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ymptomy nevládnutí jsou
v Česku bohužel nepřehlédnutelné. Možná by se chtělo
říci „Díky za volby!“, v domnění, že
nevládnutí je jen obvyklým předvolebním folklorem. Realita však
usvědčuje z naivity. Nevládnutí je
spíše zdejší trvalou kulturou. Dva
příklady.

V pondělí 4. září 2017 vláda projednala Zprávu o vývoji malého
a středního podnikání, kterou
zpracovalo a vydalo, opět, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
Jaké překvapení, žádné odpovědi
ani konkrétní kroky v něm nenajdete. Což není jen můj subjektivní
názor, i představitelé Hospodářské komory zprávu hodnotí jako
PETR KARBAN
Ve středu 24. srpna 2016 vláda
popisný a faktografický dokument,
šéfredaktor
projednala a schválila dokument
který neobsahuje odpovědi, ale je
Iniciativa Průmysl 4.0, který zprapouze obsáhlou mozaikou různých
covalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
forem a možností podpory malého a středního
Na více než dvou stech stranách se v něm v obecpodnikání v minulém roce.
né rovině složitě rozebírá z mnoha úhlů pohledu
stav a možnosti, ovšem konkrétní nástroje,
Vím, je to jen velmi malý a velmi omezený pohled
kroky či opatření budete hledat marně. A chybějí
na celou tu širokou a složitou vládní problemadodnes.
tiku. Přesto si dovolím tvrdit, že konstatování
toho, co všichni víme, se vládnutím nazývat
nemá…
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téměř 15 000 firem – členům Hospodářské komory České republiky

vydavatel neručí za obsah inzerátů

■

jednotlivým kancelářím Hospodářské komory v regionech a začleněným živnostenským společenstvům

Předplatné a aktualizace členské

■

VIP osobnostem českého politického, společenského a hospodářského života

náklad ověřován v ABC;
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tel.: 266 721 604
e-mail: vnitrnikomunikace@komora.cz

■

ministrům, hejtmanům a primátorům, senátorům a poslancům, státním organizacím
a ambasádám v ČR

Cílem časopisu Komora.cz je hájit zájmy podnikatelů, přinášet stanoviska Hospodářské komory České
republiky a podnikatelů k legislativě a přispívat ke zlepšení podnikatelského prostředí v Česku.

www.komora.cz 3

03K_editorial.indd 3

22.09.17 10:06

OBSAH
MZDY ROSTOU
Aktuálním tématem, silně akcelerovaným blížícími se volbami, jsou
mzdy. Paradoxně přesto, že v posledních letech se dynamika jejich
růstu výrazně zvyšuje a na trhu pracovních sil převyšuje poptávka
nabídku. Výsledky průzkumu Hospodářské komory ČR komentuje
hlavní analytička HK ČR Karina Kubelková.

10
BUDOUCNOST TVOŘÍME JIŽ DNES
Rozhovor s výkonným ředitelem firemního bankovnictví ČSOB
Petrem Mandou je věnován proměňující se úloze bank,
podpoře inovací a vzdělání i rizikům a příležitostem současné
globální ekonomiky. A také černým labutím.

18
STROJÍRENSTVÍ TŘETÍHO TISÍCILETÍ
Nedávno ještě neznámá slova začínají formovat odvětví, jehož
tradiční podoba pomalu mizí. Jsou tu cleantech, greentech,
nanotech, aditivní výroba… Má šanci české strojírenství, jehož
hnací silou jsou dodnes inženýři vzešlí z osmdesátých let?

22
ZAOSTŘENO NA PROCESY
Přestože v moderních společnostech se podnikové procesy i u nás
již staly běžným nástrojem, značná část firem ještě stále nemá
o interních procesech nejmenší představu, nemá je dokonce
ani popsány. Některé společnosti je formálně sice popsány mají,
ale ve skutečnosti podle těchto procesů neběží.

34
CÍSAŘ JE NAHÝ
Stavebnictví je indikátorem výkonnosti ekonomiky.
Česká ekonomika roste poměrně rychle, české stavebnictví nikoliv.
Obecné důvody jsou známé a čísla je potvrzují. Analýza ukazuje,
že na vině jsou především nízká míra státních investic, respektive
investic z veřejných rozpočtů, nevyhovující legislativa a špatná
připravenost projektů.

54
ROZBIJME STEREOTYP
Jak vnímají českou ekonomiku v zahraničí? Asi nepřekvapí,
že přežívá tradiční pohled – Česko rovná se pivo, Praha,
škodovky… Chceme ale víc. Pomoci mohou i Česká centra, která
se snaží vedle kultury propagovat také české firmy.

64
4 www.komora.cz

04K_obsah.indd 4

21.09.17 16:49

www.minerva-is.eu
marketing@minerva-is.cz

05K_minerva.indd 5

21.09.17 11:14

zprávy z komory a z domova

KRÁTCE
Z KOMORY
HK ČR
spoluzakladatelem
Národního centra
Průmyslu 4.0
Na Českém institutu informatiky,
robotiky a kybernetiky (CIIRC)
ČVUT v Praze za účasti téměř dvou
set hostů bylo slavnostním podpisem memoranda založeno Národní
centrum Průmyslu 4.0 (NCP 4.0).
Centrum má za cíl šíření osvěty
o Průmyslu 4.0 a rozvíjení spolupráce akademické a průmyslové sféry.
Zapojení HK ČR do vzniku centra
inicioval prezident HK ČR Vladimír
Dlouhý s profesorem Vladimírem
Maříkem z ČVUT. Hlavními zakládajícími členy a iniciátory vzniku
centra jsou ČVUT Praha, VUT
Brno, Siemens, Škoda Auto, Svaz
průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Středočeské
inovační centrum a Jihomoravské
inovační centrum.

PES míří do Senátu
Už během roku 2018 by se podnikatelům mohlo ulevit od byrokracie.

Foto: archiv HK ČR

Slavnostní zahájení Národního centra Průmyslu 4.0 představuje zásadní milník pro Průmysl 4.0 v ČR.
České malé a střední podniky budou mít díky této platformě otevřený přístup k technologiím a metodám
a budou je moci využívat při budování „chytrých“ továren budoucnosti.

