístěním a lidskými 

zdroji. Irák navíc nezapomene na ty, kteří ho 

podporovali v těžkých zkouškách, což jistě platí 

i o ČR. Takže vidíme v investicích a zakládání 

společných podniků v Iráku jednu z lukrativních 

příležitostí pro spolupráci v blízké budoucnosti. 

Naše vláda razí strategii přilákání zahraničního 

kapitálu. Samozřejmě že bezpečnost a stabilita 

jsou předpokladem a zdůrazňuji, že jižní a střední 

Irák stejně jako irácký Kurdistán jsou oblasti bez-

pečné a stabilní. Máme irácké zákony, které za-

ručují zahraničním investorům mnoho pobídek. 

Nejdůležitější oblasti pro české dodávky popř. 

investice jsou ropné rafi nérie a petrochemický 

průmysl, vnitřní a vnější doprava a montážní 

závody jako první krok na cestě k vybudování 

vlastních výrobních kapacit. Potřebujeme také 

zmodernizovat zemědělství, zejména mechanizaci 

Irák je velkou
investi ní p íležitostí
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a systémy zavlažování, stavebnictví, zdravotnictví 

(rekonstrukce nemocnic a dodávky zdravotnické-

ho zařízení). A nesmíme zapomenout na obnovu 

historických památek a rozvoj cestovního ruchu.

O jaké odborníky má Irák nejv tší zájem 
ze strany R, krom  diplomat ?
Bývalé Československo mělo dlouhou tradici 

ve vzdělávání iráckých studentů na univerzitách 

a vysokých školách, odkud vyšly v průběhu dese-

tiletí stovky odborníků. Mnozí se vrátili do Iráku, 

aby mu sloužili díky znalostem a vědomostem 

získaným v Česku. Mnohé také stále pojí s ČR 

zvlášť přátelské vztahy a jsou to vlastně spolu-

tvůrci dobrého obrazu vaší země v Iráku. Jiní 

neměli možnost návratu, ať už kvůli svému od-

mítavému postoji vůči bývalému diktátorskému 

režimu, nebo Irák opustili ve snaze uniknout jeho 

pronásledování nebo válečným hrůzám. 

Náš ministr s ministrem Zaorálkem v Praze 

podepsali memorandum o spolupráci s českou 

Diplomatickou akademií a kromě toho se ČR 

v Iráku podílí na výcviku vojenských expertů 

a policistů. To koresponduje s prioritou boje 

Iráku s terorismem a s tím logicky souvisí důraz 

i na další obory. Například školení lékařského 

a ošetřovatelského personálu pro polní zdravotní 

zařízení, ošetřování vážných zranění a post-chi-

rurgickou léčbu, odborníků na protézy a reha-

bilitační terapii zvlášť pro osoby se zdravotním 

postižením v důsledku válečných zranění nebo 

výbuchů nastražených systémů a min. 

V civilním sektoru se zajímáme o všechny 

obory spjaté s obnovou oblastí osvobozených 

od teroristů a zajištěním návratu do vysídlených 

oblastí. Potřebujeme odborníky v oblasti energie, 

vody, kanalizace, telekomunikace, dopravy, 

logistiky, zdravotnictví, školství a dalších oborů. 

Ve střednědobém horizontu budeme potřebovat 

kvalifi kované pracovníky pro širší rekonstruk-

ci a rozšíření ropného sektoru, petrochemie, 

průmyslových závodů, dopravy a zemědělského 

sektoru, jakož i dalších souvisejících strategic-

kých oblastí. 

Boj proti terorismu vyžaduje potírání extremis-

tické ideologie a výchovu dětí a mládeže v duchu 

tolerance. Proto budeme muset modernizovat 

i vzdělávací systémy, kde nám mohou být cenné 

české zkušenosti v oblasti vzdělávání a odborné 

přípravy pedagogických specialistů.  

DAGMAR KLIMOVI OVÁ

V INVESTICÍCH A ZAKLÁDÁNÍ 
SPOLE NÝCH PODNIK  V IRÁKU 
VIDÍM JEDNU Z LUKRATIVNÍCH 
P ÍLEŽITOSTÍ PRO SPOLUPRÁCI 

V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI.

Ministr zahrani í Lubomír Zaorálek a jeho irácký 
prot jšek Ibráhím Džaafarí p i podpisu smluv.

Je vám ČR už malá?
Chcete své zboží vyvážet do ciziny nebo 
máte v zahraničí své investiční plány?
Hospodářská komora České republiky organizuje podnikatelské mise a vyzývá české 
podnikatele k účasti.

Jihoafrická republika
Termín mise: 3.–7. dubna 2017
Podnikatelé doprovodí náměstka ministra průmyslu a obchodu 
na zasedání mezivládní smíšené komise. 
Více informací: tycova@komora.cz

Egypt
Termín mise: 1.–4. dubna 2017
Mise se koná v rámci projektu EuroMed Invest (projektu kofi naco-
vaného Evropskou komisí). Bude zaměřena na sektory: technolo-
gie pro životní prostředí, energetika a obnovitelné zdroje, doprava, 
logistika a infrastruktura. 
Více informací: leinerova@komora.cz

Etiopie a Zambie
Termín mise: 24.–28. dubna 2017
Podnikatelé doprovodí ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra 
Zaorálka a ministra zemědělství Mariana Jurečku. Mise je primárně 
zaměřená na zemědělství, obranný průmysl a energetiku. 
Více informací: tycova@komora.cz

Malajsie
Termín mise: 22.–28. května 2017

Podnikatelé odletí na největší strojírenský veletrh Metaltech 2017. 
Více informací: veselka@komora.cz
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Tyto povinnosti vyplývají z implementace 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2012/27/EU, která byla provedena zákonem 

103/2015 Sb. V současné době, tedy více než rok 

po termínu, do kterého měly velké podniky tuto 

povinnost uskutečnit, je ale na trhu stále mnoho 

fi rem, které o ní neví nebo ji nenaplňují. Státní 

energetická inspekce přitom již zahajuje kontroly 

a případná pokuta za neplnění povinnosti se dle 

zákona může vyšplhat až na částku 5 milionů 

korun. Řada fi rem se přitom zpracování energe-

tického auditu brání, protože se domnívají, že jim 

nic nepřinese. V některých případech jsou totiž 

reakce společností, které auditem prošly, rozpačité. 

Energetický audit totiž identifi koval technicky 

a ekonomicky smysluplný potenciál pro úspory 

energie jen v některých případech. Čím je to způ-

sobeno? Faktory jsou zejména dva. 

Je to jednak kvalitou zpracování auditu, jednak 

kvalitou samotných energetických specialistů, kteří 

audit provádějí. Pokud si nechávají fi rmy audit 

zpracovat jen „pro forma“ za extrémně nízkou 

cenu a v extrémně krátkém čase, projevuje se to 

obvykle na jeho kvalitě. Takový audit pak může 

jen těžko přinést skutečné podněty pro zlepšení 

funkčnosti energetického hospodářství. Naopak 

v případě, že existuje reálný zájem, aby energetický 

audit opravdu něco přinesl, má smysl se obrátit 

na energetického specialistu se silným technickým 

zázemím a z prostředí společností, které mají s rea-

lizací energeticky úsporných projektů zkušenosti.

Existují totiž i jednoznačně pozitivní výsledky. 

Zejména v situacích, kdy společnost zpracová-

vající audit i samotný zákazník chápou, že cílem 

auditu jsou konkrétní návrhy, jak lze na provozu 

energetického hospodářství ušetřit. Příkladem je 

energetický audit pro známého výrobce nářadí 

Festool zpracovaný společností ČEZ ESCO, která 

má ve Skupině ČEZ na starosti služby související 

s energetickými úsporami. Tento energetický 

audit už od začátku cílil na to, aby u zákazníka 

identifi koval potenciál ke snížení spotřeby energie. 

Specialisté pomohli zmapovat energetické toky 

ve fi rmě, navrhli úsporná opatření v oblasti využití 

odpadního tepla z kompresorových jednotek 

a osvětlovací soustavy a kromě toho také dopo-

ručili doplnění systému pro monitoring a sběr 

dat o spotřebě energie v jednotlivých částech 

podniku. Firma Festool po auditu zrekonstruovala 

osvětlovací soustavu a doplnila systém pro moni-

toring a sběr dat o spotřebách energií. Navrženou 

rekonstrukcí osvětlovací soustavy výrobce nářadí 

nejen snížil spotřebu energie až o 45 procent, ale 

také zlepšil kvalitu vnitřního prostředí, což mělo 

pozitivní dopad na výkony zaměstnanců. Do bu-

doucna bude společnost pokračovat zavedením 

systému energetického managementu, který omezí 

riziko plýtvání energií způsobené zejména lidským 

faktorem. Prostředky, které zákazník do energe-

tického auditu vynaložil, se mu tak již nyní vracejí 

v podobě úspor nákladů za energie.  

TOMÁŠ CHADIM, 

produktový manažer energetického poradenství 

EZ ESCO

Pro velké podniky platí od ervence roku 2015 nové povinnosti v oblasti energetických audit . Zatímco d íve se 
tato povinnost týkala vybraných  rem s vysokou spot ebou energie a spole ností, které erpaly dotace v oblasti 
snižování energetické náro nosti, p ípadn  výroby energie z obnovitelných zdroj  a podobných projekt , od roku 
2015 musí mít audit všechny velké podniky. A to bez ohledu na to, jak velkým energetickým hospodá stvím – 
a tedy spot ebou energie – disponují. 

Rok po termínu 
nemá ada firem stále energetický audit, 
kontroly již za ínají

advertorial
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podnikání komora radí

N kte í naši klienti nám platí v hotovosti 
prost ednictvím eur. Budeme moci 
od klient  p ijímat eura i po 1. 3. 2017, 

kdy se nás také bude týkat zákon 
o Elektronické evidenci tržeb?
V rámci evidence tržeb, dle platného zákona o evi-

denci tržeb č. 112/2006 Sb., je mezi údaji, které je 

nutno odeslat v datové zprávě správci daně i údaj 

s názvem celková částka tržby. Celková částka 

tržby se vždy (dle technické specifi kace položek 

datové zprávy) uvádí v Kč. V případě uskutečnění 

evidované tržby v cizí měně použijete v daném 

okamžiku svůj deklarovaný kurz, kterým přepočte-

te cizí měnu na Kč. Pokud k okamžiku uskutečnění 

evidované tržby kurz nedeklarujete, použijete jiný 

vhodný kurz, např. kurz ČNB k uvedenému datu 

(příp. předchozímu dni).

Celková částka evidované tržby je částka skutečně 

vámi přijatá. To znamená, že pokud bude zákazník 

platit hotově a vy přijmete částku zaokrouhlenou 

na celé koruny, bude jak v datové zprávě evidované 

tržby, tak na účtence uvedena částka zaokrouhlená 

na celé koruny. Pokud vám však bude zákazník 

platit kartou, bude prostřednictvím terminálu 

zadána přesná částka bez zaokrouhlení. V datové 

zprávě se u údaje celková částka tržby i na účtence 

uvádí hrazená částka zaokrouhlená na dvě dese-

tinná místa.

Pokud vysílám zam stnance na práci 
do zahrani í (do Rakouska), jaká adresa se 
uvádí do formulá e A1 p i soub žném výkonu 
innosti, a musím vypl ovat a nahlašovat 

formulá  ZKO3 p i každé realizované jednotlivé 
stavb , která trvá zpravidla 2 až 3 týdny?
Při souběžném výkonu činnosti se na formuláři 

A1 uvádí pouze adresa prvního místa výkonu, 

a pro souběh činností se tedy nemusí uvádět vždy 

konkrétní stavba. Co se týká formuláře ZKO3, tak 

platí, že pro každé jednotlivé vyslání zaměstnance 

je nutné vlastní hlášení prostřednictvím tohoto 

formuláře. Rovněž tak veškeré dodatečné změny 

již nahlášených údajů je nutno také neprodleně 

nahlásit. Hlášení se zasílají příslušné zdravotní 

pojišťovně, nebo pojišťovně stavebních dělníků 

(BUAK), pokud se jedná o stavební práce. Pokud 

je to technicky možné, doporučuje se vyplnit 

oznámení online a poslat jej elektronicky. Ohlášení 

dalších vysílaných zaměstnanců je nutno v každém 

případě uskutečnit přes výše uvedený online 

 formulář. Další informace najdete na 

https://www.formularservice.gv.at.

Jsme výrobci octa a rádi bychom se svými 
výrobky oslovili polský trh. M žete nám prosím 
poradit, jaké legislativní podmínky platí pro 
prodej octa v Polsku?
Je-li ocet vyrobený v Čechách, a pokud vyhovuje 

českým právním předpisům a byl takto uveden 

na trh, může být bez problémů prodáván i v Pol-

sku. Následně není nutné žádat o povolení prodeje 

octa v Polsku ani hlášení úřadům hygieny. Hlášení 

na hygienu by bylo potřebné, kdyby byl ocet 

vyráběný mimo Evropskou unii, nebo by nebyl 

vyráběn v souladu s českými právními předpisy. 

Uvedené vyplývá z předpisů platných v rámci EU. 

Je potřebné mít ale na paměti, že ocet prodávaný 

v Polsku musí mít etikety s popisem v polštině. 

Komora radí
PODNIKATEL M

OBRA TE SE S DOTAZY 
NA KONTAKTNÍ MÍSTA HK R

Tém  100 kontaktních míst Hospodá ské 
komory rozmíst ných po celé republice 
zodpov d lo od roku 2004 do sou asnosti 
více než 75 tisíc podnikatelských dotaz . 
Rychle a bezplatn . Zeptejte se i vy.

KONTAKTY A DALŠÍ INFORMACE NAJDETE NA

WWW.KOMORA.CZ 
V SEKCI „PRO PODNIKÁNÍ“.
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Na etiketě musí být obecně následující údaje: ná-

zev potraviny, seznam složek použitých při výrobě, 

složky způsobující alergie nebo podráždění, množ-

ství použitých složek nebo kategorie složek, čistá 

hmotnost, datum minimální trvanlivosti nebo 

termín použitelné spotřeby, podmínky skladování 

nebo podmínky upotřebení, název fi rmy a adresa 

fi rmy působící na potravinovém trhu, země nebo 

místo původu, návod na použití – v případě, kdy 

by neuvedením takového návodu bylo ztíženo 

použití potraviny, v případě nápojů o objemu 

alkoholu větším než 1,2 procenta reálného obsahu 

alkoholu a informace o výživové hodnotě. Písmo 

na etiketě musí být minimálně ve velikosti 1,2 mm.

Bude muset i zahrani ní podnikatel p ijímající 
tržby v hotovosti na území eské republiky 
provád t evidenci tržeb podle zákona 
o evidenci tržeb od 1. 3. 2017?
Od 1. 3. 2017 vzniká povinnost evidence tržeb 

podnikatelským subjektům, které provozují pod-

nikatelskou činnost spadající v klasifi kaci NACE 

pod kódy 45.1, 45.3, 45.4 a dále 46 a 47, pokud jde 

o velkoobchod a maloobchod a jsou-li splněny 

další podmínky pro evidenci tržeb podle zákona 

č. 112/2016 Sb.

Evidovanou tržbou se rozumí platba, která splňuje 

formální náležitosti pro evidovanou tržbu dle § 5 

a která zakládá rozhodný příjem dle § 6 (daný 

příjem je předmětem daně z příjmů dle zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).

Subjektem evidence tržeb je dle § 3 odst. 1) zákona 

poplatník daně z příjmů fyzických osob a poplat-

ník daně z příjmů právnických osob. Kdo je pova-

žován za poplatníka daně z příjmů fyzických osob, 

stanovuje § 2, a kdo je považován za poplatníka 

daně z příjmů právnických osob, stanovuje 

§ 17 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Podle § 36 zákona o evidenci tržeb není evidova-

nou tržbou tržba podnikatele, který je povinen 

tuto tržbu evidovat srovnatelným způsobem podle 

práva státu, se kterým má Česká republika uza-

vřenou platnou a účinnou mezinárodní smlouvu 

o výměně informací, na jejímž základě lze získávat 

srovnatelné informace o evidovaných tržbách. 

Záměrem tohoto ustanovení je minimalizovat 

náklady podnikatelů v případě tzv. dvojí evidence. 

Jde o takové případy, kdy povinnost evidovat tržby 

poplatníkovi ukládá nejen právní úprava česká, 

ale též právní úprava jiného státu, ve kterém též 

prodává své zboží nebo služby.

Díky tomuto ustanovení nebude muset zahraniční 

podnikatel evidovat veškeré tržby dvakrát. Při 

evidenci pak bude postupovat podle zahraniční 

úpravy evidence tržeb a bude využívat pokladnu, 

která splňuje parametry kladené tímto státem.

Aby zahraniční podnikatel mohl postupovat podle 

právní úpravy zahraničního státu, musí být splně-

ny další podmínky:

 Česká republika a zahraniční stát musí evidovat 

tržby srovnatelným způsobem. Zproštění 

evidenční povinnosti proto přichází v úvahu 

jen u srovnatelných systémů. Například prostá 

záznamní povinnost uložená v cizím státě 

nebude pracovat na stejném principu jako česká 

evidence tržeb, podnikatel tak nebude evidenční 

povinnosti zproštěn. 

 Dále je nezbytné, aby šlo o takovou tržbu, 

ke které existuje platná a účinná mezinárodní 

smlouva nebo dohoda mezi Českou republikou 

a zahraničním státem, která umožňuje České 

republice získat veškeré informace o tržbě.

V návaznosti na výše uvedené se tak může 

zahraniční podnikatel dvojí evidenci vyhnout. 

V opačném případě vzniká zahraničnímu 

podnikateli povinnost evidovat ty tržby, o nichž 

nelze ze srovnatelné evidence podle cizího práva 

získat jednu nebo více informací uvedených 

v § 19 zákona o evidenci tržeb. Dvojí evidence 

také nenastává v případě, že se na danou tržbu 

sice vztahuje srovnatelná evidenční povinnost, 

z níž lze získat údaje v § 19 zákona o evidenci 

tržeb podle mezinárodní smlouvy, avšak podle 

mezinárodní smlouvy, která dosud nenabyla 

platnosti nebo účinnosti.  

TOMÁŠ MACNAR, Regionální místo Praha
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Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „zákon“), nezná protokoly 

z jednání komise, čímž nevzniká zadava-

teli povinnost umožnit účastníkům zadávacího 

řízení nahlížení do těchto protokolů. Mohlo by 

se tedy zdát, že jako účastníci zadávacího řízení 

nemáte nárok na žádné informace o průběhu 

tohoto řízení. Zadavatel má však povinnost 

v souladu s § 123 zákona odeslat bez zbytečného 

odkladu oznámení o výběru dodavatele všem 

účastníkům zadávacího řízení. 

Povinnou součástí oznámení o výběru dodavatele 

je zpráva o hodnocení nabídek a výsledek posou-

zení vítězné nabídky. Což znamená, že jako účast-

ník zadávacího řízení s rozhodnutím o výběru ob-

držíte veškeré informace, které byste za předchozí 

právní úpravy museli od zadavatele vyžadovat 

prostřednictvím nahlížení do zprávy o posouzení 

a hodnocení a které potřebujete k tomu, abyste 

se mohli účinně bránit proti výběru nejvhodnější 

nabídky. Jedinou výjimkou z výše uvedeného je 

zjednodušené podlimitní řízení, u kterého zadava-

tel musí účastníkům umožnit nahlížet od zprávy 

o hodnocení nabídek na místo jejího zaslání 

spolu s rozhodnutím o výběru.  

Informace o pr b hu 
zadávacího ízení
V minulém ísle jsem se zam ila na problematiku protokolu z otevírání obálek a neexistující 
povinnosti zadavatel  umožnit do n j nahlížet. Dnes bych se ráda zam ila na oblast informací 
a dokument , na které máte jako ú astníci zadávacího ízení po podání nabídek nárok. 

KURZY, KTERÉ BUDOU UVEDENY:  
1. 3. 2017 – Workshop: Zm ny 
v prokazování kvali  kace – nový zákon 

9. 3. 2017 – Ve ejné zakázky v roce 2017 
pro dodavatele – NOVÝ ZÁKON

Mgr. LUCIE 
MORAV ÍKOVÁ
Vedoucí právního odd lení
OTIDEA
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Mohl byste tená m p iblížit, 
co se pod íselným názvem 
Iniciativa 202020 skrývá?

Iniciativa 202020 si klade za cíl posunout český 

eGovernment do konce roku 2020 do dvacátého 

místa celosvětového žebříčku států podle OSN. 

V současné chvíli se pohybujeme na padesátém 

místě, přitom ještě v roce 2008 jsme byli na pěta-

dvacátém místě a naše ambice byla skočit do první 

desítky. Nestalo se tak, naopak jsme se takto 

výrazně propadli. 

Známe p í iny takového propadu eské 
republiky v žeb í ku?
Příčin je samozřejmě více, ostatní státy hlavně 

nespí a snaží se díky eGovernmentu poskytnout 

svoje služby jinak, přívětivěji, na dálku bez ná-

vštěvy úřadu. Tyto státy si rozvoj eGovernmentu 

řadí mezi své hlavní priority, protože byrokracie 

prokazatelně limituje jejich konkurenceschopnost 

v globalizovaném světě. 

V oblasti podnikání je to možná ješt  
z eteln jší než v jiných oblastech… 
Přesně tak. Tam, kde státy odstraňují bariéry 

pro podnikání, kde dávají šanci podnikatelům, 

aby si své věci vyřídili jednoduše přes internet, 

podnikání rozhovor

Zden k Zají ek:
Škoda každé ztracené hodiny podnikatele 
v byrokratickém bludišti 
Prezident ICT Unie Zden k Zají ek je u nás pr kopníkem elektronizace ve ejné správy. Stál nap íklad u zrodu 
Czech POINTU, dnes se angažuje v Iniciativ  202020 nebo Právním elektronickém servisu pro podnikatele, který 
podnikatel m uleví od byrokracie a administrativy. 

Foto: HK R
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podnikání rozhovor

připravený systém nevyužívá a hrajeme si jako 

stát s důvěrou a trpělivostí lidí, kteří jsou otráveni 

z nekonečného papírování a úřadování. 

Podnikatelé nicmén  netrp liv  ekají, až se 
spustí další projekt Hospodá ské komory zvaný 
PES – Právní elektronický servis. V jaké fázi se 
tento projekt nachází? Bude pot eba podpora 
politik ?
PES je v tuto chvíli zpracován do návrhu zákona 

a v nejbližších dnech bude předložen poslancům 

do parlamentu. Zatím to vypadá, že zástupci vět-

šiny poslaneckých klubů v Poslanecké sněmovně 

se budou chtít pod tento návrh podepsat a že tak 

bude moci být předložen k vlastnímu projednání 

v parlamentu. Samozřejmě nejen k jeho pro-

jednání, ale především pro jeho schválení bude 

potřeba získat podporu politiků. Čím větší tato 

podpora bude, tím lépe se PESovi bude dařit. 

Je to ostatn  velká zm na v pohledu na zákony 
a na povinnosti, které ze zákon  pro 
podnikatele vyplývají. 
Ano, v dnešní době se běžný podnikatel nedo-

káže ve změti paragrafů jednoduše orientovat 

a musí si k tomu najímat právní, daňové či jiné 

poradce, aby neudělal chybu nebo něco neporu-

šil. Přitom v mnohých případech ani kontrolní 

orgány státu, které dodržování povinností mají 

vymáhat, nevědí, zda si mají zákon vykládat tak, 

či onak. Stav českého práva není dobrý a PES 

by mohl pomoci tento stav změnit. A pokud 

sám stát neví, jaké povinnosti do zákona napsal 

a schválil, pak je nefér, aby za jejich neplnění 

trestal podnikatele. 

Za ínají se objevovat hesla jako t eba za jeden 
nov  p ijatý zákon, alespo  dva jiné zrušit. 
V em je tedy PES jiný?
V daleko praktičtějším dopadu. PES totiž zma-

puje všechny právní předpisy, ukáže v „nahotě“ 

všechny duplicity a nepřesnosti, které v nich 

jsou, a pak je možné systematicky a důsledně 

všechny nadbytečné a zbytečné povinnosti bez 

náhrady zrušit. Zároveň se tím velmi efektiv-

ně bude bránit tomu, aby se nevrátily takové 

povinnosti oknem bez kontroly zpátky. V tom 

skutečně Hospodářská komora s PESem může 

sehrát nezastupitelnou roli.  

Kdy by byl termín spušt ní?
Je jasné, že celý náběh systému bude muset být 

v etapách. S první etapou počítáme k prvnímu 

lednu 2018, kdy by se v systému objevilo cca 20 zá-

konů, které se dotýkají všech podnikatelů. Všechny 

zákony by se mohly v systému objevit do konce 

roku 2020.  

MIROSLAV DIRO

kde si uvědomují, že každá ztracená hodina 

podnikatele v byrokratickém úředním bludišti, 

v nesmyslném papírování ho odvádí od vlastního 

podnikání, se dostavují pozitivní výsledky. To je 

vidět nejen na daních, ale také v chuti podnika-

telů podnikat.

Znamená to tedy, že užite né a pot ebné 
online služby státu, které by mohli podnikatelé 
a ob ané našeho státu využívat, bu  nemáme, 
neumíme zavést, nebo sice existují, ale nikdo 
o t chto službách neví?
Ano, a Iniciativa se snaží právě v této oblasti 

pohnout českým státem. Není důležité pořa-

dí v nějakém žebříčku, ale že si podnikatelé 

a občané budou moci svoje věci vyřídit skutečně 

jednoduše tak, jako si dnes jednoduše převádějí 

peníze ve svém internetovém bankovnictví, po-

jišťují se přes internet nebo si objednávají zboží 

v e-shopech. Brzdí nás pouze a jen ochota státu 

nabídnout své služby jinak, moderně a uživatel-

sky přívětivě. 

Bavíme-li se o eGovernmentu, stál jste za zrodem 
Czech POINT . Jak dneska na Czech POINTY 
pohlížíte? Nemáte pocit, že se už nikam dále 
neposouvají?
Je to tak, Czech POINT se zrodil v mé hlavě 

včetně svého názvu. Tento akronym znamenající 

Český Podací Ověřovací Informační Národní 

Terminál znamenal ve své době nejvýraznější 

průlom do fungování veřejné správy u nás. Získat 

totiž výpis z rejstříku trestů, katastru nemovitostí, 

z bodového registru řidičů a dalších evidencí 

na jednom místě a na více než pěti tisících poboč-

kách vypadalo jako nerealizovatelný plán. Stalo se. 

Představte si dnes, že by se Czech POINT vypnul 

a museli bychom si pro tyto výpisy chodit zpátky 

na jeden, druhý, třetí úřad. Nepředstavitelné! 

Dokonce si dnes už můžete přes CzechPOINT@

home objednat výpis do své datové schránky. 

Mrzí mě však, že od doby, kdy jsme Czech POINT 

rozeběhli, se v něm neobjevili další služby, které 

by se tu mohli poskytovat. Proč zde není možné 

učinit podání vůči zdravotní pojišťovně, správě 

sociálního zabezpečení, proč zde nemůžu dostat 

výpis ze svého účtu u zdravotní pojišťovny o po-

skytnuté zdravotní péči? Chce to odvahu, která 

bohužel na straně státu v poslední době chybí.

Máte pocit, že jsou lidé stejn  spokojeni 
s datovými schránkami nebo základními 
registry?
Popravdě je mi líto, že se datové schránky nevy-

užívají více. Nejen pro komunikaci se státem, ale 

také mezi sebou navzájem. Celý systém je mimo 

jiné jedinečný tím, že stát garantuje doručení 

zprávy do datové schránky příjemce a kdykoli 

v budoucnosti je možné prokazatelně doložit, 

že příjemci zpráva doručena byla. Díky tomuto 

systému je nezpochybnitelné, že jste svou fakturu 

doručil řádně a včas a prokázání této skutečnosti 

před soudem nebo rozhodcem je tak snadné 

a průkazné. U základních registrů pak vůbec 

nevyužíváme jejich potenciál. 

N jaký p íklad?
Málokdo ví, že každý z nás může z registrů dostat 

informaci o tom, kdo, kdy a proč se jaký úřad díval 

na vaše osobní údaje. Tento kontrolní mechanis-

mus vytvořený pro každého z nás je zcela ojedinělý 

v Evropě i ve světě. Málokdo ví, že by bylo možné, 

abychom díky základním registrům už nemuseli 

státu dokládat stále jedny a ty samé údaje o sobě, 

kterými stát už dávno disponuje. Bohužel se tento 

VÍCE NA:

HTTP://WWW.KOMORA.CZ/
FILES/1-2016/PES2.PDF
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Jaký je nejrozší en jší p íklad?
Do této kategorie nejvíce spadají zabezpečovací 

systémy domácností, které jsou propojené s inter-

netem. Rozšířené je rovněž řešení v oblasti správy 

fi remních vozidel, kde se společnostem nabízí 

využití v monitoringu stavu vozového parku nebo 

vedení knih jízd. 

V em spo ívá hlavní výhoda internetu v cí 
pro  rmy?
Internet věcí umožňuje fi rmě vhled do vlastního 

byznysu, ať už interně, nebo směrem k zákazní-

kům. Přináší tím množství nových možností pro 

zefektivnění fungování společnosti nebo otevření 

nové oblasti podnikání. Například již  zmiňovaná 

Zatímco historie globálního internetu a jeho p edch dce ARPANET sahá 
do 60. let minulého století, jeho eskoslovenská éra se datuje od 13. února 
1992. P tadvacet let sta ilo k tomu, abychom s internetem coby b žnou 
sou ástí svých život  usínali na no ním stolku, zatímco se nám v mobilním 
telefonu aktualizuje pošta. Pomalu se blíží doba, kdy si naše lednice 
objedná mléko. Jak se projeví internet v cí v našich životech a nejen o tom, 
jsme mluvili s Jánem Jacinou, business development managerem pro IoT 
ze spole nosti eské Radiokomunikace a.s. (CRA). 

Když se v ci kolem 
nás propojí

eknete mi, co je internet v cí?
Internet věcí (anglicky Internet of Th ings, 

zkratka IoT) je v současnosti často sklo-

ňovaný pojem. Podle analytických společností 

defi nuje internet věcí další éru vývoje internetu. 

Internet začal postupně pronikat do velkých 

sálových počítačů, následně stolních počítačů 

a notebooků a dnes ho máme všichni v mobilních 

telefonech. Dalším krokem bude, že internet se do-

stane do každodenních věcí kolem nás. Například 

do veřejného osvětlení, kdy připojením na internet 

bude možné s osvětlením komunikovat, nastavovat 

ho, tlumit a upravovat podle specifi ckých potřeb. 

Své využití si najde i u běžných věcí a spotřebičů, 

které máme v domácnosti. 

kniha jízd – před proniknutím internetu do au-

tomobilů bylo zapotřebí množství formulářů, 

systémů a lidské práce při počítání kilometrů. 

Dnes jsou auta schopna vyplňovat knihy jízd sama. 

Tato oblast byla internetem věcí transformovaná 

do úplně jiné podoby – jednodušší, efektivnější 

a rychlejší, což je pro fi rmy velké ulehčení admi-

nistrativy. 

Z jiného úhlu pohledu, pokud výrobní podnik 

využívá princip monitorování výrobního procesu, 

internet věcí umožňuje připojit jednotlivá zařízení 

do centrálního systému a dokáže prostřednictvím 

této technologie monitorovat celý výrobní proces, 

od vstupu až po výsledný produkt. Tím lze docílit 

vyšší efektivity a plynulosti výroby. Pro společnost 

je také dobré najít a případně preventivně řešit 

malou závadu než následně akutní problém spo-

jený s výpadkem výroby, který vede k provozním 

ztrátám. 

Existuje n jaká spojitost mezi pr myslem 4.0 
a internetem v cí?
Určitě ano. Průmysl 4.0 je z veliké části založený 

na tom, že jednotlivé stroje jsou připojené do ří-

zení výrobního procesu. Každá společnost si musí 

zvolit, jaká technologie je vhodná pro konkrétní 

účel a koncept průmyslu 4.0, případně se obrátit 

na integrátora těchto řešení. Na trhu jsou různé 

Éra internetu v cí
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technologie a každá je vhodná na něco jiného. 

CRA nabízí možnost monitorování různých stavo-

vých parametrů výroby, s jednoduchou instalací, 

bezdrátovou komunikací a s přepojením na systém 

řízení SCADA.

Co nabízí z hlediska internetu v cí CRA?
CRA se pustily do výstavby bezdrátové komuni-

kační IoT sítě, která je základem pro internet věcí. 

Prostřednictvím této IoT sítě lze připojit různá 

chytrá zařízení, která potřebují komunikovat. 

Pokud se podíváme do oblasti chytrých měst, tak 

dnes je ve městech velkým problémem parkování. 

Na to jsme se soustředili i z pohledu výstavby sítě 

v krajských městech a pokračujeme ve výstavbě 

sítě na úrovni okresních měst. Tato komunikač-

ní síť, založená na technologii LoRa, je mimo 

jiné optimalizovaná i na koncept chytrých měst. 

Například pokud si radnice instaluje na parkovišti 

jednoduché senzory, které budou indikovat obsa-

zenost parkovacích míst, může město nabídnout 

řidičům a občanům informaci o počtu volných 

míst v dané oblasti. Ovšem samotné čidlo obsa-

zenosti místa není funkční, pokud není napojené 

na aplikaci, která vyhodnocuje, kolik je tam par-

kovacích míst, zda je tam ještě možné zaparkovat 

či nikoli. CRA jsou tím základním kamenem 

v pozadí, zprostředkovávají komunikační síť, aby 

všechna chytrá zařízení byla připojena. K této 

bezdrátové komunikační síti také nabízí CRA IoT 

Cloud, který dodává celé infrastruktuře potřebné 

místo na uložení dat z jednotlivých senzorů a také 

potřebný výkon infrastruktury pro návazné aplika-

ce. Naším cílem je poskytnout kvalitní a zabez-

pečenou komunikační infrastrukturu pro chytrá 

řešení měst, průmyslu, logistiky, energetiky a pro 

další oblasti podnikání. 

Co je to LoRa?
LoRa je bezdrátová technologie pro internet věcí, 

která spočívá ve využití speciálního datového 

protokolu umožňujícího efektivní a bezpečnou 

obousměrnou komunikaci čidel a senzorů pro 

nejrůznější použití, např. pro chytrou domácnost, 

chytré město, chytré měření, chytrou výrobu apod. 

Vyznačuje se vysokým dosahem, nízkou spotřebou 

a nízkými provozními náklady. CRA zvolily pro 

vybudování sítě právě LoRu pro její dostupnost, 

bezpečnost a možnost obousměrné komunikace, 

která je klíčová pro řízení jednotlivých oblastí IoT. 

Druhou věcí, kterou k systému LoRa v CRA přidá-

váme, je cloud, který umožňuje připojení jednotli-

vých prvků internetu věcí – ať už prostřednictvím 

LoRy, nebo jiných komunikačních technologií. 

Může se stát, že zákazník již používá technologie 

založené na jiném principu, např. GSM, takže mu 

umožníme připojit si i tato zařízení do naší sítě 

a následně jejich správu, řízení, přidávání nebo 

ubírání nových zařízení. 

Jak jste daleko ve výstavb  této sít ?
Minulý rok jsme ukončili pilotní část výstavby 

a provoz sítě LoRa, která byla zahájena v roce 2015 

a od 1. dubna 2016 je LoRa dostupná ve všech 

krajských městech v ČR. Přibývá pokrytí na úrovni 

okresů a v průběhu roku 2017 plánujeme pokrýt 

další města. Navíc jsme schopni pokrýt oblasti 

na projektové bázi pro konkrétní specifi cký účel 

jednoho zákazníka.

A co v rámci tohoto pilotu funguje? Práv  to 
parkování?
Máme různé pilotní komerční projekty jak z ob-

lasti energetiky, tak i průmyslu. Oblastí využití 

internetu věcí je do budoucnosti téměř nekonečné 

množství, protože teoreticky každou věc lze při-

pojit. Ještě nedávno jsme si nedokázali představit, 

že by se kolo dalo připojit přes internet, dnes už to 

technologie umožňuje. Také již zmiňované připo-

jení automobilů začíná být běžnou věcí. 

Pokud se zaměříme na efektivitu odečtů stavů 

energií, energetickým společnostem dokáže IoT 

snížit náklady spojené s individuálním odečtem 

energií v domácnostech. Když všechna měřidla 

dokážou být připojená, dokážou komunikovat 

a sama si říct „můj stav je takový“, tak již není 

zapotřebí individuálních kontrol a manuálních 

odečtů. Nutné je pouze zabezpečit servis a obměnu 

zařízení, které defi nuje zákon. Dodavatelské fi rmy 

tak mohou svoji práci zefektivnit a optimalizo-

vat celý proces. Navíc naše technologie LoRa je 

jedinečná v tom, že umí nejen data získávat, ale 

dokáže i ovládat koncová zařízení, např. uzavřít 

přívod vody na dálku, pokud to zákazník nebo 

klient zákazníka vyžaduje.

 

Když jste zmínil koncept Chytrých m st, 
co m sta pot ebují v rámci internetu v cí ešit?
Dnes je koncept Chytrých měst v České republice 

velmi aktuální téma, které řeší už pomalu každé 

město a obec. Tím, že roste počet automobilů, 

rostou i nároky na jejich parkování. Mnoho obcí 

na to dnes není připraveno a musí strategicky řešit 

koncept dopravy v rámci udržitelného rozvoje 

obce. Dalšími aktuálními tématy, která navíc ob-

cím dokážou snížit výdaje, jsou oblasti městských 

služeb a svoz odpadu (chytré popelnice).

Co se týká samotné exekuce měst, ta si musí 

napřed vytvořit strategický záměr – tedy čeho 

v oblasti chytrých měst chtějí dosáhnout a jaký 

problém chtějí vyřešit. Nasadit internet věcí, na-

sadit chytré technologie jen proto, že jsou chytré, 

není z mého pohledu a v konečném důsledku ani 

z pohledu měst úplně šťastné. Chytrost technologií 

nemá být jen na straně technologie, ale primárně 

na straně občana, případně na straně obce samot-

né. Na tyto chytré technologie obce vypisují pilotní 

projekty nebo klasické projekty a my chceme být 

samozřejmě při tom. Máme dobré reference, uni-

kátní infrastrukturu, stabilní a dlouhodobé zázemí 

a věříme, že se staneme velmi silným partnerem 

pro obce.

Co bude dál? Co p ijde po internetu v cí?
Předtím, než se dostaneme dál, se potřebuje 

rozvinout celá oblast internetu věcí tak, aby byla 

přirozenou součástí našeho života. Tak jako 

třeba mobilní telefony před několika lety získaly 

internet a lidé si už skoro neumí představit, že by 

mohli fungovat bez chytrého telefonu, ať už kvůli 

informacím, nebo jiným výhodám, tak internet 

věcí se stane přirozenou součástí našeho života. 

Soudím, že to bude trvat tak pět až sedm let, než se 

dostaneme na  stejnou úroveň, jakou má svět mobil-

ních telefonů. Co bude dál, to je dobrá otázka. Věci 

dnes mohou být připojené do jednoho centrálního 

místa, odkud se mohou řídit a ovládat. Osobně si 

myslím, že budoucnost je v tom, že i ty jednotlivé 

věci budou vědět samy o sobě a budou mezi sebou 

komunikovat.  

DAGMAR KLIMOVI OVÁ

NEJPOZD JI NA KONCI 
TOHOTO DESETILETÍ DOJDE 
K OBROVSKÉMU ROZVOJI 

INTERNETU V CÍ, KE KTERÉMU 
BUDE, PODLE ODHADU 

ODBORNÍK , P IPOJENO AŽ 
N KOLIK MILIARD ZA ÍZENÍ.

JÁN JACINA

Business development manager pro IoT
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Technologicky orientované společnosti startují 

výrobu milionů koncových zařízení a pokou-

šejí se vyvolat poptávku po svých výrobcích 

v dosud neobsazených oblastech lidské činnosti. 

Díky tomu vznikají spousty konkrétních projek-

tů. Vzniká prostor pro chytrou výrobu, chytrou 

energetiku, chytrá města i chytré domácnosti. Velký 

potenciál má internet věcí v oblasti průmyslu 4.0.

IoT infrastruktura a role eských 
Radiokomunikací
České Radiokomunikace (CRA) sledují 

technologické trendy a chtějí v internetu věcí 

sehrát svou roli. Je zřejmé, že ji chtějí sehrát 

tím způsobem, který je jim nejbližší – tedy 

telekomunikační a IT částí. Firma nemá 

ambice realizovat celé projekty pro koncové 

uživatele od začátku až do konce sama ve své 

režii. CRA disponují unikátní telekomunikační 

infrastrukturou, která zajistí přenos dat 

od jednotlivých čidel. Dále mohou nabídnout 

prostor datových center pro umístění centrální 

jednotky pro síť internetu věcí a velkého 

množství dat, které internet věcí vyprodukuje. 

Dalším cílem je vybudovat platformu, na které 

ve spolupráci s vhodnými obchodními partnery 

zajistí komplexní řešení pro co nejširší spektrum 

projektů internetu věcí.

Výb r vhodné technologie pro eské 
prost edí 
Pro sítě internetu věcí existuje celá řada techno-

logií. CRA věnovaly značné úsilí jejich analýze 

a výběru té nejvhodnější technologie pro své 

specifi cké podmínky. Na základě podrobných testů 

se jako plně vyhovující prokázala technologie LoRa 

(LoRaWAN – Long Range Wide Area Network). 

Jde o otevřený standard, na kterém participují 

stovky fi rem po celém světě. Za minimální vstupní 

a provozní náklady lze připojit neomezené množ-

ství zařízení do celonárodní vyhrazené datové sítě, 

a tím umožňuje připojení tam, kde není k dispozici 

internet. Síť také umožňuje oboustrannou komuni-

kaci – což může například usnadnit dálkové ovlá-

dání některých strojů a zařízení. LoRa umožňuje 

optimální pokrytí s využitím objektů CRA.

Možnosti využití
Přestože internet věcí je velmi mladá technologie, 

nejen ve světě, ale i u nás již můžeme poukázat 

Sv t internetu v cí – pro chytrý 
pr mysl, m sto i domácnost

advertorial

eská republika je už tvrt století p ipojena k internetu. To, co se v sou asné dob  zdá jako naprosto b žná 
a nedílná sou ást našeho života, bylo ješt  p ed 25 lety tém  sci-  . Na internet se tehdy p ipojovaly jen d ležité 
státní orgány, v decká centra a mezinárodní  rmy. Nyní p ichází nový trend v internetové é e: velmi masivn  
se rozvíjí technologie a sít , kde spolu komunikují „v ci“ – p esn ji e eno senzory a idla – jejich komunikace 
spo ívá ve využití speciálního datového protokolu.

na řadu příkladů využití. Výše uvedené vlastnos-

ti IoT sítě na platformě LoRa umožňují využití 

internetu věcí v oblastech, jako je energetika (smart 

metering), chytrá výroba a průmysl (velký poten-

ciál v projektech průmyslu 4.0), doprava a logistika, 

a velký praktický potenciál je v oblasti správy měst 

a obcí a městských služeb.

Pokrytí sít  LoRa 
V současné době porývá IoT síť CRA všechna kraj-

ská města v ČR a jejich okolí a probíhá spouštění 

sítě na úrovni okresních měst – aktivní je již síť 

v okolí měst Mladá Boleslav, Kolín, Frýdek-Místek 

a v následujícím období budou pokryta i další měs-

ta. Do konce roku 2017 by LoRa měla dosáhnout 

celostátního pokrytí pro 90 % procent populace. 

Podpora technologie LoRa, budování 
ekosystému partner
CRA kromě robustní infrastrukturní části a apli-

kačního rozhraní nabízejí i prostor a zázemí pro 

data, která s využitím internetu věcí bezprostředně 

souvisejí. Pro tuto oblast zpřístupnily IoT cloud, 

který umožňuje hostování IoT aplikace, ukládání 

velkého množství dat z IoT zařízení a rovněž sprá-

vu dat – pro jejich další využití. 

Současně se CRA aktivně podílejí na budování 

ekosystému partnerů sítě LoRa v ČR. V rámci 

budování partnerského prostředí CRA organizují 

soft warově i hardwarově zaměřené akce a počát-

kem roku 2017 otevřely unikátní prostor pro spolu-

práci v oblasti internetu věcí – CRA IoT Hub.  

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRÁNKÁCH

 WWW.CRA.CZ
PRIPOJ.ME
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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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Trendy a technologie 
jsou v cestovním byznysu propojené
Cestovní ruch se dynamicky vyvíjí 
a ovliv ují ho nejen preference 
zákazník , ale také nové 
technologie. O tom, co se díky nim 
m ní a jaké se v cestovním byznysu 
prosazují trendy, hovo í Bohuslav 
Šantr ek, Chairman & Executive 
Director spole nosti Travelport 
Czech Republic.

Travelport p sobí na trhu už od roku 1999. 
Co je srdcem vašeho podnikání?
Poskytujeme soft ware a služby cestovním 

kancelářím a agenturám pracujícím se systémem 

Galileo. Přes něj se rezervují letenky, hotely, 

zápůjčky aut a podobně. Na trhu existují ještě dva 

konkurenční systémy, ale jsme hrdí na to, že je náš 

podíl na trhu v Česku kolem 45 a na Slovensku 

kolem 60 procent.

Na jakých trzích jste vedle eska a Slovenska 
ješt  aktivní?
Máme licenci také pro Ukrajinu, Moldavsko, 

Bělorusko, všechny země bývalé Jugoslávie a pro 

Albánii. Celkem je to dvanáct zemí. Jsme franšíza 

mateřské globální společnosti, která nám licence 

poskytla. Naším úkolem je získat co nejvíc agentur 

a cestovek pro to, aby používaly systém Galileo. 

Mimo to s produkty z dílny Travelport Czech 

Republic působíme v dalších 80 zemích světa. Náš 

zájem soustředíme na trhy v jihovýchodní Asii, 

v Jižní Americe a v Indii.

Co Galileo umí a co vašim zákazník m p ináší?
Jeho hlavní výhodou pro zákazníky je, že posky-

tuje integrovanou skupinu valné většiny leteckých 

společností, kterých je zhruba 425 – tedy jejich 

letové řády, aktuálně obsazená a volná místa, 

včetně cen letenek. K tomu se váže i význam 

technologií a technického pokroku v našem oboru. 
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V CESTOVNÍM RUCHU SLEDUJEME TREND PERSONALIZACE.
STÁLE VÍCE KLIENT  CHCE ZÁJEZD ŠITÝ NA MÍRU.

Letecké společnosti, cestovní kanceláře, agentury ani 

jejich  klienti už se dnes nespokojí jen s výběrem místa 

a cenou, protože na jednu stranu hledají úspory, ale 

na druhou stranu řeší jedinečnost a atraktivitu svého 

produktu. Je tedy možné si k letence přikoupit zavaza-

dlo, jídlo atd., což už většinou není zahrnuté v základní 

ceně letenky. Díky systému Galileo mohou tyto služby 

naši zákazníci klientům snadno nabízet. A pod vlivem 

vývoje technologií se proměnila i činnost naší fi rmy. 

Od minulého roku si budujeme tým vývojářů a progra-

mátorů, kteří pro nás na klíč adaptují různé technolo-

gické novinky tak, aby vyhovovaly našim klientům.

Podle eho si vybíráte lidi do týmu, když je 
kvalitních lidí podle  rem na pracovním trhu 
nedostatek?
Kritérií mám hodně, i těch odborných, ale velmi mi 

záleží na tom, jak nováček zapadne do týmu a jaké 

má charakterové vlastnosti. Ceníme si pracovitosti 

a kvality práce. Nejsme velký tým, aktuálně šestnáct 

lidí, ale jsme tým stabilní. Pozitivní je, že od nás lidé 

neodcházejí.