HK ČR získala pro Právní elektronický systém pro podnikatele (PES)
podporu poslanců. Novelu zákona
o Hospodářské a Agrární komoře ČR, která vznik novinky umožní,
nyní projednají senátoři. „Pro české
podnikatele a živnostníky je to skvělá
zpráva, protože PES jejich podnikání
velmi usnadní a pomůže jim lépe se
orientovat v české džungli předpisů.
Vážím si široké politické podpory
tohoto projektu. Jmenovitě bych
chtěl poděkovat zástupci předkladatelů poslanci Zbyňku Stanjurovi
a sněmovnímu zpravodaji poslanci
Martinu Kolovratníkovi,“ poznamenal prezident Hospodářské
komory ČR Vladimír Dlouhý.
Více na www.pespropodnikatele.cz.

Podnikatelé doprovodí
Miloše Zemana
do Ruska
Kancelář prezidenta České republiky
Miloše Zemana pověřila organizací
podnikatelské mise do Ruské federace na konci listopadu Hospodářskou
komoru a Svaz průmyslu a dopravy.
Na organizaci jedné z největších

podnikatelských misí v novodobé
historii ČR budou tyto podnikatelské
organizace spolupracovat i se specializovanou obchodní Komorou pro
hospodářské styky se zeměmi SNS.
Podnikatelské organizace otevřely
možnost účastnit se akce firmám
se zájmem o ruský trh napříč všemi
odvětvími a obory, přihlášky začaly
přijímat na konci září.

GDPR: HK ČR chystá
celostátní konferenci
V roce 2018 začne platit evropské nařízení, které podnikatelům
ukládá nové povinnosti a přísnější
pravidla pro zacházení s osobními
údaji. Kdo podle GDPR do té doby
nezreviduje své informační systémy
a postupy nakládání s osobními
údaji, hrozí mu astronomické
pokuty. Hospodářská komora
v rámci informační kampaně
o GDPR vydala pro podnikatele
praktickou příručku s informacemi, jak mají postupovat. Je zdarma
ke stažení na webu HK ČR. Zároveň
připravuje na 23. listopad 2017
v Praze celodenní konferenci pod

názvem GDPR –Týká se i vás!, která
podnikatele s novými povinnostmi
seznámí.

Český olympijský
výbor nově
spolupracuje s HK ČR
HK ČR navazuje na tradiční spolupráci s českým sportem a uzavřela
strategické memorandum s Českým
olympijským výborem o vzájemné pomoci. Cílem memoranda je
intenzivní spolupráce, podpora
sportu a propagace olympijských
sportovních disciplín směrem
k podnikatelské veřejnosti. HK ČR
pomůže s hledáním českých exportních firem a zprostředkováním
jejich prezentace v Českém domě
v rámci zimních olympijských her
v korejském Pchjongčchangu v roce
2018. „Spojili jsme síly a v zahraničí budeme prezentovat při sportu
nejenom Českou republiku, ale také
český průmysl,“ potvrdil předseda
Českého olympijského výboru Jiří
Kejval. ■
MIROSLAV DIRO
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Business Class
Business Class nabízí maximální komfort a individuální servis od odletu z Prahy
po celou dobu letu
DOPŘEJTE SI TEN NEJKVALITNĚJŠÍ SERVIS U NEJLEPŠÍ LETECKÉ SPOLEČNOSTI
VÝCHODNÍ EVROPY*
Volná váha zavazadel – 2 odbavená
zavazadla, každé 32 kg**

Moderní systém palubní zábavy****

Rozestup mezi sedadly:  cm***

Nápoje se servírují ve sklenicích,
občerstvení na porcelánových talířích,
s kovovými příbory
,PUVCNNCRR

7+(:25/'`6
67$5$,5/,1(

VVV@DQNEKNSBNL
07K_aeroflot.indd 7

2FHQČQt 6N\7UD[ $ZDUG  3UDYLGOD SUR RGEDYHQi
]DYD]DGOD VH OLãt SRGOH GHVWLQDFt /Lãt VH SRGOH W\SX
OHWDGOD
'RVWXSQRVWV\VWHPSDOXEQt]iEDY\VHOLãt
SRGOH OHWX D W\SX OHWDGOD ,QIRUPXMWH VH X OHWHFNpKR
SHUVRQiOX

21.09.17 11:21

zprávy zbkomory abzbdomova

A SPOLEČENSTVA
Prezentace technického vzdělávání
OHK Kladno pořádá již čtvrtým
rokem akci na podporu odborného
školství s názvem Prezentace technického
vzdělávání kladenského regionu, která se uskuteční
ve dnech 6. a 7. října od 9 do 12 hodin v prostorách SŠ designu a řemesel, U Hvězdy 2279,
Kladno. Je určena pro žáky končící ZŠ a jejich
rodiče a účelem této akce je seznámení s možnostmi dalšího perspektivního vzdělávání dětí
a následného uplatnění v praxi.

Dilema vyřeší veletrh
Cílem probíhající prezentace středních
škol a zaměstnavatelů z Královéhradeckého kraje pořádané KHK Královéhradeckého
kraje, která je svým rozsahem největší v ČR, je
představení široké škály aktuálně nabízených
a perspektivních studijních a učebních oborů pro
žáky devátých tříd i pro jejich rodiče. Řetězec
veletrhů odstartoval již na konci září v Náchodě
a během podzimu se série přehlídek uskuteční
v Rychnově nad Kněžnou, Trutnově, Jičíně
a Hradci Králové, kde celá akce vyvrcholí
3. a 4. listopadu.

Workcamp Parket 2017
Cech podlahářů ČR podpořil účast mladého
podlaháře v mezinárodním vzdělávacím projektu.
Na začátku září se v německém Dahlenu sešlo
podlahářské mládí z jedenácti států s parketářskými mistry, aby pod jejich dohledem na místním
zámku v Císařském a Zrcadlovém sále vyrobili
a položili parkety po vzoru starých palácových
podlah.

Jubilejní podnikatelské setkání
OHK Vyškov ve spolupráci s městem
Vyškovem a KHK jižní Moravy
uspořádala letos již desátý ročník podnikatelského

Foto: 3x HK ČR

REGIONY
Žáci budou mít možnost vyzkoušet si profese na vlastní kůži.

setkání. Akce se účastnila řada významných hostů
a podnikatelů, například předseda vlády ČR
Bohuslav Sobotka, místopředseda Senátu PPČR
Ivo Bárek, hejtman Jihomoravského kraje
Bohumil Šimek nebo předseda KHK JM Michal
Štefl. Neméně významná byla účast podnikatelek,
které se účastnily soutěže o titul Podnikatelka
roku, jejíž 4. ročník byl na podnikatelském setkání
vyhodnocen.