Jaké novinky chystáte pro letošek nebo 
nejbližší roky?
Zpracovali jsme si interní dokument Vize 2020, v němž 

jsme popsali, jakou cestou dále půjdeme. Chceme 

více rozšiřovat náš cloudový portál, kam soustředíme 

všechny naše produkty, které pak budou pro klienty 

snadno dostupné z hlediska výběru i platby. Omezíme 

tím také administrativu. Jsme aktivní i v oblasti big 

data. Shromažďujeme historická data od jednotlivých 

leteckých společností a podle různých algoritmů z nich 

umíme poskytnout informace podle přání našich 

klien tů. Například informace, jak se létá o Velikono-

cích nebo v konkrétní den v týdnu, nebo třeba jaké 

jsou požadavky zákazníků v období Vánoc. Naším 

záměrem je dále prohloubit spolupráci s Ukrajinou 

a Srbskem, kde máme velmi dobré vývojářské týmy, 

a chceme, aby více spolupracovaly s českými vývojáři. 

Věříme, že to přinese další pokrok. Uvažujeme o inku-

bátoru cestovních start-upů.

Jaké trendy ve vašem oboru pozorujete?
V cestovním průmyslu sledujeme trend personalizace. 

Čím dál tím víc klientů se přiklání k zájezdům šitým 

na míru, což posiluje zájem o využití co největšího 

množství nejaktuálnějších dat. Jsou to klienti, kteří 

chtějí, aby jejich cesty pasovaly na míru jejich potře-

bám a fi nančním možnostem. Trendem je také cesto-

vání „od domu k domu“, kdy mají klienti zajištěný celý 

cestovní balík, včetně taxíku nebo přesného itineráře 

cesty. Je také otázka, jak se bude vyvíjet volný čas, jestli 

se bude zkracovat pracovní týden. Osobně si myslím, 

že volného času přibyde, a tudíž přibyde i cestování, 

což souvisí také s růstem životní úrovně v zemích, 

ve kterých podnikáme. Velkou roli ale také bude hrát 

to, jak se vyřeší různé politické problémy, které cesto-

vání zásadním způsobem ovlivňují.

BOHUSLAV ŠANTR EK

V roce 1971 nastoupil do SA, 
kde p sobil následujících 33 let. 
Byl editelem zastoupení SA 
pro Dánsko a Norsko, pozd ji 
viceprezident pro Ekonomiku, 
zástupce viceprezidenta pro 
Obchod a marketing, editel 
zastoupení pro ecko a Kypr. 
Od roku 2000 do roku 2004 
byl také editelem zastoupení 
pro Velkou Británii. V roce 
2006 z SA odešel a stal se 
výkonným editelem Galileo 
C.E.E. service R. Od roku 2008 
je p edsedou p edstavenstva 
a CEO spole nosti C.E.E. Travel 
Systems. Je ženatý, mezi jeho 
záliby pat í fotografování, 
vnou ata a anglická fotbalová 
liga Premier League. 

Foto: Tomáš Železný

Na  remním webu máte motto „rede  ning travel 
commerce“. Co to, jednoduše e eno, znamená?
Právě ono využití moderních technologií k tomu, 

aby naši zákazníci mohli vybírat kvalitně a rychle 

z co nejširší nabídky služeb.  Jde nám o to, abychom 

stále byli na špici nabídky a servisu, který klientům 

poskytujeme.

Jak se trhy, na nichž p sobíte, liší z hlediska 
p ístupu k novým technologiím?
Například na Ukrajině jsou velmi vyspělí programá-

toři a jeden ukrajinský kolega je neformálním lídrem 

našeho programátorského týmu. V Srbsku máme 

také velmi šikovného programátora, který se svými 

produkty proniká i na německý trh. Propojení všech 

jejich zkušeností nám umožňuje dále se zlepšovat. Více 

se na jednotlivých trzích liší naši zákazníci. Nejvíce 

nároční jsou v Česku, kde je cestovní průmysl z uvede-

ných trhů asi nejdál.

Jedním z vašich projekt  je Galileo Akademie. 
Pro koho je ur ená a na co se zam uje?
S Akademií jsme začali v loňském roce a jsme na ni 

docela pyšní. Je zaměřená na naše zákazníky a po-

skytuje jim školení, která se týkají systému Galileo 

a našich produktů. Také jsme však pro ně se společnos-

tí Dobrý web zajišťovali školení věnovaná veškerým 

disciplínám E-commerce. Tomu, jak se dostat na první 

stránky vyhledávačů, co to je SEO, zdroje návštěvnosti, 

user experience, a dalším tématům. Školení byla pro 

naše klienty zdarma a velmi se osvědčila, takže v nich 

letos budeme pokračovat. Také školíme zájemce o náš 

systém z řad studentů Vysoké školy obchodní. Už jich 

byl asi sto, kteří do budoucna uvažují o práci v ces-

tovním ruchu. Proškolování je totiž podle nás cesta, 

která patří k dnešní době, kdy je třeba si stále zvyšovat 

kvalifi kaci.

Všimla jsem si, že Travelport podporuje Nadaci 
Terezy Maxové. Pro ?
Vždycky jsem cítil potřebu pomáhat slabším, hlavně 

dětem. Máme heslo „rezervujte pro dobrou věc“ 

a z každého prodaného segmentu (což je třeba cesta 

z Prahy do Londýna nebo naopak) dáváme nadaci 

korunu. Každoročně jí tak posíláme až kolem osmi set 

tisíc korun.  

JANA BOHUTÍNSKÁ
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Když jste p ed dv ma lety p evzal ízení 
Vojenského technického ústavu (VTÚ), 
podnik se topil ve ztrát  p es t icet 

milion  korun. Dnes se m žete chlubit kladnými 
ísly, jak se vám to povedlo?

Máte pravdu, že Vojenský technický ústav v roce 

2014 utrpěl ztrátu kolem 33 milionů korun a nové 

vedení mělo za úkol hlavně postavit podnik 

na nohy a udělat z něj respektovaného partnera. 

Podnik měl problémy v komunikaci a jeho reputaci 

hodně poškodily i výbuchy v muničních skladech 

ve Vrběticích. Při mém nástupu do funkce ředitele 

podniku jsem si řekl, že hlavní prioritou musí být 

právě změna komunikace postavená na prezentaci 

unikátního portfolia a samotné práci našich zaměst-

nanců. Snažíme se být proto maximálně otevření, 

transparentní a také vnímaví k našemu hlavnímu 

zákazníkovi, kterým je Ministerstvo obrany, respek-

tive Armáda České republiky. Ta je hlavním uživate-

lem našich výrobků a služeb. Podařilo se nám otočit 

trend a za rok 2015 jsme se dostali do kladných čísel 

a v tom pokračujeme. 

Pokud je armáda hlavním zákazníkem, znamená 
to, že máte zákazníky i z jiných oblastí? 
Samozřejmě se díváme i jinam než jenom na ar-

mádu. Komunikujeme se složkami Integrovaného 

záchranného systému, nejčastěji s policií nebo ha-

siči a také s celníky nebo vězeňskou službou. Máme 

také potenciál nabídnout naše služby civilnímu 

sektoru. 

Ješt  než se vás zeptám na nové projekty, jaká 
je dnes situace ve Vrb ticích?
Situace se postupem času zklidnila, mám na mysli 

především emoční stránku celé věci. Nyní stále 

probíhá vyšetřování. My jsme od začátku poskyto-

vali veliteli zásahu nezbytnou součinnost, včetně 

vyžádané osobní a věcné pomoci. V současné době 

řešíme ve vztahu k předmětné mimořádné události 

vzniklé škody a náhrady za zmíněnou pomoc. 

Za zmínku jistě stojí, že většina nemovitostí, 

s nimiž VTÚ hospodařil ve vrbětickém areálu, byly 

na základě usnesení vlády převedeny na Vojenské 

lesy a statky. My jsme si ponechali jen určité zázemí, 

konkrétně čtyři objekty, ve kterých chceme i nadále 

realizovat naši specifi ckou činnost v oblasti vývoje 

munice a muničních systémů. 

Opustíme Vrb tice, zajímala by m  spolupráce 
s Integrovaným záchranným systémem (IZS). 
Co pro n j vyvíjíte?
Vůči složkám IZS řešíme nejrůznější nabídky 

z portfolia našich služeb. Nejedná se jen o zakázky 

typu „vyrobíme – dodáme“, nabízíme i naše expert-

ní nebo poradenské služby v technickém slova smy-

slu. Když budu konkrétní, zaměřili jsme se na oblast 

ochrany perimetru. S ohledem na bezpečnostní 

situaci, která v Evropě a vůbec ve světě panuje, se 

zabýváme tématem ochrany hranic nebo ochranou 

či monitoringem zájmových míst, jako jsou jaderné 

elektrárny nebo jiné strategické objekty státu. V této 

oblasti se uplatňuje státní podnik zejména z pohle-

du vývoje monitorovacích prostředků, bezpilotní 

platformy a vlastního vývoje příslušných soft ware 

řešení.

Takže budete v blízké budoucnosti chránit 
jaderné elektrárny?
V návaznosti na jednání s předsedkyní Státního 

úřadu pro jadernou bezpečnost paní Drábovou 

jsme jako podnik zahájili jednání nejen s jadernými 

elektrárnami, ale i s dalšími subjekty začleněnými 

do této oblasti. Pracovní schůzky se týkají systémo-

vé podpory dílčích technických řešení. Nejedná se 

o aktivní činnost VTÚ při samotném střežení.

… íká Ji í Protiva, generální editel Vojenského technického 
ústavu. Do funkce nastoupil v obtížné dob , kdy se podnik 
krom   nan ní ztráty potýkal také s pošramocenou pov stí kv li 
výbuch m ve vrb tickém areálu. Po dvou letech se VTÚ t ší pov sti 
spolehlivého partnera, který si svým výzkumem a vývojem nezadá 
s mezinárodní konkurencí.

Státní podnik
neznamená nefunk ní moloch
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JI Í PROTIVA

Vystudoval Právnickou 
fakultu Univerzity Palackého 
v Olomouci. Po ukon ení 
studia zastával n kolik 
vedoucích pozic na 
Ministerstvu obrany. 
Od roku 2012 vykonával 
funkci editele správního 
úseku Vojenského technického 
ústavu a v b eznu 2015 byl 
jmenován editelem státního 
podniku VTÚ. Má praxi p i 
výuce v oblasti ve ejné správy 
a zadávání ve ejných zakázek 
na Masarykov  ústavu vyšších 
studií p i VUT v Praze.

Když ješt  z staneme u IZS, údajn  jste vyvinuli 
bioboxy pro zdravotníky.
Jde o výsledek našeho vlastního vývoje. Jedná se 

o zařízení, které již pár let nabízíme, a nyní jsme ho 

upgradovali. Bioboxy disponuje Centrum biologické 

ochrany v Těchoníně a nyní jsme je nabídli i krajským 

záchrankám. Některým zdravotnickým záchranným 

službám jsme již modernizované bioboxy dodali.

V em spo ívá ten zmín ný upgrade?
Jedná se o posílení výkonného prvku fi ltrace, který 

umožňuje lepší technické podmínky pro převoz pa-

cientů nakažených smrtelnou chorobou. Bioboxy hrají 

zásadní roli v předcházení zdravotním rizikům, což 

záchranky zaujalo. Pracujeme na dalších vylepšeních 

v oblasti mobility a chtěli bychom je nabídnout do pou-

žívání NATO. 

Jak vás napadlo vyráb t práv  biobox? 
Myslím, že to vyplynulo celkem logicky. VTÚ dělá 

nejrůznější zdravotnické zástavby. Právě nyní realizu-

jeme pro armádu zástavbu několika kontejnerů typu 

chirurgický sál, operační sál nebo zubní oddělení pro 

účely nasazení v zahraničních operacích. Plníme tak po-

žadavky zdravotnického vojska a biobox byl v minulosti 

jedním z nich.

Téma, které te  hodn  rezonuje, je 
kyberbezpe nost. Je tohle oblast, na kterou se 
budete také zam ovat, nebo jde úpln  mimo váš 
perimetr? 
VTÚ se snaží reagovat z technologického hlediska 

na aktuální situaci a kybernetická bezpečnost – a musím 

dodat – i kybernetická obrana jsou teď otázkou dne. 

O tom svědčí i závěry z nedávného summitu ve Var-

šavě, který defi noval kybernetický prostor jako novou 

doménu bojiště. Kybernetická bezpečnost a kybernetic-

ká obrana patří k oblastem, které bych v rámci podniku 

rád rozvíjel. 

Takže kyberbezpe nost te  bude vaše priorita?
Určitě ano, jelikož se nám počítačová bezpečnost a s ní 

související aspekty promítají do mnoha řešených projek-

tů z odborného portfolia státního podniku.

Jsou vaši zákazníci pouze z R nebo nabízíte svoje 
služby i v zahrani í?
V některých segmentech naší práce jsme se zaměřili 

i na zahraniční klientelu. Kdybych měl uvést jeden 

příklad za všechny, tak třeba protiletadlové raketové 

jednotky Litvy a Lotyšska již dva roky využívají naše 

služby při výcviku nad Baltským mořem, kdy jim jako 

cvičné terče slouží naše bezpilotní prostředky s vlečným 

rukávem. Předpokládám, že letos by se mohlo připojit 

i Estonsko a bylo by tak pokryto celé Pobaltí. Tyto země 

jsou pro nás velmi zajímavým obchodním teritoriem, 

neboť jsou velmi podobné České republice nejen veli-

kostí, ale i schopnostmi, jakými chtějí v oblasti obrany 

a bezpečnosti disponovat. 

Vaše nabídka služeb je hodn  široká, je to 
standardní, nebo jste v rámci Evropy ojedin lým 
úkazem?
V rámci Evropy jsme svou širokou škálou schopností 

skutečně ojedinělým subjektem. Existují podobné 

instituce, které jsou však zaměřené například jenom 

na letectvo a protivzdušnou obranu nebo jen na po-

zemní vojsko. My jsme z tohoto pohledu komplexní. 

Každý odštěpný závod VTÚ má svá odborná specifi ka, 

nicméně právě jejich provázanost z nás dělá unikátní 

odbornou instituci. 

Nehrozí vám privatizace?
Státní podnik VTÚ udržuje pro stát strategické know-

-how v oblasti obrany a bezpečnosti. Naším primárním 

zájmem je naplnění potřeb státu, to znamená uspokojo-

vání veřejného zájmu. Zisk z tohoto pohledu není jedi-

ným kritériem úspěšnosti. V tomto směru se odkazuji 

na vládou schválenou Strategii vyzbrojování z konce 

minulého roku, která zakotvuje postavení a činnost stát-

ních podniků v obranném a bezpečnostním průmyslu.

Jak se cítíte po dvou letech ve funkci editele?
VTÚ se podařilo celkově stabilizovat a odborně ho 

zviditelnit v obranném a bezpečnostním průmyslu. 

Podnik začal prosperovat a do budoucna je tak na čem 

stavět. Při pohledu zpět mám radost z toho, co se 

povedlo při naplňování mých vizí, které jsem si stanovil 

při nástupu do funkce.   

DAGMAR KLIMOVI OVÁ

KYBERNETICKÁ BEZPE NOST
 I KYBERNETICKÁ OBRANA JSOU 

TE  OTÁZKOU DNE. 

P epravní box Biobox
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Kdo je typickým zákazníkem vaší 
spole nosti? Jsou to p evážn  exporté i, 
nebo pojiš ujete i  tuzemské transakce?

Česká i slovenská ekonomika patří mezi ekono-

miky relativně malé a velmi otevřené. Naši klienti 

tedy téměř vždy obchodují v tuzemsku i v zahraničí 

a poměr tuzemských a zahraničních transakcí je 

zhruba 50 : 50. Naopak klienti v Polsku obchodují 

přibližně v 80 procentech na domácím trhu.  

Obracejí se na vás klienti až po n jaké špatné 
zkušenosti, nebo jsou mezi nimi i prozíravci, 
kte í eliminují rizika od po átku?
Troufnu si tvrdit, že větší část našich klientů jsou 

ti prozíraví, kteří věří v nejlepší a připravují se 

na nejhorší. Firmy podnikající bez pojištění se tak 

obvykle vědomě rozhodly s tím, že jsou dostatečně 

silné, aby případný problém samy ustály. Samozřej-

mě máme případy, kdy se na nás klient obrátí v si-

tuaci, kdy už problémy nastaly. Můžeme se pokusit 

pomoci a poradit, ale možnosti už máme omezené. 

Když hoří dům, nevoláte pojišťovnu, ale hasiče.

Za tu dobu, co fungujete na trhu, máte jist  
zmapováno, které oblasti (teritoriální) jsou 
rizikové. Které to tedy jsou a pro ?
Rizikovost zemí a teritorií nezůstává stejná, ale 

vyvíjí se. Jednou z nejjednodušších pomůcek 

k odhadu potíží fi rem v určité zemi je pohled 

na tempo růstu tamní ekonomiky a jeho změnu. 

Typickým příkladem jsou země závislé na vývozu 

surovin, které po nedávném propadu komoditního 

trhu ztratily podstatnou část příjmů. V takových 

zemích se fi rmy dostávají do potíží a přestávají 

platit dodavatelům. 

Jak m íte riziko?
Stabilitu konkrétního odběratele hodnotíme na zá-

kladě fi nančních ukazatelů. Toto vyhodnocení ná-

sledně doplňuje posouzení nefi nančních informací, 

jako je například sektor podnikání, charakter trans-

akce, zkušenosti s fi rmou či dalšími propojenými 

entitami a samozřejmě i teritoriální riziko, kde hrají 

hlavní roli devizové rezervy a platební bilance dané 

země. Výsledkem analýzy je rating, který vyjadřuje 

pravděpodobnost platebního selhání dané fi rmy.

Jak velké riziko pro obchodní transakce 
p edstavují politická rozhodnutí typu brexit 
nebo nástup Donalda Trumpa?
Každá politická změna ovlivňuje v konečném dů-

sledku fungování jednotlivců a fi rem. V obou pří-

padech voliči mimo jiné vyjádřili touhu po oslabení 

vlivu globalizace a jejích negativních dopadů. Jako 

řešení je předkládána zvýšená ochrana domácího 

trhu. Přistoupení k těmto krokům by u dvou takto 

významných ekonomik znamenalo dopad na ob-

jem mezinárodního obchodu a tím i na produkci 

exportních ekonomik. Podpořily by se domácí fi r-

my, ale zároveň by se omezil dovoz konkuren čního 

zboží, což by pocítili spotřebitelé. Pro aktuální 

transakce nepředstavují tato rozhodnutí žádné bez-

prostřední riziko, budou však významně ovlivňovat 

způsob, jak funguje světové hospodářství.

P i své poradenské innosti – když máte pocit, 
že transakce by pro vašeho klienta byla p íliš 
velkým rizikem, rozmluvíte mu ji, nebo tam 
už vaše role není?
Určitě bych nepoužil slovo „rozmluvíme“. Klienta 

informujeme, jak vysoký obchodní úvěr je přija-

telný a proč. Pokud je identifi kujeme, upozorníme 

i na rizika, která nejsou námi pojištěna. Nedávno 

jsme například identifi kovali transakci, kdy se od-

běratel pokusil našeho klienta podvést a objednal 

zboží pod cizím jménem. Klienta jsme na situaci 

upozornili a věřím, že i pomohli předejít značným 

problémům. 

Vaše spole nost má od prosince 2016 jediného 
akcioná e, kterým je belgická úv rová 
pojiš ovna Credendo – Export Credit Agency, 
a proto v lednu došlo ke zm n  jména. Co 
mohou vaši klienti od t chto zm n o ekávat? 
Stoprocentní začlenění do silné mezinárodní sku-

piny znamená pozitivní zprávu především pro naše 

klienty, přestože se jich změny bezprostředně nijak 

nedotknou. Oproti službám a produktům, které 

zůstávají tak jak jsou, nám nová struktura otevírá 

další možnosti. Jednotná tvář a služby zjednoduší 

vztahy a komunikaci směrem k nadnárodním 

skupinám a zároveň našim klientům budeme 

při hledání toho nejvhodnějšího řešení schopni 

nabídnout více možností, včetně produktů dosud 

v České republice obtížně dostupných.  

DAGMAR KLIMOVI OVÁ

Teritoriální rizikovost se 
neustále vyvíjí

advertorial

… íká generální editel Credendo (d íve Kupeg) Michal Veselý. Jak se m í podnikatelská rizika, kterým oblastem 
se vyhnout a jak velký vliv na podnikatelská rozhodnutí má geopolitický vývoj? P inese zm na jména tvrté nejv tší 
evropské skupiny úv rových pojiš oven n co nového i zákazník m? Odpov di najdete v rozhovoru.

MICHAL VESELÝ
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Středověký zámek Zbiroh je ideální místem
pro Vaše firemní akce od 10 do 8 000 hostů.

K dispozici máte výběr z 50 pokojů,
každý je originál, prostorem, plochou

i orientací výhledů z oken. Můžete se rozhodnout,
zda si vyberete pokoj o 20 m

nebo apartmán královských rozměrů 110 m .

2

2

e-mail: sales@zbiroh.com, tel.: +420 602 199 050e-mail: obchod@zofin.cz, tel.: +420 777 270 304

Novorenesan ní palác Žofín – jeden z nejvýznamn jších
architektonických skvost , m že pat it i Vám!

V paláci Žofín se konají d ležitá spole enská setkání,
kongresy, koncerty i plesy. Velký sál paláce Žofín

pravideln hostí nejv tší osobnosti z ekonomického,
politického a kulturního života od nás i ze zahrani í.

Agentura NKL s. r. o. pro Vás p ipraví vše na nejvyšší
profesionální úrovni.
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Zámecký hotel
Historické kongresové centrum

Prestižní sály v srdci Prahy
- významné akce na nejvyšší úrovni

Pouze 25 minut od Prahy po dálnici  D5

A
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TURA NKL
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EAUZBIROH

c zhateau birohc zhateau birohc zhateau biroh

Agentura NKL s. r. o.
PALÁC ŽOFÍN

Slovanský ostrov 226, Praha 1
tel.: +420 224 934 880

e-mail: obchod@zofin.cz
+420 777 270 304,

www.ZOFIN.cz
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Jak naše životy
ovlivní chytrá m sta?

Termín Smart City neboli chytré město je 

moderní termín, který zahrnuje několik 

oblastí, v nichž lze za pomoci informačních 

a komunikačních technologií zlepšit kvalitu života, 

a to jak zvýšením efektivity nebo využíváním 

stávajících možností, tak hledáním možností 

nových. Postupně se služby chytrých měst sdružily 

do těchto základních oblastí: vláda, ekonomika, 

lidé, doprava, bydlení a životní prostředí. Věřím, 

že alespoň pod některými oblastmi si dokážete 

představit službu, která by vám pomohla nebo 

zlepšila životní komfort, ale u jiných je to pro vás 

nepředstavitelné. Takže pojďme postupně.

Smart Governance
Zkuste si představit, že by podání daňového při-

znání bylo možné udělat jednoduše podobně, jako 

obsluhujete internetové bankovnictví. Na základě 

odpovědí na několik jednoduchých otázek by se 

vám objevil formulář, ve kterém by byla jen ta 

políčka, která se vás týkají, a hlavně protože jste 

daňové přiznání podával minule, velká část infor-

mací by byla předvyplněná jen pro vaši kontrolu. 

Pro významnou většinu by takové přiznání mělo 

méně než jednu stránku, následně by zkontro-

lovalo, zda je vše správně vyplněné a umožnilo 

odeslání jedním kliknutím myši. Že tomu nelze 

věřit? Ale lze, již dnes existují projekty (většinou 

v zahraničí), které ukazují, že toto je správný směr. 

A i u nás se něco děje. Už jste si například všimli, 

že formulář daňového přiznání (bohužel ještě stále 

ten komplikovaný) na konci umí vygenerovat tzv. 

QR kód, který umožní v mobilním bankovnictví 

během vteřiny vyplnit platební příkaz, abyste si 

hned provedli platbu? Ano, je to málo, ale je vidět, 

že na straně úřadů sedí lidé, kteří myslí na to, 

že čím bude používání služby jednodušší, tím 

spokojenější poplatník bude. Bylo by přece krásné, 

pokud byste se na úřadě cítili jako zákazník a vní-

mali nabízený komfort obsluhy. Nejde to ze dne 
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Když se ekne Smart Cities, každý z nás si 
uv domí, že už o tom n kdy n kde n co 
slyšel nebo etl, ale v tšina nemá úpln  
jasnou p edstavu, co vše si pod tím p edstavit. 
P edkládáme vám p ehled základních oblastí, 
které se nás d íve nebo pozd ji mohou dotknout.

na den, ale je na nás všech, co si z placených daní 

dopřejeme.

Podobně by asi každého z nás potěšilo, pokud 

bychom na jednom místě (ideálně elektronic-

kém) byli schopni vyplněním jediného formuláře 

splnit svou povinnost k fi nančnímu úřadu, správě 

so ciálního zabezpečení i zdravotní pojišťovně. 

Ideálně jedním formulářem a jednou platbou. 

A pokud by se takto vyřešily i poplatky za rozhlas, 

televizní vysílání nebo třeba i obecní platba za od-

pad nebo psa, ubylo by nám všem mnoho starostí, 

kdy na každou tuto záležitost musíme myslet, na-

hlašovat ji, vyplňovat platební příkaz a pak ideálně 

vše zkontrolovat, zda to proběhlo v pořádku. No 

řekněte, opravdu by se vám to nelíbilo?

Chytrá ekonomika
Každého snad někdy uhodilo do očí plýtvání, 

jehož příčinou je stav, kdy některá společná služba 

nebo věc vlastně nikomu nepatří, a tak se nikdo 

nestará o to, zda funguje efektivně. A právě chytrá 

města si berou za cíl takové věci napravit. Sledo-

vání nákladů a jejich optimalizace, vytváření pro-

středí pro inovace, transparentní podpora investic 

a čerpání veřejných prostředků, tvorba pracovních 

míst, efektivní podpora podnikání a mnoho 

dalších oblastí lze vylepšit právě díky chytrým 

městům. Pokud visí informace na vývěsce, mnoho 

lidí si je nepřečte, ale jakmile se do komunikace 

a šíření informací zapojí moderní (chytré) pro-

středky, posouvá se spolupráce a prostředí na vyšší 

úroveň a také s tím související vyšší kontrolu. Sou-

časně na základě poskytovaných informací vznikají 

nové příležitosti, nebo dokonce služby, které dříve 

nemohly existovat. A tyto služby mohou generovat 

další možnosti rozvoje ekonomiky. Ale abychom 

byli konkrétní. Monitoringem úrovně potřeby 

zavlažování městské zeleně lze ušetřit významné 

množství vody, které by jinak bez užitku proteklo 

do spodních vrstev, nebo dokonce do kanalizace. 

Barcelona, která se o to pokusila, aktuálně šetří 

až 25 % zásob vody, což je ve fi nančním vyjádření 

více než milionu eur ročně. A zde jsou navíc v sou-

ladu ekonomické zájmy se zájmy péče o životní 

prostředí. Co více si můžeme přát.

Chyt í lidé
Nebojte, nejde o skokový posun inteligence 

obyvatelstva. Princip vychází z toho, že čím vzděla-

nější obyvatelé ve městě bydlí, čím lépe dokážou 

sdílet své znalosti a čím lepší vzdělávací systém 

(a tím nemyslíme jen školy) mají k dispozici, tím 

lépe se bude v městě žít. Tím bude takové město 

chytřejší. A nemusíme chodit daleko, dnes už si 

i malé dítě osvojilo například třídění odpadů. 

Prostě je ve městě (nebo celé společnosti) zvykem 

třídit odpady do různobarevných kontejnerů, tak 

mu to přijde normální a dělá to také. Na podzim 

se všichni sejdou a shrabou listí v parcích nebo 

před školou vysázejí stromky. Chytrá města cílí 

pro své obyvatele vzdělávání v ochraně životního 

prostředí.

Školka a škola mu kromě vzdělávání nabízí i tvor-

bu sociálních vazeb. Chytrá města však nabízejí 

různé formy celoživotního vzdělávání, vytvářejí 

příležitosti k sociálním kontaktům, hledají cesty, 

jak co nejefektivněji využít lidské zdroje, které jsou 

ve městě k dispozici. Další velkou výzvou je sdílení 

informací a dat. A v neposlední řadě je cílem chyt-

rých měst zajištění bezpečnosti obyvatel. I to sou-

visí se vzděláváním a osvětou, a ač se nám to může 

zdát snadno uchopitelné již dnes, chytrá města 

se snaží nastavit takové postupy, služby a proce-

sy, aby lidé co nejlépe naplňovali jeho myšlenky 

systematicky a přirozeně. Aby docházelo k přenosu 

dobře fungujících principů do jiných oblastí lidské 

činnosti, nebo třeba i do jiných měst. Dobře se to 

čte, dobře se o tom povídá, ale nastartovat tento 

trend a udržet jej v chodu znamená zapojení větši-

ny obyvatel města a v tom je právě ta výzva.

Chytrá doprava, chytrá mobilita
Pokud se o chytrá města nezajímáte a někdo by vás 

oslovil na ulici, abyste mu k tomu něco řekli, prv-

ní, co by vás patrně napadlo, by byla doprava. Je to 
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tak, každý z nás má myšlenku, jak by se dalo něco 

v dopravě vylepšit, a je jedno, zda jste obyvatel 

města, dojíždíte do něj za prací nebo jste náhodný 

návštěvník. Všem by se nám hodilo mít funkční 

systém sledování provozu, který vás provede měs-

tem optimální cestou, a vy se o nic nemusíte starat. 

A teď si představte, že podobný požadavek má 

každý, kdo se v městě přesunuje z bodu A do bodu 

B. Ale nad tím vším musí chytrá doprava umět 

řídit dopravu tak, aby zbytečně nevznikaly zácpy, 

ale současně musí dbát na ekologické hledisko, 

aby cestující zbytečně neplýtvali nejen časem, ale 

ani energií (dnes nejčastěji pohonnými hmotami) 

a nezatěžovali zbytečně životní prostředí. K tomu 

slouží dopravní systémy postavené nad „velkými 

daty“, které dokážou na základě vyhodnocení 

akt uální nebo třeba i minulé a budoucí situace 

nastavit optimálně proud dopravy projíždějící 

městem, tomu přizpůsobit ovládání světelné 

signalizace, poskytovat dopravní informace (ať již 

na cedulích umístěných v klíčových místech, nebo 

třeba signály pro inteligentní navigace, které doká-

žou za člověka navrhnout nejvhodnější cestu) nebo 

ideálně zprostředkovat zkušenosti a subjektivní 

informace jednotlivých obyvatel nebo cestujících 

navzájem. Abych uvedl praktický příklad, zkusím 

vysvětlit, jak je možné, že v chytrém telefonu vám 

navigace barevně odlišuje zácpy od míst, kde 

projedete hladce, a často zobrazuje i přesná místa 

jednotlivých dopravních komplikací. 

Každý telefon, který je aktuálně připojen k interne-

tu a má spuštěnou mapovou aplikaci nebo naviga-

ci, totiž data nejen čerpá, ale i poskytuje. Tím, že 

se vám zobrazuje tečka na mapě v místě, kde se na-

cházíte, ví o vašem umístění i poskytovatel mapové 

aplikace. A přestože mapy v mobilu používá jen 

část obyvatel, stále je to dostatečný vzorek k tomu, 

aby poskytovatel mapové aplikace mohl vědět, jak 

a kam se pohybuje proud vozidel, kde jede rychleji, 

nebo kde se zastavil. A tak může do aplikace 

barevně označit místa, kterým se lze vyhnout. 

Podobně má informace o pohybu všech mobilních 

telefonů operátor, který je provozuje, a to nemusíte 

mít zapnutou žádnou aplikaci. Jeho informace 

o poloze jsou sice méně přesné, ale výhodou je 

sledování pohybu všech zařízení, a ne jen vybrané 

části. A co kdyby se tyto informace použily při 

řízení dopravy ve městě nebo na dálnici? Existuje 

již množství projektů, které dokážou snížením 

rychlosti v úseku s dostatečnou vzdáleností před 

zácpou zpomalit vozidla tak, že než se k místu 

dostanou, dopravní zácpa je pryč. Nebo část pro-

vozu z určitého směru rovnou odkloní. A pokud 

tato data obohatíme i tím, že sám uživatel stiskne 

tlačítko v okamžiku, kdy zaznamená nehodu nebo 

jinou dopravní komplikaci, získáváme tak celkem 

funkční model, nad kterým se dají stavět služby 

chytrých měst budoucnosti a s trochou nadsázky 

vlastně i současnosti.

A to není vše, co si dávají chytrá města v ob-

lasti dopravy za svůj úkol. Hledají se řešení pro 

inteligentní parkování. V rámci něj by vás město 

samo navedlo bez dlouhého kroužení na nejbližší 

volné parkovací místo, nebo by vám předem řeklo, 

že daná oblast je plně obsazená, a doporučí vám 

alternativní místo pro zaparkování a navrhne nej-

jednodušší cestu pomocí hromadné dopravy. 

Chytrá města se však na dopravu dívají i z druhé 

strany, protože vše souvisí se vším. Snaží se opti-

malizovat a propagovat hromadnou dopravu tak, 

aby byla v mnoha případech výhodnější než indi-

viduální doprava. A v individuální dopravě dokáže 

podpořit cyklistiku, případně sdílení veřejných kol 

(bike sharing), navrhnout takovou síť a vzdálenosti 

POKUD VISÍ INFORMACE NA VÝV SCE, MNOHO LIDÍ SI JE NEP E TE.
ZAPOJENÍ CHYTRÝCH TECHNOLOGIÍ POSOUVÁ KOMUNIKACI 

NA VYŠŠÍ ÚROVE .
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zastávek jednotlivých dopravních prostředků, 

aby bylo vždy pohodlné cestovat hromadnou do-

pravou a zbytek dojít pěšky. Některá města tímto 

způsobem podporují i zdraví svých obyvatel tím, 

že optimalizují přirozený počet kroků, které musí 

obyvatel udělat cestou domů, do práce, na nákup, 

za zábavou. 

A pokud dojde na využívání individuálních 

dopravních prostředků, snaží se města podporovat 

čistší typy dopravních prostředků, ať již nutností 

splnit přísné emisní normy a preferencí pohonu 

na stlačený zemní plyn (CNG) nebo elektromo-

bilů. Že se vše nepodaří mávnutím kouzelného 

proutku, je nad slunce jasné, ale měli bychom pře-

mýšlet komplexně o tom, co nám skutečně dokáže 

zkvalitnit náš život a současně přispět ke zkvalit-

nění života celé společnosti. Nebo alespoň města, 

ve kterém žijeme.

Chytré budovy
Chytré město by mělo motivovat své obyvatele (my-

šleno v širším slova kontextu), aby i oni cíleně budo-

vali „chytrou“ tu částečku města nebo infrastruktu-

ry, která se jich osobně týká, a mají ji pod kontrolou. 

Chytré domy a budovy jsou dnes již standardem 

a ten se neustále posouvá dál. A čím dál větší 

důraz je na něj kladen i v soukromých prostorech. 

Doménou této oblasti je zatím hlavně optimální 

využití energií. Chytrá budova získává informace 

o počasí, zohledňuje roční období, délku slunečního 

svitu (i s ohledem na zastínění okolními budovami), 

výšku slunce nad obzorem, ale stejně tak musí znát 

běžný provoz v budově a nad těmito informacemi 

provádět sofi stikovaná rozhodování, díky nimž do-

káže významně snížit náklady na vytápění, chlazení 

klimatizací nebo intenzitu osvětlení. A stejně jako 

u předchozích oblastí i zde uvedu názorný příklad. 

Moderní budova vybavená slunečními žaluziemi 

dokáže vypočítat optimální poměr mezi tím, aby 

stínící žaluzie dokázaly ovlivnit nadměrné ohřívání 

budovy v létě, a tím, aby na každém pracovním 

stole bylo dostatek přirozeného světla na práci. 

Tím, že dokáže žaluzie naklápět v přesných úhlech 

pro jednotlivá okna, zajistí to, aby si zaměstnanci 

nemuseli svítit umělým osvětlením, ale současně, 

aby slunečních paprsků ohřívajících interiéry bu-

dovy bylo co nejméně. A v sobotu a v neděli chytrá 

budova ví, že ve většině kanceláří nikdo není, tak 

přivře žaluzie ještě více a tím minimalizuje potřebu 

chlazení a přitom neřeší potřebu defi nované inten-

zity světelného záření na pracovních stolech. Jak 

to vše zjistí? Má přece docházkový systém, pozná, 

v kolika kancelářích si někdo rozsvítil, ví, kolik 

energie spotřebovávají zapnuté počítače apod. Takže 

když náhodou v sobotu všichni přijdou do práce, 

prokáže, že je opravdu chytrá budova, a vše nastaví 

podobně jako ve všední den. A třeba jen pro jedno 

patro, protože v těch ostatních je stále víkend.

Chytré životní prost edí
Podobně jako jsou popsány ostatní oblasti, i oblast 

životního prostředí dokáže být chytrá. Dokáže šetřit 

energie a sledovat její efektivní využití, umí pomocí 

různých čidel předcházet rozsáhlým výpadkům 

a haváriím, umí pracovat s kvalitou ovzduší a přená-

šet tyto informace např. do dopravy. Může se zamě-

řit na zvyšování podílu obnovitelných zdrojů stejně 

jako na optimální péči o zeleň nebo na snižování 

produkce oxidu uhličitého. Že už se začínám opa-

kovat? Ano, máte pravdu, ale v chytrých městech 

nejsou jednotlivé oblasti ohraničené, prolínají se 

navzájem, a dokonce si dovolím tvrdit, že čím lépe 

se prolínají, tím je město chytřejší.  

JI Í BERGER

T ebí  je m sto s bohatou historií, která sahá až do roku 1101, kdy zde 
moravská úd lná knížata založila benediktinský klášter. M sto také bývalo 
st ediskem židovské kultury na Morav . Unikátn  zachovaná židovská 
tvr  a bazilika sv. Prokopa jsou n mým sv dectvím zdejšího soužití Žid  

a k es an . A práv  díky soužití a výjime né toleranci obyvatel byly symboly 
obou kultur zapsány na seznam UNESCO.

T ebí  historická i moderní

Bazilika sv. Prokopa je považována za výjimeč-

nou stavbu sakrální architektury. Bazilika 

v sobě jedinečně spojuje románský architek-

tonický záměr uskutečněný převážně gotickými 

uměleckými prostředky.

Židovská čtvrť patří mezi nejkompletnější v Evropě. 

V úzkých uličkách židovského města můžete ob-

divovat unikátní ghetto, které připomíná dlouhou 

a bohatou historii židovské obce v Třebíči. Čtvrť 

představuje 108 dochovaných staveb. Významná 

je především Zadní synagoga a Dům Seligman-

na Bauera. Třebíč ale není jen městem památek 

UNESCO. Je aktivní také v oblasti Smart City.

Město Třebíč je v Smart City na samém počátku. 

První aktivity v této oblasti byly zahájeny na začát-

ku roku 2016, kdy bylo podepsáno memorandum 

o vzájemné spolupráci mezi městem Třebíč a spo-

lečností E.ON Česká republika s. r. o.

Primárním cílem Smart City je nalézt jakýsi 

koncept, který bude schopný městu zajistit trvale 

udržitelný model rozvoje, vysokou kvalitu života, 

bezpečnost obyvatel a maximální efektivitu využití 

energie. To vše pomocí využití těch nejmoderněj-

ších technologií. 

Smart City v sobě zahrnuje spolupráci mezi před-

staviteli města, komerčními fi rmami, vzdělávacími 

institucemi a veřejností. Výstupy této spolupráce se 

projevují efektivitou a optimalizací využití energií, 

dopravní infrastruktury či zlepšení městské správy 

či umožnění dostupnosti informací a dat  občanům 

a návštěvníkům města. 

Třebíč se v současnosti zaměřuje zejména na oblast 

dopravy. Město pro své úředníky v loňském roce 

zakoupilo čtyři elektrokola a v trendu udržitelné 

dopravy pokračuje i nadále. Městu byl na počátku 

roku 2017 zapůjčen na dva měsíce elektromobil. 

Současně je zpracována žádost o dotaci na pořízení 

vlastního městského elektromobilu. Jedním z dal-

ších reálně uvažovaných projektů je vybudování 

tzv. „chytrého“ parkoviště na Komenského náměstí, 

jehož součástí by byla i stanice pro nabíjení elekt-

romobilů. Náměstí bude rovněž vybaveno chytrou 

lavičkou.  

www.visittrebic.eu
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Internet 
v et zech

Nástup informa ní spole nosti ohlásili již v 70. letech minulého 
století ve své knize T etí vlna Alvin a Heidi Tof  erovi. P erod 
industriální spole nosti na spole nost bílých líme k  zprvu probíhal 
spíše v teoretické rovin . Zdrojem bohatství a moci i nadále z stává 
ovládání technických výrobních prost edk  a nerostných surovin. 
Zm nil se však boj o n , respektive zp sob jejich redistribuce 
a kontrola nad nimi.
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Rozhodující roli zde hrají informace. Kdo je 

ovládne, získává fatální konkurenční převahu. 

Hlavním místem pro zpracovávání a ucho-

vávání informací je celosvětová síť Internet. Dnes 

je ale také pracovním a komunikačním nástrojem 

a ve své podstatě vytváří další rozměr lidského 

světa. Přestože internet není ničím novým dnes, 

a dokonce nebyl novým ani na přelomu tisíciletí, 

politická reprezentace jej s oblibou za novinku zcela 

mylně označuje.

Zatímco v komerčním prostředí věcí a převážně 

služeb díky masivnímu rozšiřování internetu mezi 

lidmi vznikala funkční a praxí ověřená obchodní, 

komunikační i bezpečnostní pravidla, státní správa 

a skrze politiky vznikající legislativa refl ektovala 

tuto změnu nejdříve sporadicky a pak zcela proti 

duchu demokratického rozměru tohoto nástroje. 

Tohoto nového dalšího rozměru.

Místo aby se profesionální zákonodárci a politici 

nechali inspirovat komerčním světem a odbornou 

komunitou, která rozvíjí digitální prostor, vydali se 

opačnou cestou. Svobodu a samoregulaci prostředí, 

které jsou nedílnou součástí našeho života, se po-

kouší regulovat. Výhody sítě sítí chápou jako rizika. 

Snaží se na sféru, které nerozumí, aplikovat pravidla 

svého starého papírového světa, kterému dominuje 

vysoko nad vším z centra šířené jednosměrné te-

levizní vysílání. Není pravda, že by prostředí inter-

netu samo o sobě bylo místem nežádoucí anarchie. 

Je tomu přesně naopak. Přesná pravidla a důsledné 

pochopení jeho výhod i jeho rizik umožnilo 

a do budoucna umožní masivní rozvoj prakticky 

jakékoliv oblasti lidského života včetně vědy.

Z pohledu lidí, kteří intuitivně upřednostňují 

autoritativní styl řízení vyznávající kontrolu před 

důvěrou a otevřeností, je snaha o ovládnutí interne-

tu pochopitelná. Nicméně ji nelze akceptovat jako 

správnou či ji chápat jako demokratickou.

 
Zásadní zm na paradigmatu 
v obchodu i v politice
Distribuované modely a neexistující hranice online 

světa se obejdou bez centrální autority. Proto se jen 

velmi těžko podrobují národním legislativám zalo-

ženým na geografi ckém principu. Rozdílné právní 

normy jednotlivých států a snaha o jejich direktivní 

uplatnění na výměnu informací či obchod, který se 

reálně odehrává i v několika zemích současně, vede 

zákonodárce do pasti. Přirozenou reakcí, jak se 

do této pasti nechytit, by měla být snaha o urych-

lené sblížení zákonů demokraticky orientovaných 

zemí na úrovni maximálních liberálních variant 

a zároveň orientace na benefi ty online světa. Cestou 

nejsou národní regulace celých segmentů trhů, 

které jsou jednak neúčinné, jednak brzdí další 

rozvoj ekonomik, nyní již prakticky integrovaných 

v online světě.

Politici si skutečně nevědí rady, jak jednat s fi rmami 

bez sídla, registrace či bankovního účtu v České 

republice, jejichž služby nakupuje a využívá český 

občan. S tímto fenoménem se těžce bojuje, a to kvů-

li nesmyslnému závodu o investory a vytvářením 

„těch nejvýhodnějších podmínek“, kterým národní 

parlamenty pokřivily nejen evropský trh. Největší 

IT giganti se momentálně přestěhovali do Irska. 

Nejvíce fi rem dávno sídlí v daňových rájích. Cestou 

větší regulace a složitější legislativy je ovšem zpátky 

nikdo nepřivede. Účastnit se závodu výhod snad 

může být ve fi nále příjemné také pro občany, pokud 

se snížení daňové zátěže týká i jich. Ale problém 

daňových rájů, pokud to skutečně problém je, 

se tím neřeší. 

 
První vlaštovka – 
reálné zavedení cenzury online
Typickým příkladem nepochopení a selhání poli-

tiků v této oblasti je ukázkový Zákon o hazardních 

hrách. Jeho paragrafy 82 a 84 momentálně řeší 

dokonce český Ústavní soud na základě stížnosti 

skupiny senátorů ve spolupráci s Pirátskou stranou 

a sdružením SPIR. Tento zákon poprvé v české his-

torii vložil do rukou úředníků Ministerstva fi nancí 

ČR nástroj, kterým lze reálně blokovat obsah in-

ternetu. To je nejen ústavními právníky vykládáno 

jako cenzura. Zákonodárci navíc opět předvedli 

obvyklý nešvar – potřebu politiků řešit záležitosti 

spojené s internetem se přenáší na poskytovatele 

internetového připojení. 

Opomeňme, že významná část zákona pochází pří-

mo z pera vybrané skupiny kurzovních sázkových 

fi rem v ČR, které se již chystají, jak toto nuceně 

vyklizené pole obsadí. Zcela pak zaniká původ-

ní populistický argument řešení online hazardu 

ve smyslu boje proti tomuto sociálně patologickému 

jevu. 

Uvědomme si, že vinou státního zásahu zde dochází 

k dalšímu pokřivení fungujícího ekosystému digi-

tálního světa. Obchodní model určitého segmentu, 

poskytovatele her, nyní na své náklady zajišťuje 

jiný segment. Je jím poskytovatel připojení, který 

sám má s hrami pramálo společného. Internetový 

poskytovatel se paradoxně dostává do submisivní 

role, přestože by bez něj segment online her nemohl 

ani existovat. Bez poskytovatele internetu si ovšem 

ani nepřečteme e-mail, neobjednáme dovolenou 

či nezaplatíme nájem v online bankovnictví. Měl 

by tedy poskytovatel internetu nést také například 

náklady bank? Za to, že jim umožňuje fungovat 

v online prostoru? 

Evropský soudní dvůr na tento problém upozornil 

například v copyrightové kauze Sabam vs. Netlog 

v roce 2012, kdy řešil fi ltrování potenciálních 

odkazů na autorsky chráněná díla na jednom z in-

ternetových úložišť. Soud rozhodl, že poskytovatelé 

služby nesmí fi ltrovat autorský obsah, protože by 

tím došlo k narušení ochrany soukromí, ohrože-

ní svobody informací a nepřiměřenému zásahu 

do podnikání. Povinnost fi ltrovat obsah na inter-
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netu by podle soudu byla v rozporu s požadavkem 

na spravedlivou rovnováhu mezi vynucováním 

kopírovacího monopolu a svobodou podniká-

ní, právem na ochranu soukromí a svobodou 

informací. Filtrování vedlo „k závažnému zásahu 

do svobody podnikání společnosti Netlog, neboť 

by jí ukládal povinnost zavést výlučně na vlastní 

náklady a natrvalo složitý a nákladný počítačový 

systém“. Přestože závěr Evropského soudu byl 

jednoznačný, čeští zákonodárci jej ignorují. Jasně 

o tom svědčí znění paragrafu 82 a 84 nového Záko-

na o hazardních hrách.

Velký bratr se chce „jenom dívat“
Vzhledem k rostoucímu množství informací v on-

line světě a masivnímu zpracování dat v rámci vý-

konu státní správy mají politici na internet spadeno 

i z několika dalších důvodů. Tyto důvody mohou 

být jednak reálné, jednak s ohledem na historické 

zkušenosti i zástupné. 