Fotografická soutěž
Cech klempířů, pokrývačů a tesařů
uspořádá fotografickou soutěž. Ceny
budou předávány ve třech kategoriích – v oboru
nejlepšího klempířského díla, nejlepšího snímku
kvalitní práce pokrývačů a nejzdařilejší fotografie
tesařského díla. Více podrobných informací k celé
akci naleznete na adrese www.cech-kpt.cz,
uzávěrka přihlášek je 1. ledna 2018.

Krušnohorský byznys day
OHK v Chomutově vás zve na veletrh
obchodních příležitostí pod názvem
Krušnohorský byznys day, který se uskuteční
24. října v prostorách městského divadla v Chomutově. Na akci se setkají zástupci podnikatelů, měst
a obcí a vysokých škol. Hlavním cílem je navázat
nová obchodní partnerství i součinnost s obcemi
a dále rozvíjet podnikatelskou aktivitu v regionu.

Sokrates již pošestnácté
OHK v Mostě ve spolupráci s firmou
ČEZ Energetické produkty zve na již
16. ročník veletrhu Sokrates. Regionální veletrh
středního vzdělávání tradičně nabídne žákům ZŠ
širokou škálu oborů, které v příštích letech najdou
uplatnění na trhu práce. Žáci se budou moci
zúčastnit workshopů i ukázek konkrétních profesí.
Projekt spolupořádá Úřad práce Ústí nad Labem
a koná se pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje.

Cechy na Veletrhu řemesel
Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR
se zúčastnil Veletrhu řemesel
na pražském Ovocném trhu, aby ukázal sílu, krásu
a budoucnost tohoto řemesla. Akce se zúčastnily
další cechy, SŠ a OU. Akce pod záštitou radní pro
oblast školství Ireny Ropkové seznámila účastníky
s aktuální nabídkou studijních oborů učňovského
školství a s ukázkami řemeslného umění.
Návštěvníci měli také možnost zúčastnit se
cechovních workshopů.

Burza škol ve Strakonicích
Na Burze škol ve Strakonicích, kterou
pořádá OHK ve Strakonicích, se dne
31. října bude prezentovat cca 40 odborných
učilišť, středních a vyšších odborných škol
z Jihočeského kraje. Cílem akce je podat žákům
aktuální informace o podmínkách a možnostech
dalšího studia v jihočeském regionu a seznámit je
s termíny a průběhem dnů otevřených dveří
na jednotlivých školách.

Srbské podnikatelky ve Zlíně
KHK Zlínského kraje přijala desetičlennou skupinu podnikatelek ze
srbského města Čačak, které se zajímaly o možnosti spolupráce s firmami ve Zlínském kraji. Podnikatelky zastupovaly místní podniky všech velikostí
z různých oblastí. „Na návštěvu i zájem srbských
podnikatelek bychom chtěli v blízké budoucnosti
navázat, ať už uspořádáním Byznys dne ve Zlíně,
nebo formou podnikatelské mise do Srbska,“ řekla
Iveta Táborská, ředitelka KHK Zlínského kraje.

Posviťte si na budoucnost
RHK Plzeňského kraje ve spolupráci
s partnery, jimiž jsou Plzeňský kraj,
město Plzeň a plzeňský Úřad práce, pořádá
ve dnech 10. a 11. listopadu v areálu Depo2015
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Nejlepší podnikatelky regionu ocenil premiér Bohuslav Sobotka.

unikátní burzu práce a vzdělávání pod názvem
Posviť si na budoucnost. Akce umožní návštěvníkům seznámit se s různými možnostmi kariérního
směřování, a to komplexně od střední školy přes
univerzitu až po konkrétní zaměstnavatele, kteří
budou reprezentovat praktické uplatnění
v konkrétních oborech.

AHR ČR – Nejsou lidi
Hlavním mottem konference Asociace
hotelů a restaurací ČR je nedostatek
personálu. Akce se zaměří na aktuální situaci
na trhu práce – nové koncepty náboru, kde brát
zaměstnance a jak být první, kdo je uloví, jak
pracovat s různými generacemi nebo jaký význam
hraje firemní kultura. Konference proběhne
ve dnech 30. listopadu a 1. prosince v Olomouci.
Registrovat se můžete na www.konferenceahr.cz.

Krajské exportní konference
KHK Pardubického kraje, KHK střední
Čechy, HK ČR a Ministerstvo
zahraničních věcí ČR zvou na Krajskou exportní
konferenci, která se uskuteční 18. října v Pardubicích. Cílem letošního ročníku je kromě podpory
exportních aktivit malých a středních podniků také
představit exportní potenciál regionu zahraničním
diplomatům. Novinkou programu letošní série
konferencí je zařazení kurzu prezentačních
dovedností pro exportéry. Více informací
na www. khkpce.cz.

Burza práce a vzdělání v Prostějově
Ve Společenském domě Prostějov se
představili významní zaměstnavatelé
regionu a odborné školy, které s těmito firmami
spolupracují. Akce pořádaná OHK Prostějov byla
určena široké veřejnosti, především však pro žáky
ZŠ a SŠ, ale i pro každého, kdo hledá práci nebo
povolání pro sebe nebo své děti.

Akce na podporu regionálního vzdělávání každoročně láká stovky zájemců.

ATOK pozval Izraelce

Krajská exportní konference v Brně

Východočeské textilní firmy Veba,
Mileta a Grund navštívila delegace
podnikatelů z Izraele, která svoji misi zakončila
účastí na rozšířeném jednání správního výboru
Asociace textilního-oděvního-kožedělného
průmyslu. Ze společného setkání českých
a izraelských textilních a oděvních firem vzešlo
mnoho podnětů pro vzájemnou spolupráci a bylo
dohodnuto reciproční setkání v Izraeli na jaře
příštího roku.

V prostorách Vědeckotechnického parku
TITC v Brně se uskutečnila Krajská
exportní konference organizovaná Hospodářskou
komorou ČR ve spolupráci s KHK jižní Moravy.
Součástí letošního ročníku byl velmi žádaný kurz
prezentačních dovedností pro exportéry. Účastníkům
byly podrobně představeny podnikatelské příležitosti
ve Vietnamu a Bělorusku – v zemích s růstovým
ekonomickým potenciálem pro české podnikatele.
Konference zaznamenala značný ohlas mezi
podnikateli. Zúčastnilo se jí na 50 účastníků. Více
informací naleznete na webu www.khkjm.cz. ■

Interim management na MSV
Česká asociace interim managementu
(CAIM) pořádá v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně konzultační
setkání o možnostech a výhodách využití interim
managementu v různých oblastech a fázích
podnikání. Zájemci z řad malých a středních
firem mohou přijít prodiskutovat své problémy
a možnosti spolupráce se zkušenými manažery
ve středu 11. října dopoledne od 9:30 do 12:30
hodin v areálu výstaviště. Rezervace předem není
nutná, ale vítaná. Podrobnosti na www.caim.cz.