Právě vznikající novela zákona o Vojenském zpra-

vodajství má umožnit složkám plnou kontrolu nad 

obsahem komunikace na českém internetu. Dovolí 

de facto nikým nekontrolované a informačně děra-

vé instituci, kterou v ČR může úkolovat soukromá 

osoba, byť šéfk a kanceláře premiéra, jak jsme viděli 

v kauze Nagyová, sledovat online komunikaci všech 

občanů České republiky. Doslova všech a současně 

každého jednotlivě. Podobné změny legislativy 

sledují boj proti terorismu a domnělé posílení bez-

pečnosti. Dle dostupných zpráv expertů však žádná 

přímá korelace mezi online sledováním a zabráně-

ním teroristických útoků neexistuje. Tato legislativa 

však dá rozvědce i politikům do rukou mocnou 

zbraň proti vlastním občanům. 

V rámci iniciativy Přichází rozvědka konzultovala 

Pirátská strana návrh zákona s ústavními právníky 

a sdružením IuRe (nevládní nezisková organizace 

na ochranu lidských práv, udílí například ceny 

BigBrother). Všichni se shodují, že zákon je paskvil 

a pozměňovací návrhy pouze mohou zmírnit jeho 

nežádoucí dopady. První verzi novely zákona 

o Vojenském zpravodajství Pirátská strana rozsáhle 

připomínkovala. Odborníci mezi Piráty na toto 

téma pravidelně vystupují na mezinárodních konfe-

rencích IDG, Čimib apod.

 

Politici by měli vzít na vědomí také rozhodnutí 

Evropského soudního dvora z minulého měsíce, 

IVAN BARTOŠ

Vystudoval Ústav informa ních studií 
a knihovnictví na Filozo  cké fakult  
Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2005 
získal titul PhDr. v oboru informa ní v da 
a dále pokra oval ve studiích jako interní 
doktorand se specializací na databázové 
modely, databázové systémy a informa ní 
služby internetu. V roce 2013 pak získal 
titul Ph.D. 

V pr b hu studia se zabýval p evážn  
problematikou vyhledávání a získávání 
informací z heterogenních systém  
a možnostmi jejich integrace. Aktivn  
spolupracoval s knihovnami, zejména 
s Národní knihovnou a Státní technickou 
knihovnou v Praze, na projektech 
standardizace ve vyhledávání a sdílení 
informací. Paraleln  se angažoval 
v neziskovém sektoru. P ed ukon ením 
studia p sobil po dobu jednoho semestru 
na Computer Science Faculty na University 
of New Orleans, LA, USA.

V sou asnosti pracuje na r zných 
projektech týkajících se kvality dat 
ve  rmách, budování datových sklad  
a návrzích manažerských informa ních 
systém . V nuje se také p ednáškové 
innosti týkající se autorského práva, 

informa ní spole nosti i bezpe nosti.

Je p edsedou Pirátské strany, kterou chápe 
jako jedinou skute n  demokratickou 
politickou platformu, jež se pokouší 
re  ektovat realitu t etího tisíciletí. 
„Technologie, které máme nyní k dispozici, 
nám mohou úžasn  pomáhat a ve  nále 
všem lidem uleh it život. Nesmí se ovšem 
stát nástrojem digitální totality.“ Nejv tšími 
hodnotami podle n j jsou svoboda 
a vzájemná tolerance.
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které jasně hovoří o tom, že státy nemají své občany 

plošně sledovat ani o nich uchovávat data pod 

jakoukoliv záminkou. To se v ČR bohužel nyní děje 

a zákon je psán právě v tomto duchu. 

Kybernetická obrana je samozřejmě důležitá a válka 

dnes již skutečně probíhá i na internetu. Ale ne tak, 

jak si nekompetentní politici představují. Ochrana 

online prostoru má zaručit, že budou fungovat klí-

čové oblasti státu. Že nám nikdo ne ukradne citlivá 

data o občanech. Že nikdo neodstaví zabezpečovací 

systémy jaderné elektrárny. Vše ostatní si internet 

vyřeší sám. Kritické sítě a infrastruktura musí být 

odděleny a přístupové body na veřejný internet, 

jako jsou například datové schránky, musí být 

kvalitně zabezpečeny. 

Nejde o bezpe nost, jde o moc
Kontrola společenského diskursu a určování toho, 

co je a co není přijatelné, je jednou ze základních 

metod upevňování moci a potlačování nebo likvi-

dace rozdílných či nepohodlných názorů. Zatímco 

Michel Foucault ve svých studiích pracoval s me-

chanismy uplatňování moci a kontroly prakticky 

archaickými, boj o ovládnutí diskurzu dnes pro-

bíhá na úrovni moderních technologií a přenáší 

se, a to je z pohledu opakujících se historických 

trendů příznačné, i do legislativy. 

Zatímco historicky, i přes zapojení veškerých 

složek státu i civilních „důvěrníků“, nebylo možné 

mít každého jedince pod kontrolou, při repre-

sivním „to control“ využití IT technologií je to 

naopak možné. Tolik nepříjemná šeptanda je totiž 

na internetu vystopovatelná, měřitelná, odpo-

slouchávatelná a následně stíhatelná, či dokonce 

trestaná. 

Zbraněmi liberální demokracie jsou vzdělání, 

nezávislá média a svoboda projevu. Svěření těchto 

nástrojů či dohledu nad nimi do rukou speciálních 

institucí je lehkovážným činem. 

Mechanismy, které jsou budovány „nyní pro naši 

ochranu“, se v rukou diktátorů, oligarchů nebo 

korporací privatizujících stát stávají nástrojem 

proti nám samotným. Internet, který umožnil zá-

sadní demokratizaci, osvobození diskurzu a posta-

vil se hrdě proti zaběhnuté mediokracii 20. století, 

je dnes a denně terčem útoků. Nikoliv hackerů, ale 

mocných politiků a skupin, které za nimi stojí.  

IVAN BARTOŠ

MECHANISMY, KTERÉ JSOU DNES BUDOVÁNY „PRO NAŠI OCHRANU“, 
SE V RUKOU DIKTÁTOR , OLIGARCH  A KORPORACÍ PRIVATIZUJÍCÍCH 

STÁT STÁVAJÍ NÁSTROJEM PROTI NÁM SAMOTNÝM.
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Mixer je řada setkání, kterou vydavatelství 

C.O.T. media již několik let propoju-

je podnikatele, odborníky i zástupce 

profesních, správních a státních institucí. Jejich 

stanoviska mohou být odlišná, ale určitě je ku pro-

spěchu všem, když jednotlivé strany znají postoje 

i problémy ostatních. Vždyť výsledkem Mixeru 

má být ten správný poměr všech ingrediencí, které 

vytvářejí zdravé prostředí. 

Témata k odborným přednáškám i náměty 

k diskuzím se samozřejmě mění – tentokrát 

nejvíce zájmu vyvolala, vcelku pochopitelně 

a bez překvapení, témata obecně diskutovaná, 

tedy zákon o veřejných zakázkách, připravované 

daňové direktivy EU a transformace rodinných 

fi rem. K Mixeru patří nejen možnost vyslech-

nout v panelových diskuzích odborné prezen-

tace, ale i prostor konzultovat vlastní specifi cké 

problémy přímo na místě s přítomnými experty. 

A to je příležitost, kterou si přes veškerou snahu 

rozsáhlé lednové chřipkové epidemie nenecha-

lo ujít na padesát zástupců menších i větších 

společností zlínského regionu.

Příští Mixer míří na konci března do Brna.  

PETR KARBAN

Mixer: 
Zlínská 
premiéra

První letošní díl nekone ného 
seriálu Mixer byl v nován zlínskému 
regionu. A byl to historicky v bec 
první Mixer v tomto kraji. Stylov  
se v úterý 24. ledna odehrál v sídle 
úsp šné zlínské spole nosti NWT 
manžel  Vítkových, nedávno citliv  
zrekonstruované budov  bývalého 
Ba ova sila.

Foto: 5x Martin Groba
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Název vaší  rmy – NWT – znamená 
ve zkratce „Nejnov jší sv tové 
technologie“, co si pod tím máme 

p edstavit?
Znamená to být o krok napřed a mít schopnost hle-

dět do budoucna. My podnikáme v různých a dost 

odlišných odvětvích trhu, nicméně jedno máme 

společné. V tom, co děláme, se snažíme být nejlepší. 

Máme tedy například jeden z prvních e-shopů v ČR, 

svého času jsme provozovali také největší českou 

fotovoltaickou elektrárnu a díky našim chytrým 

skleníkům patříme mezi největší producenty rajčat 

v TOP segmentu ve střední Evropě. Naše kořeny 

jsou však v IT technologiích. Zatímco před 20 lety 

jsme lidem prodávali jejich první počítače, dnes 

vlastníme unikátní datové centrum a našim zákazní-

kům nabízíme rozsáhlé portfolio cloudových služeb 

pro chod a řízení jejich fi rem. Budoucnost v IT je 

právě v cloudu. Patřili jsme mezi první, kdo začal 

v Česku tyto technologie nabízet, a dnes patříme 

k těm nejlepším. Přesně to je naší vizí a posláním.

Co konkrétn  tyto technologie p inášejí vašim 
zákazník m?
Předně, je to obrovská změna v chápání IT světa, 

a to jak pro zákazníky, tak i pro nás jako prodej-

ce a partnera. Dříve jsme prodávali konkrétní 

technologii, která měla potřebné parametry, jaké 

zákazník požadoval, a k tomu potřebný soft ware. 

Dnes je to o službě a o přidané hodnotě. Nenabízíme 

zákazníkovi například server pro e-mailové řešení, 

nabízíme garanci, že mu jeho e-maily vždy přijdou, 

že jsou bezpečné a v bezpečí. Že o svá fi remní data 

nemůžou přijít, a přesto je mohou mít kdykoli 

a kdekoli k dispozici. Našim zákazníkům nabízíme 

sofi stikovaná řešení, díky kterým pro ně není IT jako 

provozní náklad, ale jako důležitý fi remní nástroj 

pro jejich rozvoj. Zjednodušeně řečeno, postaráme 

se o to, aby každý jednotlivec ve fi rmě měl ke své 

práci vše, co potřebuje, mohl se na to spolehnout 

a plně se tak věnovat své práci. Pro obchodníka to 

znamená mít spolehlivé komunikační nástroje jako 

e-maily a Skype stále u sebe, pro marketing velké 

a bezpečné úložiště dat a nástroje pro spolupráci 

a pro manažera třeba analytické nástroje Business 

inteligence, kde v přehledných online reportech vidí, 

jak jeho tým funguje a dosahuje určených cílů. To 

a mnohem víc umožňují právě technologie cloudu. 

Pomyslnou třešničkou na dortu už je pak jen fakt, 

že tyto nástroje nejsou drahé, šetří peníze a čas.

Jak tyto nástroje využíváte vy sami v NWT?
To je ten vtip, my jsme byli sami sobě prvním 

zákazníkem a dnes už si to bez nich ani neumíme 

představit. Tím, že pracujeme v různých odvětvích 

a směrech, jsme myslím perfektní ukázkou toho, 

že tyto technologie se hodí pro každého. Zatím-

co část těchto nástrojů používáme všichni, jako 

e-maily, Skype, intranet nebo vlastní sociální síť, 

tak nad rámec toho má každá divize své specifi cké 

požadavky, kterým umějí tyto technologie vyhovět. 

Pro  obchodníky je to například platforma CRM 

pro práci s obchodními informacemi a kontakty, 

Spole nost NWT se adí mezi nejvýznamn jší technologické a inova ní 
 rmy v eské republice. Za p tadvacet let na trhu se stala od prodeje 
po íta  p es obnovitelné zdroje energie, poskytování internetu, 3D 
technologie nebo stavby nejmodern jších produk ních skleník  jedni kou 
na trhu v mnoha odv tvích a d kazem jistoty a stability pro spokojené 
zákazníky. Pilí e budoucnosti staví také na cloudových technologiích 
a business inteligenci. Více nám prozradila Martina Vítková,  nan ní 
editelka a spolumajitelka  rmy.

Vizioná i ze Zlína
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pro projektanty jsou to nástroje pro rychlou spo-

lupráci nad dokumenty a pro vedoucí pracovníky 

nástroje pro plánování a řízení jednotlivých projektů 

nebo týmů.

Pomáhají vám tyto nástroje tedy i v ízení celé 
 rmy?

Nepochybně ano. Bez přehánění lze říct, že právě 

tyto nástroje dělají řízení fi rmy reálným. Jak jsem 

říkala, NWT působí v mnoha oborech, a to nejen 

v České republice, ale i ve světě. Udržet si přehled 

a ukočírovat takový kolos není vůbec snadné. 

Důležité je pak správné nasazení a implementace 

technologií ve fi rmě. Díky tomu teď mohu v reálném 

čase sledovat, jak se fi rmě daří v plnění našich cílů 

a naplňování našich strategií i s rozpadem na jednot-

livé divize či konkrétní zaměstnance. Umožňuje nám 

to pak rychleji reagovat na situace na trhu a přijímat 

potřebná opatření. Cloudová řešení se tak pro 

nás stala nepostradatelným nástrojem, který nám 

umožňuje neustále růst, a tyto aspekty teď nabízíme 

i našim zákazníkům.

Vaše  rma letos oslaví dvacet p t let od svého 
založení. Chystáte n co nového nebo 
revolu ního?
Ano. Založili jsme divizi pasivních domů a budeme 

stavět model pasivního domu kategorie B2. Na první 

vzorový dům máme již stavební povolení a do pod-

zimu ho chceme postavit.   

Kde bude tento vzorový d m stát?
Ve Zlíně nahoře na Kudlově, což je „dobrá adresa“. 

Něco jako když řeknete v Praze Ořechovka. Manžel 

s malým týmem pracoval na projektu dva roky, 

spolupracovali jsme s architekty i se znalci feng-šuej, 

aby to bylo dobré po všech stránkách.

Jaká bude v takovém dom  ro ní spot eba 
energie?
Možná vás to překvapí, ale u čtyřčlenné rodiny je to 

okolo šesti tisíc za rok za teplou vodu a topení. 

Vaše spole nost je hodn  inovativní a p evážn  
technologicky zam ená, sledujete start- 
-upisty, nebo jinak kupujete start-upy?
Ono je hodně diskutabilní, co je to start-up. Když se 

řekne start-up, tak si představím chudého studenta, 

kterého ráda podpořím. Ale pak existují fondy, které 

kupují start-upy, až mají obrat mnoho milionů. 

Takže se start-upy je to těžké. Manžel si vždycky dělá 

legraci, že fi rma je start-up, dokud je v minusu. To ji 

ale nikdo nechce, protože je v minusu.

A neplánujete založit fond pro start-upisty, pro ty 
chudé studenty?
Ano, připravujeme to. Hledáme partnery. Dnes je 

podporujeme spíše náhodně a věnujeme se interním 

inovacím. To je dost podobný proces. Máme ale je-

den projekt, který se hodně povedl – ono se jich totiž 

i hodně nepovede, ale o tom málokdo mluví. Jedná 

se o výrobu strun do 3D tiskáren, které vyrábíme 

v Hulíně a vyvážíme do celého světa. V tomto směru 

patříme do první desítky na světě, a to nás samo-

zřejmě těší. Stejně jako fakt, že to vzniklo v podstatě 

na zelené louce a funguje to. Zrovna přikupujeme 

další výrobní linku, takže budeme zase v minusu.

O co je z vašeho podnikatelského portfolia mezi 
zákazníky nejv tší zájem? Co vám generuje 
nejv tší zisk?

To se asi nedá takhle říct. Máme třeba unikátní soft -

ware pro management nákupu. Pokrýváme zřejmě 

100 procent trhu, ale velmi malého. V   každém ob-

dobí je zájem o něco jiného. Například na projektech 

produkčních skleníků pro celoroční pěstování rajčat 

a jiné plodové zeleniny pracujeme od roku 2013. Ale 

teprve teď celou aktivitu překlápíme do zisku díky 

zakázkám, které máme podepsány na letošní rok. 

Svět a jeho potřeby se velmi rychle mění.

Te  trochu odbo ím, ale nedá mi to. Pro , 
když stavíte takovéto unikátní skleníky, jsou 
v obchodech raj ata ze Špan lska?
To je jednoduché. V Česku se začaly stavět teprve 

nyní, první projekt jsme dokončili na konci minulé-

ho roku v Haňovicích u Litovle. Jsme automobilovou 

velmocí, ale české saldo obchodní bilance s ovocem 

a zeleninou je více než 20 miliard korun v minusu 

a bude trvat nějakou dobu, než bude v Česku dost 

pěstitelů, abychom byli alespoň soběstační. 

Jak dlouho to trvá, než ve skleníku za nou 
dozrávat první raj ata?
Než projekt připravíte, skleník postavíte a než 

dozraje první rajče, tak to trvá tři roky, když jde 

všechno dobře. Aby projekt dával ekonomicky 

smysl, potřebujete na začátku levné rovné pozemky 

a zdroje energií. Pak musíte vyřídit stavební povo-

lení. Přibližně rok pak trvá vlastní stavba. Stavbu je 

třeba načasovat tak, aby byl projekt dokončený před 

koncem roku, protože zelenina se nejlépe prodává 

v prvním pololetí. 

A co p ijde po sklenících a pasivních domech? 
Na to se dnes těžko odpovídá. Ale my už na něco 

přijdeme. (smích)   

EVA ZOLTÁNOVÁ

NWT ZNAMENÁ 
BÝT O KROK NAP ED

A HLED T DO BUDOUCNA.

Sídlo NWT

Model pasivního domu

Raj ata ve skleníku v Kameni anech
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Aktuální trendy v IT
nejsou jen otázka cloudu
O IT trendech v oblasti podnikových informa ních systém  jsme mluvili se stabilním a významným dodavatelem 
p sobícím u nás i v zahrani í, spole ností NAVERTICA. Co o ekává dnešní management od komplexního ešení 
pro ízení své  rmy a jak se to potkává s vývojem na trhu podnikových systém , nám objasnil Martin Ingr, CEO 
spole nosti NAVERTICA pro eskou republiku a Slovensko.

Vaše spole nost dodává podniková 
informa ní ešení a vyvíjí vlastní 
aplika ní software nad celosv tov  

používanými platformami spole nosti 
Microsoft. Mohl byste popsat p ínosy 
partnerství práv  s touto mezinárodní 
spole ností u produkt  ady Business 
Solutions (ERP, CRM, DMS, BI apod.) 
pro samotného zákazníka? 
Přínosy spolupráce se společností Microsoft 

vidíme kromě velikosti tohoto světového leadera 

v oblasti IT a jeho stability především v poměr-

ně velké jistotě toho, že produkty Microsoftu, 

které u našich klientů implementujeme, mají 

zajištěný dlouhodobý rozvoj a podporu. Důležité 

je také to, že na rozdíl od jiných, tzv. „lokál-

ních“ produktů, má koncový zákazník svobodu 

ve  volbě svého dodavatele a zároveň se na něm 

nestává závislý. Navíc produkty Microsoftu 

jsou aplikovatelné mezinárodně a tento přínos 

bude podle našeho názoru nabývat stále více 

na významu.

NAVERTICA je úsp šným dodavatelem 
rozsáhlých ešení podnikových informa ních 
systém  u nás i v zahrani í. Z jakých zemí 
a podnikových oblastí jsou vaši zákazníci 
nej ast ji?
Naše zahraniční projekty lze rozdělit na dvě sku-

piny. Ty, které realizujeme pro tuzemské klienty, 

jimž se v jejich předmětu podnikání natolik daří, 

že svoje působení rozšiřují a zakládají zahraniční 

pobočky. Na ty následně rozšiřujeme také námi 

implementovaná podniková řešení. Druhou sku-
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NAVERTICA

Zam uje se na dodávky a údržbu 
podnikových informa ních systém  v etn  
souvisejících služeb (implementace, 
podpora), a to již od roku 1990. Hlavní 
produkty portfolia vyvinuté na platform  
Microsoft jsou p edevším komplexní 
podnikové informa ní systémy (ERP), 
systémy ízení vztah  se zákazníky 
a partnery (CRM) a informa ní portály 
a systémy ízení dokumentace (DMS). 
NAVERTICA pracovníci nemají jen 
znalost produktu, ale také zkušenosti 
v procesní oblasti a zákazník tak vždy 
získává p idanou hodnotu (know-how). 
Cílem NAVERTICA je zejména zlepšení 
hospodá ského výsledku zákazníka 
využíváním dodaného ešení.

pinu tvoří zákazníci, kteří mají zahraniční vlastní-

ky. Ti mají nejčastěji zájem o naše řešení na bázi 

Microsoft  Dynamics NAV/ AX a CRM. Zpravidla 

se jedná o fi rmy ze zemí západní Evropy se sídlem 

v Německu nebo Švýcarsku s pobočkami většinou 

v zemích východní Evropy, jako je Ukrajina, 

Polsko a Maďarsko. Segmenty průmyslu, které 

bývají nejčastějším předmětem implementací, 

jsou výrobní nebo obchodní společnosti. V po-

slední době se začínají častěji objevovat klienti, 

kteří chtějí v rámci ERP a CRM řešení hlouběji 

zahrnout problematiku projektového řízení.

Vývoj na poli informa ních technologií 
je pom rn  dynamický. Je možné s tímto 
tempem držet krok jako dodavatel 
podnikových systém ?
Ano, snažíme se o to, v naší branži je to ostatně 

nutnost. Pokud bychom na vývoj rezignovali 

a snažili se udržovat naše klienty na starších 

verzích produktů, bez možnosti rozvoje, bylo 

by to možná chvíli pohodlné, ale především 

krátkozraké. Protože pokud neporostou naši 

zákazníci, neporosteme ani my, a právě synergii 

oboustranného růstu se snažíme vždy zachovat 

a podporovat. Situaci nepodceňujeme, a proto 

také vynakládáme ročně velké investice do vzdě-

lávání našich zaměstnanců a také do vývoje 

a údržby našich aplikací ve vazbě na nové trendy 

v IT technologiích.

Jaké jsou reakce na vývoj a zm ny na poli IT 
u samotných zákazník , jsou otev eni novým 
možnostem pro své vlastní podnikání?
Každý klient je jiný, někteří jsou konzervativní 

a jiní velmi progresivní. Na nás je, abychom uměli 

jejich potřeby rozpoznat. V dnešní době jsou 

zákazníci především velmi opatrní. A s přihléd-

nutím na geopolitický vývoj ve světě v posledních 

letech se není čemu divit. Míra nejistoty toho, 

jaký bude ekonomický vývoj daného zákazníka 

například v příštích 10 letech, je z pohledu inves-

torů velmi vysoká, a proto se rozhodovací proces, 

zda zákazník investuje prostředky v řádech 

milionů do podnikových informačních systémů, 

prodloužil v průměru na 1 rok i více let. Přistu-

pujeme proto k našim klientům individuálně 

a snažíme se identifi kovat společně s nimi slabá 

místa a na ta nasadit řešení, která jim pomohou 

zlepšit fungování jejich vlastního byznysu a být 

více efektivní. 

Váš obor se jist  také nevyhne vlivu r zných 
trend , z nichž n které z stávají a posouvají 
oblast IT dop edu, jiné se neosv d í. Jaký je 
váš názor na trendy, které se objevují v oblasti 
podnikových systém ?
Hlavním trendem, který je nyní v médiích už 

nějaký čas velmi frekventovaný, je otázka cloudu. 

Je pravděpodobné, že tomuto technologickému 

vývoji se nebude možné vyhnout a pokud ano, tak 

velmi komplikovaně – naším úkolem je připravit 

naše zákazníky na tuto změnu tak, aby to pro ně 

znamenalo co nejmenší okamžité investice a co 

nejklidnější přechod ze stávajících on premise 

licencí.  

Jak se tyto zm ny odrážejí ve vašem 
vlastním vývoji? Reflektujete zm ny 
v poptávce zákazník  na konkrétní oblasti 
ešení?

My v NAVERTICE se snažíme být na tyto změny 

na trhu připraveni, věnujeme množství kapacit 

internímu vývoji tak, aby aplikace fungovaly 

v souladu s tím, kam se ubírá technologický 

vývoj, čili i na online verzích námi dodáva-

ných produktů. Vyšší zájem z trhu vnímáme 

v oblasti BI (Business Intelligence) a některých 

dalších prvků, které ulehčují práci koncovým 

uživatelům, jako jsou nástroje pro plánování 

výroby, lidských zdrojů nebo například nástroje 

pro vytěžování a digitalizaci tištěných doku-

mentů OCR (Optical Character Recognition). 

V současné době se také snažíme naše produkty 

nabízet na platformě Microsoft Dynamics 365 

a jsme přesvědčeni, že tímto směrem se bude 

prodej a aplikace podnikových informačních 

systémů v nejbližší budoucnosti ubírat.

Jaká je situace na trhu podnikových 
informa ních systém ? Jak vidíte z vašich 
dlouholetých zkušeností budoucí vývoj 
a sm ování v tomto oboru?
Myslím si, že situace na trhu půjde ruku v ruce 

s tématy, která jsem zmínil v předchozích odpo-

vědích – náš byznys se mění především v tom, 

že dříve jsme zákazníkům implementovali velmi 

rozsáhlá a na míru upravená řešení. A právě zde 

dochází v dnešní době k zásadní změně. Obě 

strany, klienti i my dodavatelé, preferují co nej-

menší customizaci a naopak aplikaci standardu, 

na který se napojují již hotové aplikace tak, aby 

výsledné řešení bylo co nejjednodušší na údrž-

bu a rozvoj. To znamená i pro naše zákazníky 

značnou optimalizaci nákladů na údržbu 

informačního systému. Na druhou stranu pro 

nás je to výzva, musíme mít vyvinuty kvalitní 

aplikace, které budeme schopni prodávat ostat-

ním partnerům a zákazníkům, a to především 

mezinárodně.

Prezentujete se jako dodavatel, který 
chce být pro své zákazníky dlouhodobým 
a spolehlivým partnerem. Kde vnímáte váš 
hlavní p ínos oproti ostatním dodavatel m 
podnikových systém ?
Myslím si, že hlavní přínos pro naše zákazníky 

znamenají především naše dlouholeté zkušenos-

ti z implementačních projektů, znalosti procesů 

a kvalifikace našich zaměstnanců, kteří se neu-

stále vzdělávají a jsou špičkami v daném oboru. 

Snažíme se, aby námi dodané řešení „rostlo“ 

a vyvíjelo se ve vazbě na rozvoj zákazníka. Velký 

význam přikládám i tomu, že máme dobře 

zvládnuté a stanovené metodiky implementací 

a podpory našich produktů. Nejde nám tedy 

o krátkodobý byznys a rychlé vytěžení zákaz-

níka, ale naopak o dlouhodobou spolupráci, 

která je přínosná pro obě zainteresované stra-

ny. A pokud jsme se zákazníkem na stejné vlně, 

vzniká dobrá a dlouhodobá spolupráce.  

ALEX HOFFMANN

MARTIN INGR

CEO spole nosti NAVERTICA pro eskou 
republiku a Slovensko.
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První zna ky kvality pro eský obchod p edány

Tato originální značka by měla přispět ke zvý-

šení prestiže a konkurenceschopnosti tradič-

ních českých prodejen, které v převážné míře 

zajišťují obchodní obslužnost venkova. Značku 

TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD si na kongresu 

Samoška převzalo celkem sedm prodejen, dvě ze 

sítě obchodů BRNĚNKA, dvě ze sítě ENAPO, dvě 

ze sítě PRAMEN CZ a jedna JEDNOTA ze skupiny 

COOP. „Chceme zákazníkům nabídnout něco 

víc. Ukázat jim, které nezávislé prodejny splňují 

náročné požadavky nakupujících na kvalitu služeb 

i sortimentu. Věřím, že naše značka dává oceně-

ným prodejnám konkurenční výhodu, což má svůj 

význam zejména v souvislosti s neblahým trendem 

zanikání venkovských prodejen,“ říká Zdeněk 
Juračka, předseda AČTO. 

Téma obchodní obslužnosti venkova považuje 

AČTO za jednu ze svých priorit. Proto byla jedním 

z hlavních bodů kongresu Samoška panelová 

diskuze řešící právě tuto otázku. Panelové diskuze 

se zúčastnil vedle dalších řečníků také ministr země-

dělství Marian Jurečka, kterému není osud venkova 

V rámci kongresu pro tradi ní trh Samoška p edala Asociace eského tradi ního obchodu 
(A TO) první certi  káty kvality, které ocen ným prodejnám umož ují používat zna ku 
TRADI NÍ ESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO. 

advertorial

P edseda A TO Zden k Jura ka p edává historicky 
první certi  kát vedoucímu prodejny Brn nka na 
Purky ov  ulici.
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lhostejný. „Pokud chceme udržet v malých obcích ži-

vot, musíme v nich udržet malé podnikání. To je, spolu 

s rodinným podnikáním, základem dobře fungujícího 

venkova. Malí a střední podnikatelé hrají klíčovou roli 

při zaměstnávání lidí na vesnicích, zajišťují zde základ-

ní infrastrukturu a obslužnost. Právě proto je chceme 

podporovat, aby se i lidem v těch nejmenších obcích 

žilo dobře,“ hodnotí situaci ministr zemědělství.

Historicky prvními držiteli značky kvality TRADIČ-

NÍ ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO ASO-

CIACÍ ČESKÉHO TRADIČNÍHO OBCHODU jsou 

prodejny BRNĚNKA na ul. Purkyňova a na nám. 

Míru v Brně, Potraviny ENAPO č. 110 v Otroko-

vicích a č. 126 ve Zlíně, Potraviny PRAMEN č. 152 

v Českých Budějovicích a č. 198 v obci Smržovka 

a JEDNOTA v Trojanově ulici v Rakovníku.  

JAN HRDINA

„Microsoft  Dynamics 365 je cloudové řešení nové 

generace,“ pokračuje Stanislav Hlobilek, „a jeho 

jednoznačnými výhodami jsou významné úspory 

v rámci hardwaru i znatelně nižší potřeby IT zdrojů. 

K tématu trendů v IT systémech uvádí výkon-

ný ředitel společnosti WEBCOM Stanislav 
Hlobilek: „V současnosti není možné nabízet 

klientům řešení a požadovat po nich, aby se mu při-

způsobili nebo ho za vlastní prostředky nechali upra-

vit. Zákazník požaduje produkt, který se adaptuje 

vůči jeho aktuálním potřebám. Je ochoten platit jen 

za to, co skutečně využívá. Microsoft  Dynamics 365 

sjednocuje podnikové informační systémy a jednot-

livé aplikace i jejich služby si mohou fi rmy libovolně 

vybírat a kombinovat.“ 

Mezi zásadní benefi ty patří přizpůsobitelnost pro 

fi rmy všech velikostí a odvětví. Hlavním cílem 

je efektivní řízení obchodních a marketingo-

vých aktivit, zlepšování komunikace, koordinace 

spolupráce pro inovace produktů či zkvalitnění 

služeb a v neposlední řadě optimalizace provozu 

a výrobních procesů.

IT nároky 4. pr myslové revoluce
Podle analytik  budou v letošním roce hrát ve sv t  IT hlavní roli software 
a služby. Investice do t chto služeb dosáhnou 943 miliard dolar , tedy tém  
o 5 % více než v roce 2016.

STANISLAV HLOBILEK

Výkonný editel WEBCOM a. s.

Cloudové řešení fi rmám šetří peníze v dlouhodobém 

horizontu.“ Obvyklá reálná návratnost investic 

pro implementaci a provoz cloudových služeb je 

maximálně tříletá, v případě služeb necloudových 

to bývá až 100 měsíců. 

K jednomu z nejčastěji skloňovaných termínů 

v souvislosti s IT trendy pro následující období pat-

ří bezpečnost. „Zabezpečení fi remních dat je při roz-

hodování o přechodu do cloudu klíčovou otázkou,“ 

zmiňuje citlivé téma výkonný ředitel WEBCOMu. 

Robustní základnu řešení zajišťuje společný jednot-

ný datový model a cloudová platforma Azure. Díky 

ní je zajištěna absolutní bezpečnost dat, jednotnost, 

interoperabilita a rozšiřitelnost v přirozené integra-

ci s Offi  ce 365 a dalšími službami Microsoft u. 

„Pro naše zákazníky používáme metodologii 

8  STEPS, která pomáhá vybrat to nejlepší řešení,“ 

uzavírá Stanislav Hlobilek. „Dokáže identifi kovat 

rozpor mezi aktuálním stavem organizace a potřeba-

mi predikovanými managementem. Naší ambicí je 

dosáhnout cílů digitální transformace, kterými jsou 

optimalizace podnikových procesů, snížení nákladů, 

zvýšení zisků a zlepšování klientské loajality.“  

JARMILA JELÍNKOVÁ, WEBCOM
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Facility 
management 
posiluje svou d ležitost i záb r

Facility management se rozvíjí od 70. let dvacátého 
století s tím, jak se za alo m nit pracovní prost edí. 
Dnes se komplexn  zabývá ízením podp rných inností 
 rem a nep etržit  se vyvíjí. Proto jsme zjiš ovali, 
jaké hlavní trendy a novinky ho ovlivní v roce 2017 
i v letech budoucích.

Jedním z úkolů facility managementu (FM) je 

najít vyvážený poměr mezi cenou a kvalitou 

služeb. „Věřme, že tlak na úspory již nebude 

tak extrémní jako v dobách krize. Bohužel české 

společnosti ještě nezačaly narovnávat stlačené ceny 

za služby z tohoto období,“ uvádí Ondřej Štrup, 

IFMA Fellow, partner a poradce ve společnosti Hein 

Consulting a jednatel a lektor FM Institute. Jiné 

země si to podle něj již uvědomily a snaží se cenu 

a kvalitu vyvážit.

P idanou hodnotou jsou vyšší výkony
Ondřej Štrup doufá, že klienti začnou vnímat 

přidanou hodnotu FM, jíž není úspora, ale zvýšení 

výkonů jednotlivců ve výrobním procesu na základě 

kvalitní a komplexní podpory. „Nemusí se starat 

o množství denních úkonů, které jim přímo nepříslu-

ší, zadají je do požadavkového systému a věnují se své 

hlavní činnosti. Požadavky, mezi nimiž má výsadní 

postavení správa budov a majetku, pak kvalitně 

a efektivněji řeší FM poskytovatel,“ objasňuje.

Také veřejný sektor si podle něj bude výhledově 

více uvědomovat, že FM je nezbytnou součástí 

služby veřejnosti. Před lidmi z oboru však stojí úkol 

najít cestu, jak implementovat zákon o zadávání 

veřejných zakázek. „Výběrová řízení nyní nemohou 

být veřejným zadavatelem zadávána na služby FM, 

nýbrž jednotlivé služby musejí být poptávány zvlášť. 

To zabraňuje rychlejšímu rozvoji FM v oblasti státní 

a veřejné správy a snahám po standardizaci pracov-

ních postupů i zvyšování efektivity,“ doplňuje Milan 
Hampl ze společnosti IKA DATA, který je zároveň 

prezidentem české pobočky International Facility 

Management Association.

Oba se shodují v tom, co jejich oboru nesvědčí – jak 

samotný obor, tak práce facility manažera nemají 

pevnou ofi ciální oporu. „FM doposud neexistuje 

v seznamu ekonomických činností NACE ani není 

svěřen do gesce nějakému ministerstvu. Je třeba 

nadále tlačit na státní správu, potažmo EU, aby tyto 

nedostatky byly napraveny,“ říká Milan Hampl. To 

pak komplikuje cestu i k tuzemskému komplexní-

mu oborovému vzdělávání.

Záb r se rozši uje
V oboru lze také sledovat zlepšování postavení 

FM ve fi rmách. „Jako hlavní poradce společnosti 

Siemens, která realizuje komplexní integraci FM 
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do výrobních a administrativních prostor, vnímám 

významný posun,“ tvrdí Ondřej Štrup. Sleduje, že si 

vedení významných korporací začíná uvědomovat 

potřebu FM, dodává ale, že fi rmy často postupují 

překonanými a zastaralými formami. Milan Hampl 

očekává, že ve fi remním žebříčku bude FM stoupat 

do nejužšího vedení společností.

Ve fi rmách je podle Ondřeje Štrupa důležité, jak se 

celá spolupráce s dodavatelem FM služeb nastaví. 

Chybu často vidí hned v počátku spolupráce.  Při-

tom by podle něj stačilo, aby se celý proces řídil 

podle FM ISO 41000. „Věřím, že si to bude postup-

ně uvědomovat stále více manažerů na rozhodují-

cích postech nejen v komerčních, ale i ve veřejných 

společnostech,“ informuje. 

Jak dodává Milan Hampl, jen 4 % společností nyní 

využívají nějaký systém pro podporu FM (tzv. 

CAFM či IWSM). „Zvýšení saturace trhu takovými 

systémy lze očekávat společně se zvýšením efektivity. 

Nutnost vzdělávání zaměstnanců poroste,“ tvrdí. 

Navíc se domnívá, že fi rmy budou postupně eli-

minovat plný outsourcing FM služeb. Nepovažuje 

ho totiž za možný. „Společnost může outsourcovat 

výkon FM, nikoliv jeho řízení a cíle.“ Také sleduje, 

že má FM tendenci rozšiřovat pole své působnosti 

a zajišťovat klientům (zaměstnancům) další služby 

jako například speciální úklidy, odpady, catering, 

parking, řidiče, cestovatelské služby, praní prádla 

a podobně. Než však fi rma takové služby zavede, 

musí si analyzovat jejich ekonomickou výhodnost 

a trvalou udržitelnost.

Budoucnost je v lidech 
a technologiích
Proměna podnikání, jejímž zdrojem jsou techno-

logie a digitalizace, se nevyhýbá ani FM. „Tendence 

robotizace úklidových a dalších prací a tendence 

digitální transformace se oboru FM nevyhne,“ 

konstatuje Milan Hampl. I podle mezinárodní 

společnosti Service Works Global se musí fi rmy 

v roce 2017 vyrovnat s řadou technologických 

trendů. Patří mezi ně mimo jiné internet věcí, 

zaměření na big data a práci s nimi, komunální 

FM, zvyšující se role mobility a využití nositel-

ných technologií, které mohou pomoci s rostoucí 

pracovní efektivitou.

Neal Peters, prezident americké společnosti DPM 

Care, zase na fi remním blogu zveřejnil tři klíčové 

oborové trendy následujícího roku. Před facility 

manažery podle něj stojí výzva v podobě inovací 

pracovního prostředí ve fi rmách – jedná se přitom 

o kanceláře i obchodní prostory, včetně retailu. 

Tvrdí, že nové technologie také zásadně změní 

způsob práce samotných manažerů. „Nositelnou 

technologií počínaje a umělou inteligencí konče, 

každodenně se objevují nové nástroje, které mohou 

facility manažerům pomoci efektivněji a s vět-

ší účinností zvládat jejich závazky,“ objasňuje. 

Do třetice pak vnímá, že se bude oblast toho, za co 

jsou facility manažeři odpovědní, stále rozšiřovat 

a rozvíjet.

American Institute for Cleaning Sciences ve své 

zprávě Future Trends in Facility Management – 

2017 Cleaning Industry Report zmiňuje také 

generační obměnu ve fi rmách. Klienty i samotný-

mi facility manažery budou stále častěji mileniá-

lové, neboli generace Y, tedy lidé narození zhruba 

mezi lety 1980 až 1995 (někdy se dokonce uvádí 

rozpětí let 1974 až 2000), kteří již ve světě online 

technologií vyrostli, a logicky proto celý obor 

výrazně ovlivní.

Podle portálu Service Futures, který provozuje me-

zinárodní společnost ISS a souvisí s její publikací 

ISS 2020 Vision White Book, je budoucnost FM 

ve službách, v jejichž středu stojí člověk. Podle ISS 

je třeba znovu promyslet, přetvořit a resetovat stra-

tegii, s níž facility manažeři své služby poskytují, 

a to v souvislosti s tím, jak se do popředí podni-

katelského zájmu dostává uživatelská zkušenost. 

Právě ta je totiž tím, co fi rmám nakonec poskytuje 

konkurenční výhodu, umožňuje jim vytvářet 

přidanou hodnotu a růst.  

JANA BOHUTÍNSKÁ

VÝZNAM FACILITY 
MANAGEMENTU SE ZA ÍNÁ 

ZVYŠOVAT. 
JEHO D LEŽITOST SI 
UV DOMUJE VEDENÍ 

VÝZNAMNÝCH KORPORACÍ.
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V podnikání 
žádné jistoty neexistují
Máme tu manažery, máme tu uklíze ky, máme tu kucha e. Pro  tedy 
chyt e nesnížit náklady a nespojit užite né s užite ným? Takhle vypadá 
praxe facility managementu v podání Lukáše Je ábka. Spolumajitel franšízy 
sít  Hooters využil potenciálu pronajaté historické budovy restaurace 
v pražské Havelské ulici a prost ednictvím webové služby Airbnb za al 
nabízet t ináct apartmán .

Ve sklepení domu ze třináctého století na-

jdete nefalšovanou Ameriku. Hamburgery, 

pečená křidélka, pečená žebírka. K tomu 

skvělou obsluhu okořeněnou dívkami dle franšízo-

vého manuálu Hooters. Těsně pod střechou toho 

samého domu se nacházejí apartmány, z nichž 

máte výhled na Staroměstskou radnici, zahlédnete 

i Pražský hrad a hlavně pochopíte, proč má Praha 

přízvisko „stověžatá“. Sklepení i podkroví má 

jasné propojení – právě tady Lukáš Jeřábek využil 

jedné z forem facility managementu.

Pro  se eši tolik brání franšízovým formám 
podnikání a stále vymýšlejí už vymyšlené 
koncepty a postupy?
To je dobrá otázka a něco na tom opravdu bude. 

Problém franšíz v dnešní době je ale hlavně 

ve vysokých vstupních poplatcích. Můj kolega 

nám vyjednal dobré vstupní podmínky, v rámci 
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naší franšízy máme jako spolumajitele Američa-

ny z Texasu, takže jsou naše podmínky opravdu 

velmi luxusní. Ale obecný problém je tedy vstupní 

feečko a pak poplatky. Lidé v Česku navíc často 

nevěří síle značky, což je pochopitelné, protože ta 

se stává přidanou hodnotou až po roce nebo dvou 

letech.

Platí obecn , že franšíza je jistotou úsp chu 
a vyd lávání? Že prost  p evezmete fungující 
koncept, a pokud se neodchýlíte od daných 
pravidel, bude to fungovat úpln  stejn ?
Tohle bohužel neplatí. Podle mě ani jistoty neexis-

tují, ale rozhodně budete stát mnohem blíž tomu 

pověstnému štěstíčku, protože děláte něco, co je 

vyzkoušené. Jenže byznys pořád dělají lidé a lidský 

faktor je nevyzpytatelný.

Dá se v bec p enést Amerika do st ední 
Evropy, navíc p ímo do historického 
centra Prahy?
Jde to dohromady, ale je to hrozně individuální. 

Máte nějakou technickou část, to znamená prosto-

ry, a ty nikdy nebudou takové jako ve Spojených 

státech. Protože tam se Hooters postaví v centru 

města na zelené louce. Kdežto u nás je to v do-

mech ze třináctého a čtrnáctého století, to zname-

ná staré sklepy, klenby, opravdu členité prostory. 

Bylo to vaše plus, nebo minus?
Bylo to minus. Protože jsme sice pracovali s jasně 

daným brandem, ale metodou pokus-omyl. Mys-

líte si, že něco bude fungovat, a ono to nefunguje. 

Dva roky to bylo velké trápení a bez fi nančního 

kapitálu a bez zázemí bychom to nikdy nedotáhli.

Na co dalšího jste v rámci franšízového 
manuálu narazili, co v eských podmínkách 
nefunguje?
Součástí Hooters jsou krásné slečny, které s vámi 

komunikují. Vejdete a ony vás mají přivítat. Jenže 

Češi na tohle nebyli připravení. Lekli se, otočili se 

a odešli. Museli jsme proto upravit vzorce chování. 

Stejně tak chvilku trvalo, než jsme zákazníky 

naučili, že jsme restaurace s lepším servisem 

a rozhodně ne jiný typ podniku, za který nás kvůli 

slečnám ze začátku zaměňovali.

Vy jste ale dokázali celý koncept díky facility 
managementu ješt  povýšit.
Uvědomili jsme si, že na Havelské máme pro-

najatý krásný dům, kde máme restauraci, ale že 

k dispozici je ještě třináct apartmánů. Tak jsme si 

je pronajali a teď je nabízíme formou Airbnb. Na-

šim zákazníkům umíme díky těmto možnostem 

připravit komplexní zážitek. Zařídíme ubytování, 

mohou si k nám dojít na jídlo, udělat si třeba 

rozlučku se svobodou. Formou balíčků nabízíme 

kompletní servis.

Jaké jsou vaše další plány na poli facility 
managementu?
Do budoucna se mu chceme věnovat intenzivně-

ji, ale nejdřív si musíme všechno vyzkoušet. Rok 

a půl jsme provozovali dva apartmány, abychom 

se všechno naučili. Museli jsme si vyzkoušet, 

jak to funguje, jací jsou naši klienti a co vlastně 

chtějí. Teď to zkusíme ve větším měřítku a určitě 

se nebráníme tomu, abychom nabídli další služ-

by. Ale v Praze je hodně fi rem, které se na tyhle 

věci specializují a jsou úspěšné i právě v rámci 

Airbnb.

Dají se tedy vaši zákazníci zaškatulkovat?
Nedají. Někteří požadují servis od A do Z, kdy to 

začíná vyzvednutím na letišti. Jiní si chtějí pouze 

přebrat klíče od apartmánu a pak si jich nemáme 

až do jejich odjezdu vůbec všímat.

Vidíte ve služb  Airbnb stále budoucnost?
Myslím, že ano. Pokud tedy nemá město potřebu 

něco regulovat, což právě teď dělá Paříž, protože 

tam mají radní pocit, že se centrum kvůli Airbnb 

vylidňuje a všichni do něj cpou peníze jen jako 

investice. V Praze takový důvod regulace není, 

proto v tom vidím velký potenciál. Praha bude pro 

turisty vždycky zajímavá. Kvůli ceně, kvůli lokalitě, 

kvůli zážitkům.

Jak vypadá portfolio vašich služeb? Co všechno 
nabízíte?
Můžeme nabídnout klasické stravování, ale třeba 

také služby průvodkyně, protože některé slečny 

z Hooters jsou studentky a studují cestovní ruch. 

Propojujeme všechno dohromady, aby to bylo 

funkční. Víme, že za všechny nabízené služby se 

můžeme zaručit, nic si od nikoho nepřepronají-

máme. 

Je to vaše klí ová výhoda?
V rámci facility managementu tvoří náklady 

především servis kolem pronajímání apartmánů. 

To znamená platit někoho, kdo předává klíče, 

někoho, kdo uklidí, a další lidi, kteří poskytují 

doplňkové služby. My je všechny máme k dispo-

zici, takže tyhle náklady můžeme škrtnout. Máme 

jak manažery, kteří jsou neustále k dispozici, aby 

vyřešili, co je potřeba, tak uklízečky. O to je to pro 

nás jednodušší a můžeme si dovolit nastavit ceny 

na úplně jiné úrovni, než kde je mívají ostatní.

Na druhou stranu jste omezeni po tem 
apartmán  ve vašem dom . Plánujete se 
rozvíjet?
My si musíme primárně vyzkoušet, jestli doká-

žeme poskytovat kvalitní servis v současném 

měřítku. Vždycky totiž existuje hrana, za kterou už 

servis nikdy není konzistentní. Proto nic nechceme 

uspěchat, musíme mít jistotu, že to zvládneme.

Našel byste rozdíly v rámci fungování Airbnb 
v esku a v zahrani í?
U nás fungují hlavně velkoměsta, v menších 

městech s Airbnb neuspějete. Je to jednoduchá 

matematika počtu bytů a návštěvnosti konkrétních 

míst.