Portál pomůže najít praxi
Přestože se na území Jihočeského
kraje v minulosti realizovala již celá
řada projektů na podporu technického vzdělávání, lze na základě provedeného průzkumu
Jihočeské HK odvodit, že počet ani struktura
absolventů středních škol stále nedokáže pokrýt
poptávku pracovního trhu po technicky
vzdělaných pracovnících. „Z tohoto pohledu
považuje hospodářská komora za nezbytné na tyto
aktivity navazovat a dále je rozšiřovat s cílem
uspokojit poptávku jihočeských zaměstnavatelů
po technicky vzdělaných absolventech,“ uvedl
Luděk Keist, ředitel Jihočeské HK. Více
na www. impulsprokarieru.cz.

HK ČR na MSV v Brně
Ocenění nejlepších absolventů
(úterý 10. října)
HK ČR již přes 20 let oceňuje nejlepší absolventy
SOŠ a učilišť a podporuje tak odborné vzdělávání.
22. ročník ocenění nejlepších absolventů proběhne
v expozici Jihomoravského kraje v pavilonu Z
ve 14:15 hodin.
Kulatý stůl Laos a Kambodža
(úterý 10. října)
Akce na podporu exportních aktivit a představení
možností pro české firmy v Laosu a Kambodži
i zkušeností konkrétních firem s těmito trhy se
uskuteční od 15:30 do 17:35 hodin v Exportním
domě. Semináře se zúčastní prezident HK ČR
Vladimír Dlouhý nebo náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa.
Česko-ománský seminář
(středa 11. října)
Seminář následovaný jednáními českých firem
s vybranými ománskými společnostmi proběhne
od 14:30 hodin v Exportním domě. Svoji účast
na akci, kterou spolu s HK ČR pořádá také Česko-ománský výbor, potvrdil náměstek ministra
zahraničních věcí Martin Tlapa.
MIROSLAV BENEŠ
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Mzdy rostou
bez ohledu na vládu a na odbory
Letos zvýšilo mzdy celých 82 % zaměstnavatelů v České republice, zaměstnance navíc čekají ještě 13. mzdy
a nové benefity. Zaměstnanci si letos polepšili na mzdách nejčastěji o 5 a více procent. Více než 7procentní nárůst
mezd hlásí dokonce každá šestá firma v zemi. Vyplývá to z odpovědí 429 firem a živnostníků v rámci nejnovější
ankety mezi členy Hospodářské komory.

Č

eské republice se daří, o čemž svědčí i průběžné výsledky HDP v letošním roce. Řada
institucí odhaduje letošní růst kolem 4 %.
Nezaměstnanost se pohybuje kolem své přirozené
úrovně a je vůbec nejnižší v celé EU. Jsme již v situaci, kdy u nás pracuje každý, kdo pracovat chce.
Pro zaměstnance je tato situace jistě příjemná, nicméně má svoje (již ne tak viditelné) konsekvence.
Nízká nezaměstnanost související s pozitivním
vývojem ekonomiky je přirozeným jevem a mimo
jiné způsobuje, že mzdy rostou. Zaměstnavatelé
mzdy sami zvyšují jednak proto, že v konjunktuře
roste objem zakázek, firmy mají vyšší produktivitu,
ale také proto, že se snaží získat a udržet zaměstnance, které nutně potřebují k dalšímu fungování.
V takové situaci je absurdní vyvíjet tlak na umělé
zvyšování mezd, ať již přímo prostřednictvím
růstu minimální mzdy, nebo nepřímo růstem platů
ve veřejném sektoru.

Firmy bojují o zaměstnance
Podle posledního šetření Hospodářské komory
i přes zmíněná úskalí téměř čtvrtina všech firem
nabírala v 1. pololetí 2017 zaměstnance a skoro
pětina z nich plánuje nabírat i nyní. Uvedená
čísla dokládají konkurenční boj firem o zaměstnance, „přetahování“ pracovníků. Nedostatek
kvalifikované pracovní síly přitom „dusí“ zaměstnavatele podobně jako náklady na pracovní sílu
nebo přebujelá byrokracie. Nemůžeme se tedy
divit zaměstnavatelům, že se po kvalifikované
pracovní síle poohlížejí v zahraničí. Český trh

práce je již v podstatě nasycen. Pokud chceme,
aby česká ekonomika rostla v příštích letech,
jsou nutná zásadní systémová opatření (reforma
vzdělávání, mobilizace „neaktivních“ skupin
obyvatelstva – například žen pečujících o děti
nebo o staré rodiče). Operativní řešení spočívá
v odstraňování bariér při náboru zahraničních pracovníků. Ve všech těchto případech je
Hospodářská komora připravena budoucí vládě
pomoci. ■
KARINA KUBELKOVÁ, HLAVNÍ ANALYTIČKA HK ČR

TŘICET PĚT PROCENT ZAMĚSTNAVATELŮ ZVÝŠILO V LOŇSKÉM ROCE
MZDU SVÝM ZAMĚSTNANCŮM O PĚT A VÍCE PROCENT.
Zdroj: anketa HK ČR, září 2017
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Graf č. 1: Zaměstnavatelé průměrnou měsíční mzdu svým zaměstnancům v roce 2017
(v porovnání s 2016)
Zvýšili o více než 7 %

18 %

Zvýšili o 5 % až 7 %

17 %

Zvýšili o 3 % až 5 %

31 %

Zvýšili o méně než 3 %

16 %

Nezměnili

„MZDY MAJÍ RŮST PODLE
PRODUKTIVITY PRÁCE
V KONKRÉTNÍCH FIRMÁCH, JE
POTŘEBA PŘIHLÍŽET K ODVĚTVÍ
I REGIONU, VE KTERÉM PŮSOBÍ.
V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BY
ODBORÁŘI ZPŮSOBILI NEVÍDANÉ
HOSPODÁŘSKÉ ŠKODY.“
VLADIMÍR DLOUHÝ V REAKCI NA SLOVA JOSEFA
STŘEDULY O TLAKU NA ZVYŠOVÁNÍ MEZD

17 %

Snížili

V PŘÍŠTÍM ROCE O 8 AŽ 10 PROCENT.