Vás americké koncepty velmi baví, že?
Baví mě Amerika, a to hodně. Ale ne zase tolik, 

abych se tam odstěhoval. Jednou za rok tam rád 

odcestuji na dovolenou, ale jinak jsem patriot – 

doma je doma. Měl jsem pracovní nabídky, abych 

dělal pro Hooters přímo ve Spojených státech, ale 

trošku se bojím, že by mě to nebavilo. Tam ten 

koncept jede báječně, není co rozvíjet, kdežto tady 

je pořád šance budovat něco nového.  

MARTIN ZÁRUBA
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LUKÁŠ JE ÁBEK

Spolumajitel franšízy sít  Hooters

FRANŠÍZA NENÍ JISTOTOU 
ÚSP CHU. BYZNYS PO ÁD 

D LAJÍ LIDÉ A LIDSKÝ FAKTOR 
JE NEVYZPYTATELNÝ.
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V decká konference & Spole nost 4.0 
v Rybni ním záme ku 

Příkladem je připravovaný společný kulatý stůl 

Hospodářské komory ČR a brněnské Mende-

lovy univerzity. Ten se uskuteční v průběhu 

června v atraktivních prostorách Rybničního 

zámečku v Lednicko-valtickém areálu. 

Jednání se bude věnovat problematickým oblastem 

v souvislosti s digitalizací ekonomiky a jejím do-

padem na trh práce a systém vzdělávání. V rámci 

kulatého stolu vystoupí přední tuzemští odborníci 

na problematiku Společnosti 4.0, které doplní 

hosté ze zahraničí. 

„Hospodářská komora je renomovanou institucí 

a jsem rád, že se nám daří rozvíjet vzájemnou 

spolupráci. Z mého pohledu jsou komora a naše uni-

verzita přirozenými partnery i v oblasti Společnosti 

4.0, kterou na univerzitě aktivně řešíme,“ uvádí 

proděkan Fakulty regionálního rozvoje a meziná-

rodních studií Milan Damborský. 

„Připravovaný kulatý stůl nám umožní zkoor-

dinovat aktivity klíčových odborných pracovišť, 

které se analýzou Společnosti 4.0 zabývají,“ dodal 

Damborský.  

Spole nost 4.0 je oblastí, kde Hospodá ská komora pat í mezi lídry. Z našeho pohledu je klí ová spolupráce 
podnikatelských subjekt  s akademickým sektorem. Rozvíjíme spolupráci s technicky i humanitn  zam enými 
univerzitami. 

V únoru jsme spustili 9. cyklus akce Erasmus pro mladé podnikatele. HK R jako jediný tuzemský subjekt v tomto cyklu 
nabízí eským podnikatel m možnost srovnání se zahrani ními kolegy.

Erasmus (nejen) pro mladé podnikatele

Účastníci programu mohou vycestovat do za-

hraničí, nebo mohou přijmout zahraniční-

ho podnikatele u sebe ve fi rmě. Osmnáct 

mladých lidí jsme v letech 2015 až 2016 vyslali 

do zemí jako Anglie, Itálie, Island nebo Belgie. 

V 9. cyklu nabízíme tuto možnost dalším dvaceti. 

Jak pobyty hodnotí n kte í ú astníci? 

„Jsem s programem velmi spokojená, zlepšila jsem 

si komunikativní dovednosti v angličtině, můj hos-

titelský podnikatel je výborný řečník. Naučila jsem 

se, jak komunikovat se zákazníky, práci s výrazem 

a tělem. Pracovala jsem na různých zajímavých 

místech se zajímavými lidmi.“ 

Lenka K., 27 let, Brno
Sbírala zkušenosti v oblasti tvorby prezenta-

cí, marketingu, profesionální editace a tvorby 

krátkých videí, produkční práce. Součástí bylo 

také studium, jak začít podnikat a jak fi nancovat 

podnikání.

„Pro pobyt jsem si vybrala Belgii, respektive Brusel. 

 Zaměřila jsem se na dotační management pro 

regionální rozvoj v rámci vzájemné spolupráce více 

obcí. Přivezla jsem si neocenitelné zkušenosti, které 

obohatí nejen můj profesní život.“ 

Renata S., 30 let, Bučovice 

podnikatelka v oblasti dotací

„Na Islandu jsem se tři měsíce zabývala vývo-

jem marketingových metod, přípravou výstav, 

kreativních programů, workshopů a návrhy zázemí 

k pobytu a práci rezidentů. Navázala jsem velmi 

cenné kontakty a získala přátele, s jejichž podporou 

mohu v mém plánovaném podnikání kdykoliv po-

čítat. Do budoucna máme spolu s mým hostujícím 

podnikatelem v úmyslu připravit společný projekt.“ 

Karolína K. 31 let, Praha 

architektka, umělkyně  

MARTIN FRÉLICH
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Hledáte školení? Skvělé. Děláme je. 
S nadšením a zápalem.
Prakticky.
Facebook, Twitter, LinkedIn…, k čemu jsou dobré sociální sítě, proč 

na nich být jako fi rma a jak na ně. Proč váš web nemůžou zákazníci 

na internetu najít? Jak si vytvořit vlastní webové stránky za dopoledne 

bez znalosti programování? O čem je vlastně internetový marketing?

Otázky, které se v dnešní digitální době tý-
kají každého. Návod a řešení poskytne série 
kurzů a workshopů projektu „edukis“, které 
připravila Hospodářská komora. 

 Kurzy budou nabité praktickými informace-
mi. Žádné zbytečné řeči ze strany lektorů. 
Hned od první minuty se půjde k jádru věci. 
Kurzy jsou určené široké podnikatelské ve-
řejnosti. Členové Hospodářské komory mají 
nárok na 15% slevu.

Startujeme už 8. března 2017. Nejprve si 
vezmeme na paškál sociální sítě. Ukážeme 
vám, jak se z hračky pro mládež stal silný 
businessový nástroj. Řekneme si, jak může-
te sítě využít právě pro vaše podnikání a co 
k tomu potřebujete. 

Zarezervujte si své místo ještě dnes 

na www.edukis.cz. Naše jednací místnost 

není nafukovací. 
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orgány za neodeslání datové správy správci daně, 

například z důvodu zničení pokladny a uložených dat 

při přepětí v elektrické síti.

Roční pojistné se bude pohybovat v řádu stokorun, 

a to v závislosti na typu pokladního systému. Spolu-

účast v případě škody bude 500 Kč. Pokladny, které 

byly podrobené testování Hospodářské komory ČR, 

lze pojistit s 20% slevou.   

MIROSLAV DIRO 

Expertiza odhalila problémy s EET 
pokladnami. Generali kasy pojistí
Expertiza Hospodá ské komory R zam ená na procesní a technickou stránku elektronizace tržeb odhalila 
u obchodník  závažné nedostatky. Nakupují problematické pokladny nebo podcenili rizika spojená s únikem 
citlivých obchodních dat. V tšina z nich p itom ani nedomyslela, co budou d lat, pokud se pokladna poškodí, 
a z eho budou pokrývat sankce ud lené státními orgány za neodeslání datové zprávy správci dan .

To jsou jen některá zjištění expertizy, kterou 

vypracovala v souvislosti se zavedením elek-

tronické evidence tržeb Hospodářská komora. 

Do elektronické evidence tržeb se do příštího roku 

přitom zapojí na 600 tisíc podnikatelů a každý z nich 

utratí za pokladnu tisíce korun. Nezkušenost podni-

katelů s EET přitom nahrává důvěřivosti prodejcům 

laciných pokladen, které nesplňují podmínky zákona. 

Obchodníci tak neuniknou pokutám ze strany 

obchodní inspekce nebo fi nanční správy, i když jsou 

dnes přesvědčeni, že evidují tržby správně.

Generali zavádí první pojišt ní EET
Expertiza zároveň odhalila, že ani tuzemské pojiš-

ťovny se zatím nezorientovaly a nejsou připravené 

podnikatelům krýt rizika s pokladnami pro EET. 

Experti na EET z Hospodářské komory ČR proto 

s pojišťovnou Generali navrhli pro podnikatele 

pojištění specializující se právě na elektronickou 

evidenci tržeb. Pojistná ochrana bude přitom širší, 

než je jinak u elektroniky a výpočetní techniky 

běžné. Vztahuje se jak na hardware, tak na soft ware. 

Zahrnuje i krytí nákladů na obnovu dat po pojistné 

události včetně případné sankce udělené státními 
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KV LI EMU HROZÍ 
OBCHODNÍK M POKUTY:

 Podnikatelé podcenili bezpe nostní 
stránku v implementaci za ízení EET. P es 
pokladny, které jsou nep etržit  p ipojené 
k internetu, se mohou zven í dostat 
hacke i k informacím z po íta , které 
byly dosud v uzav eném systému.

 Nakupují pokladny, které nejsou vybavené 
zákaznickým displejem. Podle zákona 
o ochran  spot ebitele obchodník 
musí umožnit zákazníkovi kontrolovat 
markované položky.

 Pokladny vydávají nevalidní ú tenky, které 
sice spl ují zákon o EET, ale nenapl ují 
podmínky zákona o ú etnictví.

 Podnikatelé vybírali pokladny bez 
rozmyslu, nyní bojují s poruchami, 
dublováním plateb nebo dlouhým ekáním 
na ú tenku.

 Podnikatelé dosud nem li jakoukoli 
možnost pojistit si hardware nebo 
software tak, aby pojistka zahrnovala 
i krytí náklad  na obnovu dat nebo 
sankce ud lené státními orgány za 
neodeslání datové správy správci dan , 
pokud dojde ke škod  na pokladn  
v d sledku pojišt ných rizik.

eská obchodní inspekce v reakci 
na expertizu HK R vydala tiskové prohlášení, 
že podnikatelé nemají povinnost mít u EET 
za ízení zákaznické displeje. Nicmén  
se ukazuje, že je rozpor mezi tím, co OI 
tvrdí do médií, a tím, jaké mají podnikatelé 
zkušenosti v praxi. HK R totiž eviduje 
n kolik stížností podnikatel , po kterých 
pracovníci eské obchodní inspekce 
zákaznické displeje vyžadují. Zástupci OI 
je opakovan  p esv d ují, že zákaznický 

displej je povinností hlavn  tam, kde 
probíhá každodenní p ece ování zboží. 
Jedna z  rem, která se na HK R s tímto 
problémem obrátila, se s takovým postupem 

eské obchodní inspekce setkala v Olomouci 
i v Praze a podobných p ípad  komora 
eviduje více. Je vid t, že inspekto i OI 
postupují nejednotn  a na podnikatelích si 
zákaznické displeje vynucují. Je to zásadní 
rozdíl mezi tvrzením pražské OI a praxí 
p i kontrolách inspektorátu.

Ministr  nancí Andrej Babiš a prezident HK R 
Vladimír Dlouhý.

MEZI HK R A ESKOU OBCHODNÍ INSPEKCÍ SE ROZHO EL SPOR O ZÁKAZNICKÉ 
DISPLEJE U ZA ÍZENÍ PRO EET
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Druhá vlna EET je za dveřmi a je aktuální 

pro více než 200 tisíc podnikatelů. Špičkový 

servis a dostupnost podpory jsou přitom 

klíčovým aspektem při výběru spolehlivého EET 

dodavatele. Když se vám podaří pokladnu koupit 

nyní a ještě pár týdnů před startem ji v klidu nasta-

vit a vyladit, máte našlápnuto na lepší zítřky.

„Při rozhodování o koupi jsou zásadní nonstop 

podpora, vzdálená správa, zálohování, bezpečnost 

a třeba i schopnost mít v terénu více než 200 techni-

ků,“ říká Luboš Lukasík, jednatel eKasa. Jedná se 

o službu od O2, která se od první vlny těší největší 

důvěře zákazníků – přes 13 tisíc. 

„Každodenní uzávěrky tržeb dělám díky eKase 

výrazně rychleji. Zároveň mám lepší přehled nad 

prodanými položkami,“ říká Josef Bělehrádek 

z Copy centra v Letovicích u Brna.

eKasa má od začátku mnohem větší ambici než 

jen vyhovět povinným požadavkům EET. Pro 

podnikatele představuje bránu pro elektronizaci 

vlastního podnikání se všemi výhodami, které to 

přináší. Od přehledných reportů počínaje přes au-

tomatizaci činností, jako je jednoduché propojení 

s účetními programy či skladovým hospodářstvím, 

až po nové zdroje příjmů. Podnikatelé mohou díky 

eKase například jednoduše přijímat elektronické 

stravenky, což znamená nové zákazníky. Stejně tak 

přibude propojení na loterijní terminály. Stačí, aby 

se trafi kant, hospodský či provozovatel večerky 

rozhodl. Když už má personál na prodejně, může 

díky eKase začít přijímat sázky a nepotřebuje ku-

povat další terminál a vyřizovat nové smlouvy. 

„eKasa mi zjednodušila život. Dříve jsem byl v re-

stauraci každý den, abych měl provoz pod kontrolou. 

Nyní mám v O2 eKanceláři tržby restaurace online. 

Hned vidím, co se v podniku děje, i když jsem mimo. 

Platební terminál na karty mi navíc šetří dost peněz, 

protože poplatek za transakci je poloviční (0,99 %) 

než u standardní banky předtím,“ říká Dan Baran 

z liberecké restaurace Ztráty a Nálezy.

Už dnes nabízí eKasa speciální moduly pro různé 

živnosti. Jedná se například o rezervační systém 

pro penziony napojený na booking.com či auto-

matické propojení na nejběžnější účetní programy, 

jako jsou Money, Helios a Pohoda. Jedinečná je 

i vzdálená správa. Technik na call-centru se může 

do vaší pokladny připojit na dálku a vykonat poža-

dovaný servisní zásah. 

P ijde vyst ízliv ní
Na českém trhu EET rostou provozovatelé jako 

houby po dešti. Opakuje se situace jako v Chorvat-

sku, kde svá řešení nabízelo přes 300 dodavatelů. 

Mnoho z nich lákalo zákazníky na bezkonkuren-

ční nabídku „zdarma“. Nicméně po jednom roce 

přišlo obrovské vystřízlivění. Přes 200 dodavatelů 

přestalo fungovat a ti, co měli nabídku zdarma, 

zdražili. Dokonce existují i případy obchodníků, 

kteří svoji pokladnu museli až třikrát měnit. 

Přežili jen ti největší dodavatelé s velkým 

servisním zázemím.

„Na začátku EET v Chorvatsku bylo 

320 různých providerů. Dnes jich 

je méně než 100. Pro mnoho z nich 

bylo velmi těžké udržet kvalitu služby 

jako bezpečnost a zálohování. Často se 

stávalo, že když se obchodníkovi rozbilo jeho 

HW zařízení, dostal se do obrovských potíží. U slu-

žeb zdarma neměl žádnou zálohu dat, kvalitní 

zákaznická podpora často nefungovala. Ve výsledku 

musely desítky tisíc podnikatelů přejít k většímu 

a stabilnějšímu poskytovateli a začít znovu,“ říká 

Hrvoje Somun, který působil v Chorvatsku jako 

výkonný ředitel APIS IT. Jedná se o chorvatskou 

obdobu české Státní pokladny. Má tam na starosti 

provoz různých státních agend, mimo jiné EET. 

Provozovatelé si to dnes málo uvědomují, ale pro 

EET pokladnu je velmi důležitá i bezpečnost. 

Pokud se vaše podnikání elektronizuje, může to 

inspirovat mnoho konkurentů ke snahám získat 

vaše data. „eKasa využívá nejodolnější krypto-

grafi cké řešení speciálně vyvinuté pro mobilní 

zařízení. Vzniklo ve spolupráci s českou společnos-

tí TeskaLabs, která operuje po celém světě. Pokud 

uživatel dodržuje základní bezpečnostní pravidla 

typu nepsat heslo na papírek pod kasu, nikdo se 

mu do kasy nenabourá,“ dodává Lukasík.  

JI Í GRUND

Na EET lze vyd lat peníze
EET m žete nenávid t, bojkotovat i se kv li n mu zbyte n  stresovat. Stejn  tak m žete díky EET vyd lat 
víc pen z. Sta í si vybrat ešení, které otevírá dve e k nabídce nových služeb. Pom že vám zvýšit produktivitu 
a automatizuje mnoho zab hlých proces , které vás okrádaly o as. 
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EKASA OD O2

 Provoz zdarma p i platbách kartou
 Online p ehled o tržbách odkudkoli
 Špi ková zákaznická podpora
 Propojení s ú etními programy
 Automatické zálohování

Platební terminál od O2 má daleko nižší transak ní poplatky (0,99 %) oproti bankám. Navíc neplatíte další 
paušál za terminál.

podnikání EET
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Závisí to mimo jiné i na pot ebných 
investicích a cenách takto vyrobené 
energie?
Přesně tak. Snažíme se zdokonalit technolo-

gii, která nám v budoucnu umožní efektivně 

využívat odpad. Z tohoto úhlu pohledu jde tedy 

z větší míry o odpadové hospodářství, které 

rozhodně nevytváří převratné ekonomické 

hodnoty. Naopak, odpadu se primárně potře-

bujeme zbavit. TAP je alternativa, jak postupně 

najít efektivní způsob zpracování odpadu, které 

bude ekologické, a odpad sám o sobě bude mít 

určitou přidanou hodnotu. A představuje to tedy 

společenský zájem. Je zřejmé, že energie získaná 

spalováním uhlí je levnější, protože technologie 

na tento proces není zdaleka tak náročná a také 

získání suroviny těžbou je méně nákladné než 

výroba TAPů. Pokud však chceme v budoucnu 

umět využívat odpad mnohem lépe než dnes, 

pak se investice do výzkumu určitě vyplatí.

Co je tedy hlavní náplní innosti pracovní 
skupiny VAP?
Potřebujeme s TAPy pracovat. Potřebujeme 

konkrétní certifikované TAPy provozně odzkou-

šet na vybraných pilotních zařízeních, abychom 

v praxi byli schopni vidět, jaké jsou nezbytné 

úpravy kotlů, skladování, dopravy a předúpravy 

paliva, a abychom mohli zdokonalovat spalování 

i samotnou výrobu TAPů. Navíc si nutně po-

znatky z těchto pilotních projektů musíme mezi 

sebou vyměňovat a nacházet optimální řešení, 

které bude akceptovat i zákon o odpadech. 

To je stěžejní poslání naší pracovní skupiny. 

Není náhoda, že mluvíme o pracovní skupině 

Hospodářské komory ČR. Kdo jiný by měl po-

dobné projekty zastřešovat, když ne právě Hos-

podářská komora? Na této platformě bychom 

měli být schopni připravit životaschopný kon-

cept využití TAPů v energetice i po roce 2025, 

kdy začnou platit přísnější emisní limity.  

REDAKCE

Pane profesore, VAP a TAP. Už jsme 
nazna ili, že e  bude o spalování 
pr myslových odpad . O co p esn ji 

se jedná?
Zkratka VAP je zkráceným názvem nové 

pracovní skupiny vzniklé v rámci Energetické 

sekce HK ČR a plný název zní Využití alterna-

tivních paliv, tedy VAP. Druhá zkratka znamená 

tuhé alternativní palivo. TAP je certifikovaný 

produkt vzniklý zpracováním pevných odpadů, 

který certifikací prokazuje zaručené konkrétní 

vlastnosti produktu pro energetické využití. 

Z definice TAP proto vyplývá, že zaměřením 

nové pracovní skupiny je praktické využití certi-

fikovaného postupu k transformaci konkrétních 

druhů průmyslového odpadu na tzv. alternativní 

palivo vhodné pro energetické využití ve stávají-

cích kotlích na pevná paliva. Jedná se o relativ-

ně mladé průmyslové odvětví, ale s poměrně 

slušnou střednědobou perspektivou.

Znamená to n jakou revoluci ve zp sobu 
získávání energie?
To rozhodně ne. Energetické využívání odpadů 

ve spalovnách je zcela běžnou technologií. 

V tomto případě se jedná o již dlouho známou 

technologii energetického využití odpadů v exis-

tujících kotlích kategorie „střední energetické 

zdroje“, tzn. do 50 MW tepelného příkonu. 

Energetické využití odpadů je jednou z techno-

logií ekologicky přijatelného zneškodnění odpa-

dů. Přeměna vybraných odpadů (průmyslových 

odpadů se známými vlastnostmi) na alternativní 

palivo umožňuje zjednodušit technologie střed-

ních tepelných zdrojů a současně dodržet nové 

přísnější emisní limity. Zásadním přínosem je 

využití nerecyklovatelných odpadů a součas-

ně snížení spotřeby fosilních paliv – v tomto 

případě uhlí.

Jak to funguje?
Technologie přeměny odpadu na certifikované 

tuhé alternativní palivo představuje poměr-

ně náročný proces, jehož detaily by tady asi 

nebylo přínosné popisovat. Podstatný je princip. 

Zpracování odpadu na palivo a jeho následné 

spoluspalování s uhlím v definovaném poměru 

je jedním z možných řešení, jak v České repub-

lice nakládat s odpady. Určitě to neznamená, že 

bychom byli schopni nahradit klasické spalovny, 

ale využití odpadů v energetice je rozhodně 

cesta, kterou má smysl zkoumat.

Použil jste termín spoluspalování?
Ano. Zatím nemáme technologii, nebo přesněji 

řečeno kotel, který by dokázal sám o sobě efek-

tivně spálit palivo vyrobené z odpadu. Takže 

jde o proces spoluspalování, kdy jsou TAPy 

přidávány k běžně spalovanému hnědému uhlí, 

případně ještě se směsí biomasy. Ani to však 

není úplně snadné, protože spalovacích kapacit, 

které tuto směs s TAPy dokážou využít, není 

u nás mnoho.

Prof. Ing. FRANTIŠEK HRDLI KA, CSc.
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VAP a TAP
Zkratky, které zn jí jako pokra ování animovaného seriálu o legendárních nešikách, p edstavují ve skute nosti 
technologický proces spalování pr myslového odpadu. Jak dalece technologie pokro ila a pro  by nás m la 
zajímat? Kanclé  V decké rady eského vysokého u ení technického v Praze a také vedoucí nové pracovní 
skupiny Energetické sekce Hospodá ské komory R prof. Ing. František Hrdli ka, CSc., vysv tluje v rozhovoru 
nejen význam obou zkratek v nadpisu.

podnikání zpracování odpadu
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Rezervace prosím uveďte písemně  

na e-mailovou adresu: atrium@orea.cz

Pro více informací kontaktujte:

Michaela Paštěková, vedoucí střediska stravování:

Tel.: +420 601 551 658

Při účasti do 30 osob | Při odebrání obědového menu

nabídka zahrnuje:

  70% sleva z ceny pronájmu sálu
  Wi-Fi připojení
  Parkování v podzemní garáži
  Flipchart s fixy
  Káva/čaj pro každého účastníka zdarma

Při účasti 30 a více osob | Při odebrání coffeebreaku

nabídka zahrnuje:

  Pronájem konferenčního sálu zdarma
  Wi-Fi připojení
  Parkování v podzemní garáži
  Flipchart s fixy
  Při odebrání obědového menu 10% sleva

OREA HOTEL ATRIUM **** 

nám. 3. května 1877  |  765 02 Otrokovice 

T: +420 573 590 888  |  E: atrium@orea.cz

www.atrium-hotel.cz

Member of Imperial Karlovy Vary

www.spa-hotel-imperial.cz 

Hotel Imperial****Superior •
•
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Vaše klinika je založena na kvalit , 
nejmodern jším vybavení a postupech. 
Vyplatí se to na relativn  malém 

eském trhu?  
Určitě, sázka na kvalitu se vyplácí obecně a ve zdra-

votnictví to platí mnohonásobně. Naším zájmem 

vždy bylo poskytnout pacientům co nejvyšší kom-

fort léčby s co nejlepšími výsledky, což bez špičkové 

technologie nelze. Vyžaduje to samozřejmě značné 

prvotní investice, ale výsledný efekt je i ekonomic-

ký – to, co se zdá zpočátku jako dražší řešení, je 

v konečném součtu vlastně levnější. Sázka na kvalitu 

je výhodná nejen pro pacienta, ale i pro nás. Nová 

klinika proto rozhodně není pouhým rozšířením 

kapacity. Je modernější, vybavená nejnovějšími 

zdravotnickými přístroji a poskytuje tak vyšší kom-

fort i komplexnost léčby.