1%
Zdroj: anketa HK ČR, září 2017

Graf č. 2: Očekávaná úskalí rozvoje podnikání v roce 2018
60 %

Nedostatek kvalifikované pracovní síly
Náklady na pracovní sílu

55 %

Administrativní zátěž

45 %

Ekonomické a politické podmínky

24 %

Právní prostředí

23 %

Domácí poptávka

17 %

Měnový kurz

14 %

Ceny energií a surovin

A

ktuální šetření Hospodářské komory bylo
realizováno na přelomu srpna a září 2017
a reagovalo na něj 429 respondentů – členů
Hospodářské komory všech velikostí a oborů. Dle
výsledků zvyšovalo mzdy výrazně více firem, než
jich avizovalo nárůst na začátku roku. Meziročně
o více než 5 % přidávalo 35 % podniků (viz Graf
č. 1), což je dokonce třikrát více firem, než byla
jejich lednová představa. Oproti loňsku bude také
více zaměstnavatelů dávat 13. platy nebo odměny
v podobné výši (celkem 47 % – viz Graf č. 3) a řada
z nich plánuje dále rozšiřovat nabídku zaměstnaneckých benefitů. Není divu, obsazovat volná
místa je při současné nízké míře nezaměstnanosti
velmi obtížné. Aby si firmy své zaměstnance
udržely nebo v lepším případě získaly nové, plánují
přidat většinou několik placených dní dovolené,
sick days, častěji se začal objevovat náborový
příspěvek a příspěvek na dojíždění.

12 %

Zahraniční poptávka

6%

Podmínky pro získání financování

6%

Dopady brexitu

Foto: HK ČR

1%
Zdroj: anketa HK ČR, září 2017

Graf č. 3: Plánovaný 13. plat zaměstnancům či odměna v podobné výši

KARINA KUBELKOVÁ
Hlavní analytička HK ČR

Ano, plánuji vyplatit

47 %
53 %

Ne, neplánuji vyplatit

Zdroj: anketa HK ČR, září 2017

Většina firem bude zvyšovat mzdy i v roce 2018,
o více než pět procent si polepší celá třetina
respondentů. Žádná firma přitom nepředpokládá, že by musela mzdy snižovat. Propouštění se
přitom zaměstnanci bát nemusí, zaměstnavatelé
se i v příštím roce budou nejvíce potýkat s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, která patří
mezi jednu ze tří největších bariér rozvoje firem
vedle nákladů na pracovní sílu a administrativní
zátěže (viz Graf č. 2). ■
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Právní ablegislativní
servis
Vážení čtenáři, v naší pravidelné rubrice vás informujeme o nových právních předpisech důležitých pro podnikání.
Upozorníme vás na zajímavá soudní rozhodnutí. Stručně shrneme některé legislativní materiály, které Hospodářská
komora České republiky připomínkovala v rámci mezirezortního připomínkového řízení.

MĚLI BYSTE VĚDĚT
Kdy lze umístit na pracoviště
kamerový systém? Kdy lze monitorovat
činnost na počítači? Jaké náležitosti
musí mít souhlas zaměstnance?
Specifika, která s sebou přináší problematika
monitoringu pracoviště a sledování zaměstnanců,
jsou dána především vztahem mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kdy zaměstnanec užívá
nástroje, materiál a další výrobní prostředky, které
mu zaměstnavatel propůjčuje pro výkon práce.

Z tohoto titulu by měl mít zaměstnavatel zároveň
možnost kontrolovat, jakým způsobem je s jeho
majetkem nakládáno a jak jsou plněny jeho úkoly,
pokyny a dodržovaná stanovená pracovní doba.
Za tímto účelem umožňuje zákoník práce užití
kontrolních mechanismů, tedy i kamerových
systémů, a to za předpokladu, že je to odůvodněno závažným důvodem, spočívajícím ve zvláštní
povaze činnosti zaměstnavatele. Příkladem této
zvláštní povahy může být například bezpečnost
a zdraví při práci, či nakládání s nebezpečným
materiálem, ale také ochrana obchodního nebo
výrobního tajemství. Využití kamerových systémů
by mělo být vždy krajním řešením, které lze užít

ve chvíli, kdy stanoveného účelu nelze dosáhnout
jinými prostředky.
Pokud se zaměstnavatel rozhodne instalovat
na pracoviště kamerový systém bez uchování
záznamu (bude se tedy jednat o online přenos
v reálném čase), musí o této skutečnosti informovat zaměstnance. Informování zaměstnanců lze
nejlépe uskutečnit vydáním vnitřního předpisu,
nejlépe pracovního řádu, se kterým se zaměstnanci
seznámí proti podpisu a ve kterém budou uvedeny
následující informace:
■ o účelu, kvůli kterému jsou prostory monitorovány;
■ o rozmístění jednotlivých kamer na pracovišti;
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o době, během které budou kamerové systémy
v provozu;
■ o okruhu osob, které budou kamery monitorovat;
■ o tom, že záznam není uchováván.
Pakliže se zaměstnavatel rozhodne instalovat
na pracoviště kamerový systém, který tzv. nahrává
(tj. záznam lze uchovat a opětovně pustit), jsou
zde přísnější podmínky. Vedle výše uvedených

informací, které lze splnit vydáním vnitřního
předpisu, je třeba také získat souhlas konkrétních
zaměstnanců. Tento souhlas musí být výslovný,
nejlépe písemný. V případě, že zaměstnanec
souhlas neudělí, nebo jej odvolá, nelze kamery
instalovat, či je dále provozovat. Rovněž je třeba
kamerový systém zaregistrovat u Úřadu pro
ochranu osobních údajů.

PŘIPOMÍNKOVALI JSME

mínkové řízení bylo ukončeno. Hospodářská
komora ČR navrhuje celý materiál přepracovat
a znovu předložit do mezirezortního připomínkového řízení.

■

(stav k 5. 9. 2017)

Lobbing
Úřad vlády vložil do mezirezortního připomínkového řízení návrh věcného záměru zákona
o lobbingu. Cílem předloženého návrhu regulace
lobbingu je zvýšení transparentnosti lobbistické
činnosti a posílení veřejné kontroly v této oblasti.
Zřízením registru lobbistů by měl být položen
základ k zakotvení lobbingu jako legitimní
činnosti a též k jeho odlišení od lobbování netransparentního.
Materiál velmi obecně shrnuje jednotlivé
možnosti regulace lobbingu, výčet možností
a rozsahu jednotlivých parametrů, mezi které patří například okruh regulovaných aktivit, rozsah
registru lobbistů, vymezení lobbovaných osob,
informace evidované v registru lobbistů, reportování o uskutečněných lobbistických kontaktech
nebo výhody pro registrované lobbisty. Připo-

Zákon o pobytu cizinců
Ministerstvo vnitra předložilo do mezirezortního
připomínkového řízení návrh zákona o pobytu
cizinců. Důvodem tohoto předložení je zajištění
transpozice směrnice Evropského parlamentu
a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních
příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu,
studia, stáže, dobrovolnické služby, programů
výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů
a činnosti au-pair. Dále návrh obsahuje následující
tematické okruhy:
a. Zavádí se povinnost cizince absolvovat po příjezdu do ČR adaptačně-integrační kurz.
b. Navrhuje se upravit zákonné zmocnění vlády
k vydání kvót pro ekonomickou migraci. Budou
stanoveny kvantitativní kvóty pro vydání povolení k dlouhodobému pobytu za výdělečnými

Zároveň připomínáme, že zaměstnavatel musí
při instalaci kamerového systému vybrat vhodné
místo, kam lze jednotlivé kamery umístit. Kamerový systém nelze instalovat tam, kde dochází
k projevům soukromé povahy (například k převlékání zaměstnanců), ale také na místa, kde
zaměstnanec tráví pracovní přestávky (například
jídelny). ■

účely, které budou blíže rozčleněny do kategorií
odpovídajících kvalitativnímu vymezení migračních potřeb.

Zákon o zpracování osobních údajů
Dalším návrhem z pera Ministerstva vnitra je
nový zákon o zpracování osobních údajů, který
má nahradit dosavadní zákon o ochraně osobních
údajů. Důvodem předložení nového zákona
je zajištění souladu vnitrostátní právní úpravy
s obecným nařízením o ochraně osobních údajů
známé jako GDPR. Hlavním cílem GDPR je
účinná ochrana osobních údajů v EU, která vyžaduje posílení a podrobné vymezení práv občanů
a povinností těch, kdo osobní údaje zpracovávají
a o jejich zpracování rozhodují. Podstatná část
návrhu upravuje nové uspořádání Úřadu pro
ochranu osobních údajů, který bude dále plnit
funkci dozorového orgánu v ČR, ale ve větším
rozsahu než dosud. ■
IVETA ZETOCHOVÁ, LUCIE PLACHÁ, ÚŘAD HK ČR

www.komora.cz 13

12_13K_legislativa_anag.indd 13

21.09.17 11:48

servis legislativa

Kdo potřebuje
pověřence
pro ochranu osobních údajů?
GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zavádí do právního řádu zcela nový institut – pověřence
pro ochranu osobních údajů. Musí s ním pracovat všichni, kdo zpracovávají osobní údaje?

K

do tedy musí mít pověřence? Především
orgány veřejné moci a organizace, které jako
hlavní činnost vykonávají zpracování systematického a rozsáhlého monitorování občanů nebo
rozsáhle zpracovávají citlivé kategorie údajů. Aby
se jednalo o hlavní činnost podnikatele, musí být
osobní údaje zpracovávány rozsáhle a musí souviset
se základními činnostmi právnické osoby. Jde o veškeré aktivity podnikatele, kdy je zpracování osobních dat nedílnou součástí činnosti podnikatele.
Orgány veřejné moci GDPR blíže nespecifikuje,
toto nechává na úpravě členských států. Návrh
nového zákona o zpracování osobních údajů, který
je aktuálně v mezirezortním připomínkovém řízení
považuje za veřejný subjekt orgán, který je zřízen

zákonem nebo na základě zákona v oblasti práva
veřejného a plní zákonem stanovené úkoly ve veřejném zájmu.
Co je úkolem pověřence? Hlavní činností pověřence
je monitorování souladu zpracování osobních údajů
s povinnostmi vyplývajícími z GDPR. Pověřenec tedy bude provádět interní audity a školení
pracovníků. Pověřencem může být jak fyzická
osoba – zaměstnanec správce či zpracovatele, nebo
externí spolupracující osoba, která funkci pověřence
vykonává na základě smlouvy o poskytování služeb
(např. advokátní kancelář). Pověřenec musí plnit své
povinnosti a úkoly nezávislým způsobem. ■

POŽADAVKY NA OSOBU POVĚŘENCE
■

■
■

■

■

Kdo potřebuje pověřence?
■

■

Příklady, které mohou nastat:

Pověřenec

Zpracováváte osobní údaje jako podklad pro reklamu ve vyhledávačích, která se utváří podle toho, jak se lidé
chovají na internetu?

ano

Jednou ročně svým klientům posíláte reklamu, v níž propagujete svůj potravinářský podnik?

ne

Jste praktický lékař a shromažďujete údaje o zdravotním stavu svých pacientů?

ne

Zpracováváte osobní údaje genetického a zdravotního charakteru pro nemocnici?

ano

Národní i evropská legislativa
Orientace v podnikání a vnitřním
uspořádání správce

ÚKOLY POVĚŘENCE

LUCIE PLACHÁ, MARKÉTA SCHORMOVÁ

Není to vždy povinnost, záleží na druhu a množství údajů, které shromažďujete, a na tom, zda jejich zpracování představuje vaši hlavní
činnost či jestli je zpracováváte ve velkých objemech.

Znalosti v oboru práva a praxe v oblasti
ochrany osobních údajů

■

Shromažďovat informace za účelem
zjišťování zpracovatelských činností
Analyzovat a prověřovat právní soulad
zpracovatelských činností
Informovat, radit a vydávat doporučení
správci nebo zpracovateli
Poskytovat poradenství
Zpracovávat posudky posuzování vlivu na
ochranu osobních údajů a monitorování
jeho uplatňování
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Celní zástupce – nutnost, či přežitek?

D

ošlo k naplnění předpokladů, tedy
k poklesu vyřizovaných celních formalit
po vstupu ČR do Evropské unie?
Pravý opak je pravdou. V květnu 2004 sice opravdu
došlo k poklesu celních zásilek, ale od té doby je
trend rostoucí, ať už jde o absolutní počet, nebo
složitost celních formalit. Obchod se zeměmi
mimo státy EU vzrůstá a celní předpisy Unie jsou
mnohem složitější a proměnlivější než dřívější
česká legislativa, a tak potřeba kvalitního celního
zástupce není ve firmách rozhodně minulostí.
Čím se dnes platná legislativa řídí a podle čeho
postupuje celní zástupce?
Základem je celní kodex Unie, k jehož zásadním

změnám došlo v minulém roce. Celní předpisy
jsou ale souborem stovek nařízení a mezinárodních dohod, které určují nejen to, jaké clo dovozce
zaplatí, jaké formality musí splnit a co mu hrozí,
když pravidla poruší, ale také zda vůbec může dané
zboží vyvézt nebo dovézt a za jakých podmínek.