Medicína se vyvíjí v posledních letech práv  díky 
technologiím velmi dynamicky. Které metody 
preferujete vy? 
Již delší dobu je zlatým standardem vyšetření kře-

čových žil barevným duplexním ultrazvukem, které 

se někdy prezentuje jako žhavá novinka, ale my je 

používáme již od roku 1994. Máme s ním ty nejlepší 

zkušenosti, je to rychlé, spolehlivé, neinvazivní, lze 

je kdykoliv zopakovat a nemá žádné vedlejší účinky 

ani nepříjemné průvodní jevy. Zkrátka samé výhody. 

A nesporným kladem je i to, že patří mezi úkony 

hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Přístroje 

stále obnovujeme za kvalitnější a výkonnější. Dvaa-

dvacetileté zkušenosti Žilní kliniky s léčbou křečo-

vých žil prokazují, že jednoznačně nejlepší výsledky 

přináší kombinace jednotlivých metod. 

Hitem sou asnosti je údajn  metoda využívající 
k uzav ení varixu speciální tká ové lepidlo…
Je to nejnovější a slibná metoda, vyvinutá před ně-

kolika lety v USA, s kterou jsme se poprvé seznámili 

na světovém kongresu v Jižní Koreji v září roku 2015, 

a jejího využití v naší republice jsme se dočkali až 

koncem roku 2016. Je to metoda katetrizační, jako 

metody laserové a radiofrekvenční, a pro její použití 

je nutná znalost duplexního ultrazvuku. Dokona-

lého výsledku dosahuje v kombinaci s operačními 

metodami, laserem a sklerotizací. Nevýhodou je její 

vysoká cena, která jen za potřebný materiál dosahuje 

několikanásobku ceny radiofrekvence či laseru. Jak 

obstojí v konkurenci ostatních metod, bude záležet 

na výsledcích, které vzhledem k poměrně krátké 

době užití ještě nemáme – použita byla u cca 20 pa-

cientů v ČR. I přes vysokou cenu s metodou tkáňové-

ho lepidla VenaSeal počítáme i pro atypická a velká 

postižení křečovými žilami, tam kde ostatní levnější 

a též bezbolestné katetrizační metody nelze použít.

Jaké problémy na klinice lé íte? V nujete se 
i mikrovarix m?
Dominantní je léčba křečových žil dolních kon-

četin, mikrovarixy nevyjímaje. Většina žen jim 

nevěnuje tolik pozornosti, ale právě ony mohou být 

indikátorem počínajících klasických křečových žil. 

Rozhodně nejde o kosmetickou vadu, jak se někteří 

mylně domnívají. Kromě varixů léčíme také mnoho 

typů kožních znamének a výrůstků. A protože nohy 

chápeme ve zdravotním i estetickém významu jako 

celek, nabízíme i léčbu celulitidy, manuální lymfo-

drenáže či rejuvenaci.  

PETR KARBAN

 Sázíme na špi kové technologie

advertorial

Primá  MUDr. Ota Schütz, zakladatel Žilní kliniky, je uznávaným specialistou v oboru lé by varix . Není proto 
žádným p ekvapením, že p vodní klinika získala nedávno na pražských Vinohradech mladší sest i ku, jejíž 
chloubou je pln  klimatizovaný opera ní sál s technologiemi t etího tisíciletí, certi  kovaný Státním zdravotním 
ústavem v nejvyšší kategorii.

Prim. MUDr. OTA SCHÜTZ

Žilní klinika
MUDr. Ota Schütz
Lubla ská 24/ 673, Praha 2

Tel.: +420 225 444 120

E-mail: info@zilniklinika.cz

www.zilniklinika.cz
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Funkcionalistický dům v Celetné ulici 15 je 

na čilý ruch zvyklý. V minulosti zde sídlil 

mimo jiné obchodní dům Tomáše Bati. 

Tento muž s pomocí světoznámého architekta 

Josefa Gočára dal Celetné 15 dnešní podobu. 

V prostorné lobby v přízemí najdete příjemnou 

kavárnu s francouzskými specialitami a skvělým 

šampaňským. Nad ní ve třech patrech ožívají ma-

gické světy voskového muzea. Lokalita v centru 

Prahy je snadno dostupná městskou hromadnou 

dopravou a nabízí i možnost parkování v blízkém 

okolí. 

Místo, kde se m žete blýsknout
Přímo v expozici muzea mezi voskovými ce-

lebritami je možné uspořádat fi remní večírek, 

galavečeři, tiskovou konferenci nebo obchodní 

prezentaci a díky tomu vše proměníte v nezapo-

menutelný zážitek. Tým muzea je vždy připraven 

vyjít vstříc vašim nápadům, rozpočtu a poža-

davkům. Ve večerních hodinách si lze prona-

jmout celé prostory muzea a uspořádat banket 

v blyštivém zrcadlovém sále. Během otevírací 

doby je možný pronájem prostoru Espace Grévin 

s kapacitou až pro 120 osob. Do celého muzea 

je možné pozvat až 400 hostů. Minimální počet 

určen není.

Tým organizátorů zajistí nebo doporučí spoleh-

livou cateringovou společnost, ale klient se může 

rozhodnout i pro vlastního dodavatele. Součástí 

pronájmu prostor je i prohlídka expozice. Přidat 

lze zábavný program s reprodukovanou nebo 

živou hudbou či stále populárnější fotokout-

ky s různými rekvizitami. Muzeum Grévin je 

místo, kde to žije! To může potvrdit celá řada 

spokojených klientů, kteří si zde již fi remní akci 

vyzkoušeli, jako například Performix, Renault 

a Mazars.

Netradi ní zábava p ímo v expozici
Zábavným zpestřením večírku je setkání s čes-

kými i světovými legendami z oblasti sportu, 

kultury, historie, politiky a showbyznysu. Díky 

originálnímu scénografi ckému ztvárnění se ná-

vštěvníci stávají svědky neočekávaných setkání, 

součástí dávné i nedávné historie a partnery 

hvězd fi lmového i hudebního průmyslu. V Mu-

zeu Grévin nejde zdaleka pouze o přehlídku 

soch. Celá expozice je  zpracována i jako cesta 

napříč historií a českou kulturou, každá socha 

v ní má svou roli či scénu. Velký důraz je kladen 

i na autentičnost samotných voskových soch, 

kostýmů a doplňků. V dílně muzea je možné se 

podrobně seznámit s výrobou voskových fi gurín 

a každý si může zkusit v interaktivní aplikaci vy-

robit i vlastní fi gurínu. K dispozici je i digitální 

průvodce ve formě aplikace pro mobilní telefony 

s technologií iBeacon, ve které voskové sochy 

doslova ožívají. 

Z historie muzea Grévin
Pražský Grévin je jedním ze čtyř těchto muzeí 

na světě. První bylo otevřeno v roce 1882 v Paří-

ži. Cílem zakladatelů novináře Arthura Meyera 

a karikaturisty Alfreda Grévina bylo přiblížit 

lidem svět osobností ze stránek novin. V roce 

1883 se k projektu připojil význačný investor 

Gabriel Th omas a obohatil Grévin o nové návrhy 

prostor a dekorací, které mají dodnes velkou 

kulturní a historickou hodnotu. I o více než sto 

let později je Grévin stále věrný duchu svých tří 

otců zakladatelů a nabízí široké veřejnosti jedi-

nečnou možnost vidět na vlastní oči osobnosti 

a celebrity známé z novin, časopisů a televize.

První Muzeum Grévin mimo Francii bylo ote-

vřeno v roce 2013 v kanadském Montrealu, rok 

poté následovala Praha a jako poslední přírůstek 

do rodiny přibylo loni muzeum voskových fi gu-

rín v korejském Soulu. Muzea patří společnosti 

Compagnie des Alpes, která se na evropském 

trhu zábavy pohybuje již téměř 30 let. Kromě 

zmíněných muzeí provozuje dalších devět zábav-

ních parků nebo jedenáct alpských lyžařských 

středisek například ve Val-d´Isère nebo Tignes.

Trendy pro firemní akce
Event marketing je výborný nástroj pro podporu 

budování značky a jména společnosti, loajality 

zaměstnanců a klientů nebo pro oslovení nových 

zákazníků. Oblíbené jsou tematické akce a zapo-

jení moderních technologií, ať už jako designo-

vých prvků, nebo zábavy pro hosty. Za zkoušku 

určitě stojí místo tradičního vánočního večírku 

uspořádat novoroční party a odstartovat tak 

úspěšný rok pro vaši společnost.  

V pražském Muzeu Grévin ožívá každý den fascinující zá ivý sv t známých 
osobností a celebrit. Pokud plánujete pro své zam stnance nebo obchodní 
partnery nezapomenutelný  remní ve írek i prezentaci, vyberte si Muzeum 
Grévin. eká na vás skv lý servis a spousta zábavy.

Muzeum Grévin 
To pravé místo pro ve írek 
v centru Prahy

Web:  www.grevin-praha.com

Facebook:  www.facebook.com/GrevinPraha

Instagram:  www.instagram.com/grevinprague/
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Aby mohl Hitler začít své plány s židovským 

obyvatelstvem realizovat, potřeboval židy nejprve 

identifi kovat a sečíst. V roce 1933 se proto krátce 

po nástupu k moci rozhodl provést sčítání lidu. 

Hlavním cílem nacistů však nebylo sečíst lid 

jako celek, nýbrž určit židy, cikány a další etnické 

skupiny. Zakázku na sčítání dostala společnost 

Dehomag, která byla německou odnoží fi rmy 

IBM. Sčítáním se započala dlouholetá spolupráce 

IBM a nacistického Německa, která fi rmě přinesla 

Společnost IBM samozřejmě není jediná 

fi rma, která měla rozsáhlé obchodní vztahy 

s nacistickým režimem. General Electric, 

Nestlé, Allianz nebo BMW jsou příklady dalších 

známých společností, které s Hitlerem obchodo-

valy. Spolupráce IBM a nacistů nicméně trvala 

prakticky od nástupu Adolfa Hitlera k moci až 

do konce války. Produkty fi rmy IBM bohužel 

sehrály nemalou roli při realizaci tzv. „konečné-

ho řešení židovské otázky“. Občas se zapomíná, 

jak systematicky a efektivně Němci při realizaci 

zrůdného holocaustu postupovali. V tom jim 

právě pomohly technologie, které jim dodáva-

la společnost IBM a které dokázaly zpracovat 

a třídit velké množství informací a dat. Jednalo 

se hlavně o děrné štítky, děrovačky, třídičky 

a tabelátory – předchůdce dnešních databází 

a informačních systémů. Systémy IBM tak byly 

využívány v řadě koncentračních táborů, 

od Osvětimi až po Mauthausen.

Ilustrace: Filip erný

Thomas J. Watson
Dlouholetý šéf spole nosti IBM Thomas J. Watson pat il bezesporu mezi nejvýznamn jší obchodníky a manažery 
první poloviny 20. století. Škraloup na jeho pov sti i na pov sti celé  rmy IBM ale tvo í dlouholetá obchodní 
spolupráce s nacistickým N meckem.
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nespočet německých zakázek z veřejného sektoru či 

průmyslových podniků. Německo se díky děrným 

štítkům a informačním přístrojům stávalo neuvěřitel-

ně efektivním a tím, kdo na této technologické revo-

luci vydělával horentní sumy, byla společnost IBM.

Několik měsíců po vypuknutí druhé světové války 

se šéf IBM Th omas Watson rozhodl vrátit Německu 

vyznamenání, které od Hitlera dostal v roce 1937. 

Na oko tak sice došlo k rozkolu mezi IBM a nacisty, 

ve skutečnosti však obchod fungoval i nadále. Watson 

nicméně v té době začal výrazně podporovat válečné 

úsilí USA. Americké armádě dodával velké množství 

zařízení na zpracování dat a půlku výrobních kapacit 

IBM přeorientoval na čistě válečnou výrobu. Watson 

rovněž přijal tzv. 1% doktrínu, kdy stanovil, že IBM 

nesmí mít na dodávkách zbraní americké armádě vět-

ší zisk než 1 %. I díky podpoře spojenců se Watsonovi 

podařilo po skončení války získat bez větších pro-

blémů opětovnou kontrolu nad německou pobočkou 

(a řadou dalších v osvobozené Evropě) a byznys IBM 

mohl bez problémů pokračovat i po roce 1945.

Obchodnický talent m l Watson 
už od mládí
Th omas J. Watson spatřil světlo světa 17. února 1874 

v malém městě ve státu New York. Th omas se stal již 

pátým potomkem manželů Th omase a Jane Watso-

nových, zároveň však prvním chlapcem. Jeho otec 

pracoval jako farmář a vlastnil malou dřevařskou 

fi rmu. V deseti letech nastoupil Th omas J. Watson 

do akademie v Addisonu. Když školu dokončil, zkusil 

pracovat jako učitel. Velice brzy, opravdu velice brzy, 

se ale ukázalo, že pedagogika není pro Watsona 

zrovna tím pravým. Svoji učitelskou kariéru totiž 

ukončil skoro dříve, než ji začal, a to hned po prvním 

dnu v práci. Místo předávání znalostí se rozhodl sám 

studovat a přihlásil se na roční kurz účetnictví.

Po dokončení kurzu začal Watson pracovat jako účet-

ní, ale ani u toho dlouho nevydržel. Další jeho štací 

se stala pozice obchodního cestujícího, kdy prodával 

varhany a klavíry, za což dostával fi xní plat 10 dolarů 

týdně. Když si ale po dvou letech uvědomil, že kdyby, 

podobně jako jeho kolegové, prodával za provize, 

mohl by vydělávat až 70 dolarů za týden, rozhodl se 

s prodejem pian „seknout“ a přestěhoval se do města 

Buff alo. Zde zkoušel nejprve prodávat akcie, aby si 

poté k tomu otevřel i řeznictví. Watson měl ale smůlu 

na obchodního partnera, který mu za čas zmizel 

i s penězi, a Watson zkrachoval.

Bankrot řeznictví ale paradoxně stál u zrodu Watso-

novy další kariéry. Po uzavření obchodu totiž musel 

vrátit mechanickou pokladnu NCR. Když ji vracel 

na pobočce, zeptal se, zda by jej fi rma nezaměstnala 

jako obchodníka. Byl sice odmítnut, ale on se nevzdal 

a o pozici ve společnosti se ucházel v pravidelných 

intervalech i nadále. Watsonova vytrvalost nakonec 

přesvědčila vedení NCR, aby mu dalo šanci. O jak 

prozíravý krok se jednalo, se ukázalo už za pár měsíců. 

Watson se stal nejúspěšnějším obchodníkem v celé 

fi rmě a během tří let se vypracoval na obchodního 

ředitele. Následně se ovšem nepohodl s generálním 

ředitelem společnosti a musel NCR opustit. 

IBM a Watson – symbióza, která 
fungovala
Vzhledem k tomu, jaké si vybudoval jméno, bylo jas-

né, že na dlažbě dlouho nezůstane. Prakticky ihned 

jej s nabídkou oslovila fi rma Computing-Tabulating-

-Recording Company (CTR), a to hned na pozici 

generálního ředitele. Watson souhlasil a 1. května 

1914 do fi rmy nastoupil. Jen o rok později byl 

jmenován prvním prezidentem CTR. Za prvních pět 

let ve fi rmě zdvojnásobil obrat na 9 milionů dolarů 

a rozšířil její působnost do Evropy, Jižní Ameriky, 

Asie a Afriky. Po první světové válce se fi rma CTR 

pod Watsonovým vedením zaměřila hlavně na stroje 

na zpracování dat a také na zakázky pro největší 

fi rmy a instituce, což byl více než správný tah. V roce 

1924 se stal předsedou představenstva společnosti 

CTR a zároveň společnost přejmenoval na IBM 

(International Business Machines). 

Na rozvoji fi rmy měl Watson lví podíl. Zavedl na-

příklad velkorysý provizní systém pro obchodníky, 

zároveň však po nich vyžadoval naprostou připrave-

nost a reprezentativní vzhled. Watson u zaměstnanců 

pěstoval loajalitu k fi rmě a zaujetí pro společnou 

věc. V rámci utužení pracovního kolektivu a sou-

náležitosti s fi rmou pořádal pro zaměstnance řadu 

sportovních utkání, rodinné výlety nebo podporoval 

fi remní kapely.  Watsonovo motto znělo „Th ink“, tedy 

„Mysli“, a toto krédo vštěpoval i svým zaměstnan-

cům. Není bez zajímavosti, že společnost IBM toto 

heslo dodnes využívá, a pojmenovala jím dokonce 

i produktovou řadu laptopů.

Firmu IBM neoslabila ani Velká krize na počátku 

30. let a naopak ji dokázala posílit. Watson trval 

na udržení výroby v plném rozsahu a tím i na udr-

žení počtu zaměstnanců, přestože fi rma neměla 

odbyt a živily ji pronájmy strojů z předkrizových let. 

Společnost sice vyráběla v té době na sklad, podařilo 

se jí ale udržet kvalifi kované zaměstnance, což se 

po skončení krize ukázalo jako klíčové. IBM ovšem 

značně pomohla americká vláda, která se v roce 1935 

rozhodla zavést nový systém pojištění pro 26 milionů 

osob a od IBM vykoupila takřka všechna zařízení, 

co měla fi rma na skladě. Ani během války, jak již 

bylo řečeno, neměla fi rma větší problémy (bohužel 

i za cenu obchodů s Německem) a společnosti se 

nepřestalo dařit ani po jejím skončení. Watsonovi se 

podařilo IBM dostat na 80 světových trhů, kde měl 

skoro 900 poboček a celkový počet zaměstnanců 

přesahoval 340 tisíc. 

V roce 1952 předal Watson řízení fi rmy svému 

synovi Th omasu Watsonovi Jr., který stál v čele IBM 

až do roku 1971. Samotný Th omas J. Watson zemřel 

19. června 1956 ve věku 82 let.  

DANIEL MORÁVEK

PRVNÍ OSOBNÍ PO ÍTA  
PRO MASY

Firma IBM sice nebyla první, 
která za ala prodávat osobní 
po íta e, byla ale první, která je 
dokázala prodat masám a ud lat 
z PC b žnou záležitost. Hlavn  
díky IBM se též ustálila zkratka 
PC (Personal Computer). 
Tím p elomovým strojem bylo 
IBM PC (IBM 5150), které  rma 
p edstavila v roce 1981. V IBM 
PC b žela první verze DOSu od 
spole nosti Microsoft. 

P EDCH DCE PO ÍTA E

Firma CTR (p edch dce IBM) 
p išla v roce 1920 jako první 
s píšícím tabelátorem, tedy 
strojem na zpracování d rných 
štítk . Ten nabídl nejen vyšší 
rychlost a p esnost výpo t , 
ale též p ipravil cestu pro další 
mechanizaci použití tabelátor . 

WATSONOVO MOTTO 
ZN LO „THINK“, TEDY 

„MYSLI“, 
A TOTO KRÉDO 

VŠT POVAL I SVÝM 
ZAM STNANC M. 
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k VRT jasno, existuje vysoké nebezpečí, že nás evrop-

ské plány sítí VRT mohou minout. A jistě se shodne-

me, že to si nepřejeme. Cílem musí být dobu přípravy 

a realizace VRT zefektivnit tak, aby byla co nejkratší. 

Na druhou stranu je jasné, že příprava těchto nových 

tratí je komplikovaná a náročná. A že příčinou je naše 

dnešní složitá legislativa, je každému, kdo se v seg-

mentu přípravy dopravních staveb pohybuje, také 

jasné. Musíme zacílit na diskuzi odborníků z různých 

oblastí s koncovkou zjednodušení stávajících legisla-

tivních postupů. V tomto směru byla již řada pokusů, 

ale prakticky žádný reálný výsledek bohužel není 

na stole. Musíme mít také jistotu, že koridory nových 

železničních tratí jsou územně chráněny a bude tomu 

tak i do budoucna. V tomto směru je třeba velmi 

pragmatické a intenzivní diskuze úřadů s regionální 

samosprávou, která bude realizací VRT dotčena. Již 

dnes má také smysl diskuze o parametrech fi nancová-

ní projektů výstavby, protože náklad na 1 kilometr 

VRT bude činit i přes 1 miliardu Kč a stejně tak pro-

voz na těchto tratích a vysokorychlostní vlaky musí 

být součástí systému evropské dálkové železniční 

dopravy v rámci železničních koridorů TEN-T. Výzev 

a úkolů, které před námi stojí, je celá řada a čas plyne. 

Prioritní je nyní nalézt politickou shodu na podpoře 

VRT jako takových, na úrovni vlády přijmout jasnou 

závaznou koncepci dalšího rozvoje a stanovit kon-

krétní kroky a harmonogramy dalšího postupu a také 

jejich plnění kontrolovat. Vláda by proto měla zřídit 

pracovní skupinu složenou ze zástupců jednotlivých 

dotčených ministerstev, zástupců regionálních samo-

správ a dalších specialistů k urychlení přípravy VRT. 

Stojí za úvahu debatovat i o začlenění této skupiny 

například pod vládního zmocněnce a nabízí se i řada 

dalších námětů.    

Touto problematikou se také v listopadu 2016 

zabýval Hospodářský výbor Parlamentu ČR. Je 

potřeba doplnit, že vysokorychlostní železnicí 

rozumíme železniční tratě s návrhovou rychlostí nad 

250 km/hod., tzn. že jde zejména o konkurenci letecké 

dopravě. Je velmi dobře, že se do přípravy a diskuzí 

nad touto koncepcí intenzivně vložila také Hospodář-

ská komora, když začala na toto téma organizovat 

Kulaté stoly za účasti svých předních odborníků a zá-

stupců ministerstva dopravy a SŽDC. I tento tlak 

na změnu přístupu, tedy na praktické a pragmatické 

předkládání návrhů a postupových kroků, je velmi 

důležitý. Obecně jistě platí, že aby byla železnice pro 

cestující atraktivní a konkurenceschopná, musí být 

nejen moderní, ale také výrazně rychlejší než dosud. 

Lze proto pozitivně hodnotit, že ministerské rozvojové 

studie hovoří o rychlé železnici, ale to je pro další 

rozvoj dopravní infrastruktury a železnice jako celku 

u nás málo.

Chceme-li být dopravně evropsky atraktivní, chce-

me-li podpořit cestovní ruch a rozvoj naší ekonomi-

ky, pak je již opravdu nejvyšší čas dospět k jasnému 

rozhodnutí o dalších krocích při přípravě vysoko-

rychlostních tratí a vysokorychlostní železnice u nás. 

A na stole musí být kontrolovatelný a reálný harmo-

nogram. Z hlediska času jsme bohužel na hraně, 

nejenže okolní země postupují při přípravě vysoko-

rychlostní železnice rychleji, ale u nás to podle sou-

časných legislativních a věcných postupů vypadá tak, 

že bychom mohli se stavbou na prvním úseku VRT 

začít až někdy kolem roku 2035. 

A to je velmi výmluvný termín, připomínající historii 

výstavby našich dálnic, které ani po padesáti letech 

od prvního kopnutí nebudou dodělány. Prostě a jed-

noduše, pokud u nás nebude kolem dalších kroků 

Vysokorychlostní trat  (VRT) a vysokorychlostní železnice pat í mezi témata, která 
jsou asto diskutovaná v eské republice, nikdy však zatím k n mu nebylo p ijato 
žádné samostatné vládní usnesení. Zdá se ale, že se toto kone n  zm ní a VRT se 
stávají prioritou. V lo ském ervnu na záv r debaty s vedením SŽDC uložil premiér 
Bohuslav Sobotka ministru dopravy Danu okovi p edložit do vlády koncep ní 
materiál, který se bude týkat p ípravy a realizace vysokorychlostních tratí u nás.

PAVEL ŠVAGR

Dopravní expert
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Vysokorychlostní trat
versus eská republika

POKUD U NÁS NEBUDE 
KOLEM DALŠÍCH 

KROK  K VRT JASNO, 
EXISTUJE VYSOKÉ 

NEBEZPE Í, ŽE NÁS 
EVROPSKÉ PLÁNY SÍTÍ 
VRT MOHOU MINOUT.
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