Kdy doporučujete firmám využít externího
zástupce a jak zjistit, zda je dobrý?
Doporučuji především využít služeb kvalitního
celního zástupce, který je pak zprostředkovatelem
komunikace mezi celním úřadem a dovozcem či
vývozcem; je schopen doporučit a také realizovat
různá celní zjednodušení, využívat preferenční
opatření a navrhnout celní režimy, které přinášejí

Foto: GEFCO

V roce 2004, kdy Česká republika vstupovala do Evropské unie, mnozí predikovali,
že s odstraněním vnitřních celních hranic mezi členskými státy dojde k poklesu
celních případů a profese celník či celní deklarant se stanou téměř nepotřebnými.
Jaká je realita po více než 13 letech, jsme se zeptali ředitelky mezinárodní
logistické společnosti GEFCO v České republice Lucie Svobodové.
firmám významné úspory cla. Specifické požadavky v jednotlivých geo-regionech jsou velice různorodé a i my ve společnosti GEFCO profitujeme
ze sdílení know-how s kolegy z našich poboček
v cílových destinacích.

A máte konkrétní doporučení, jak poznat, že je
celní zástupce opravdu kvalitní?
Kvalitní znamená v tomto případě především znalý
aktuální legislativy. Moje rada je tedy jednoduchá
– ptejte se, zda má poskytovatel služeb s oblastí
vašeho zájmu zkušenosti a ptejte se, jak zajišťuje
vzdělávání svých celních zástupců. Odpovědi vám
mnohé odhalí. ■
GEFCO
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Komora radí
podnikatelům

Z

aměstnankyně, která je na rodičovské
dovolené, by chtěla ukončit pracovní
poměr k 31. 12. 2017. Budeme mít
povinnost jí vyplatit odstupné?
V případě pracovního poměru se vyplácení tzv.
odstupného řídí zákoníkem práce v platném
znění dle § 67. Ten stanovuje, že zaměstnanci,
u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru
výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů
uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou
z týchž důvodů, přísluší při skončení pracovního
poměru odstupné. Odstupné se tedy v tomto
případě vyplácí, ruší-li se nebo přemísťuje-li
se zaměstnavatel nebo jeho část anebo stane-li se zaměstnanec nadbytečným z rozhodnutí
zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně
jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu
zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti
práce nebo o jiných organizačních změnách.
Výše odstupného se řídí následujícími pravidly:
Jednonásobek průměrného výdělku je vyplácen,
jestliže pracovní poměr zaměstnance u zaměstnavatele trval méně než jeden rok. Dvojnásobek při
pracovním poměru rok až max. dva roky, trojnásobek při alespoň dvouletém pracovním poměru.
Součet trojnásobku jeho průměrného výdělku
a částek uvedených výše zaměstnavatel vyplatí
pak tehdy, když dochází k rozvázání pracovního
poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje
v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4.
Dvanáctinásobek průměrného výdělku je vyplácen, jestliže zaměstnanec nesmí podle lékařského
posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní

úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro
ohrožení touto nemocí apod. V případě podané
výpovědi (nebo jiného způsobu ukončení pracovního poměru) ze strany zaměstnance se nárok
na odstupné zákon nepřiznává.

Je zaměstnavatel povinen zajistit proškolení
zaměstnancům tzv. řidičům referentům,
jestliže pro služební účely používají soukromé
vozidlo? Pokud ano, v jakém rozsahu
a periodicitě je nutné zaměstnance proškolit?
Zaměstnavatel musí podle zákoníku práce
provádět tzv. prevenci rizik, tedy podle ustanovení § 102 zákoníku práce je povinen soustavně
vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat
jejich příčiny a zdroje a na základě tohoto zjištění
vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření
k jejich odstranění. Když by při řízení vozidla došlo k úrazu, jednalo by se o úraz pracovní. Z toho
důvodu musí zaměstnavatel zajišťovat bezpečnost
a ochranu zdraví zaměstnanců, kteří tato vozidla
řídí. Řízení vozidla lze považovat za rizikovou
činnost, a tudíž zaměstnavatel musí provádět
prevenci rizik. Prevencí rizik se samozřejmě rozumí i školení. Četnost a náplň školení si určuje
sám zaměstnavatel, neboť on jediný odpovídá
za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Daná
povinnost školení se týká i použití soukromého
vozidla ke služebním účelům. Zaměstnavatel by
měl stanovit rozsah a obsah školení po konzultaci s odborně způsobilou osobou, která je pro
vyhledávání rizik a nebezpečí vznikající při práci

OBRAŤTE SE S DOTAZY
NA KONTAKTNÍ MÍSTA HK ČR
Téměř 100 kontaktních míst Hospodářské
komory rozmístěných po celé republice
zodpovědělo od roku 2004 do současnosti
více než 75 tisíc podnikatelských dotazů.
Rychle a bezplatně. Zeptejte se i vy.

KONTAKTY A DALŠÍ INFORMACE NAJDETE NA

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

na konkrétním pracovišti odborně školena a má
v tom odbornou praxi. Obecně tedy není rozsah
a obsah školení přesně legislativně stanoven, ale
rozsah a obsah školení vychází z individuálního
posouzení prevence rizik u konkrétního zaměstnavatele odborně způsobilou osobou. Školení
řidičů referentů by mělo být pravidelné, zpravidla
1x ročně. Obecně by také mělo dojít k přeškolení,
pokud dojde významně ke změně legislativy. ■
TOMÁŠ MACNAR, REGIONÁLNÍ MÍSTO PRAHA
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rozhovor měsíce

N

ení bankovnictví, z podstaty konzervativní,
konzervativní možná až příliš? Poslední
velkou novinkou je úvěr, ten se v Evropě
používal už za templářů ve dvanáctém století…
Bezesporu je konzervativní, ale myslím, že je to dobře.
Je to o penězích a klienti očekávají spolehlivost, stabilitu, oporu. Souhlasím s tím, že jak banky vystupují
navenek, je možná až příliš konzervativní a mnohdy
chybí lidský rozměr. Jedná se však o služby a ty jsou
o lidech. Jednou z věcí, na kterou kladu důraz, je to,
aby se u nás klienti cítili dobře a měli s námi dlouhodobý, otevřený vztah.
V každém vztahu ovšem přijdou i méně klidné
chvíle…
Jako v běžném životě, tak i ve vztahu klient-banka mohou nastat okamžiky, které jsou složitější. Ne vždycky

je doba jednoduchá a mohou nastat potíže například
při úvěrování. Právě pak je důležité, když vzájemný
vztah stojí za to a banka vás dokáže podržet.

Jaká doba je z vašeho pohledu právě nyní?
Skvělá! Jsme jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik
v Evropě a firmy jsou ve velmi dobré kondici. Na druhou stranu musíme být obezřetní. Po dlouhé době je
například ve hře kurzové riziko, které je po ukončení
intervencí ze strany ČNB opět ve hře. Naše nástroje
nám ho umožňují minimalizovat. Jedna z našich hlavních přidaných hodnot je právě schopnost pomáhat
klientům s jejich risk managementem. Protože když se
bude dařit našim klientům, bude se dařit i nám a také
samozřejmě platí, že riziko klienta je rizikem i pro
banku. Řada našich služeb a nástrojů má za cíl uchránit
nás i naše klienty právě před krizovou situací. Není to

18 www.komora.cz

18_21K_csob_2.indd 18

21.09.17 13:26

rozhovor měsíce

Firmám se
extrémně daří.
Co bude dál?
Foto: 3x Luboš Wišniewski

S Petrem Mandou, ředitelem firemního bankovnictví ČSOB,
o tom, jak se mění postavení a role bank, kde jsou dnes
příležitosti i hrozby a jak jim čelit, o krizi, která přijde,
o nezávislosti, příliš dynamickém růstu i o černých labutích.

ale jen o finančních nástrojích zajišťujících tržní
rizika, ale také o obezřetnosti. Je správné, že hodně
firem nezapomnělo na krizi z roku 2008, takže
věřím, že do příští krize či ochlazení vstoupíme
v lepší kondici a připravenější.

Dnes se otevřeně mluví o tom, že není otázkou,
zda přijde krize, ale kdy přijde. A černé labutě
tu s námi žijí.
Z tohoto pohledu je současná doba opravdu hodně
nevyzpytatelná, kdy míra nejistoty spíše roste než
naopak. Momenty jako až neuvěřitelné výsledky
voleb světových hráčů, brexit, situace na Korejském poloostrově, ty nepřinášejí zklidnění, ale volatilitu. Tady by právě banka měla být tím, s nímž
lze i takové momenty konzultovat a vyhodnocovat
míru rizika pro konkrétní byznys klienta.

Co vnímáte jako nejvýznamnější riziko
současnosti z pohledu banky?
Jako největší riziko vnímám nestabilitu v politické a společenské rovině. Nejen u nás, ale v celé
Evropě. A pak riziko přehřátí či krachu významných byznys domén. Hodně se mluví například
o realitním trhu.
Zůstaňme chvíli u růstu úrokových sazeb.
Jsou levné peníze, záporné sazby vůbec
zdravé?
Situace je nezvyklá a dlouhodobě neudržitelná.
Peníze a půjčky zadarmo určitě mají neblahý vliv
na mentální nastavení a zdravý selský rozum.
Úrokové sazby dlouho klesaly a podobně jako
u kurzových rizik si klienti odvykli s těmito riziky
prostě počítat.

Zvýšení sazeb signalizuje návrat do normálu.
V případě dlouhodobých úvěrů ve větších
objemech, tak tam i pohyb o desetiny
procentních bodů může mít na firmu
destruktivní dopad.
Určitě. Předpoklad, že budou úrokové sazby dále
růst, je vysoce pravděpodobný. Proč nevyužít
jejich současné výše a nezafixovat si je na úrovni,
kterou v dlouhodobém horizontu musejí překonat? To je podle mě prozíravější, než se vystavovat
tlaku z budoucího růstu a následně případné
neschopnosti splácet. I proto se snažíme nejen
v oblasti úrokových sazeb nabídnout klientům
řešení, které managementu firem uvolní ruce,
aby se mohli věnovat byznysu a nevystavovali se
zbytečným rizikům. Máme k dispozici nástroje,
kterými umíme fixovat úrokovou sazbu po celou
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dobu splácení úvěru. Jsou to produkty, které připravíme každému na míru.

Zmínil jste rizika kurzová i úroková, ale existují
také rizika společenská. Nyní se velmi hlasitě
diskutuje o růstu mezd, který je uměle tlačen
a má působit i do privátního sektoru, na druhé
straně je tu výrazný deficit kvalifikované pracovní
síly, na třetí straně administrativní a legislativní
nároky…
Ano, to jsou přesně tři oblasti, které drtivá většina
našich klientů označuje za nejsilnější bariéry rozvoje
či růstu. Pokud jde o administrativu a legislativu,
ukazuje se, že není až tak negativní výše daňového

zatížení, ale nestabilita toho prostředí. Ta přináší
neustálou potřebu reagovat, přenastavovat procesy,
přepočítávat kalkulace. Pravý opak toho, než co firmy
potřebují a od státu očekávají. Stabilita by přece
měla být hlavní přidanou hodnotou, kterou může
stát firmám poskytnout. Nedostatek pracovníků
není fenomén náš, ale dotýká se nás dramatičtěji
proto, že v kombinaci s růstem mezd přestává být
levná pracovní síla naší výhodou. Berme to však
jako příležitost, začněme více využívat technologie,
automatizaci, robotizaci, pracujme s efektivitou.
V konečném důsledku tato situace může Česku
pomoci. Mzda bude čím dál více i u nás zásadním
hybatelem nákladů.
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ČERNÉ LABUTĚ
Termín odkazující ke knize Fooled by
Randomness (Zmaten náhodou) Nassima
Nicholase Taleba, která vyšla v roce 2007.
Známý libanonsko-americký esejista a expert
na pravděpodobnost a finanční matematiku
se v ní zabývá fenoménem neočekávaných
událostí a jejich dopadem nejen na finanční
trhy. Pojem černá labuť symbolizuje
zhroucení představ, které Taleb ilustruje
předpokladem, že všechny labutě jsou
bílé. Ten ovšem padl, když byly v Austrálii
objeveny labutě černé.

Nejsou ale automatizace a robotizace efekty
především pro výrobu s nízkou přidanou
hodnotou, zatímco orientace našeho průmyslu
by měla směřovat jinam?
Skutečně jsme si vybrali oddechový čas, orientace
na automotive není z hlediska rozvoje průmyslu
nijak výhodná, měli bychom se vrátit k tomu, co
zdobilo české strojírenství minulosti, a to bylo inženýrství. Ale jak jsem říkal, i tady vidím v současné
době příležitost, protože máme-li nasadit do továren roboty a automaty, nejprve je musí někdo
navrhnout a vyrobit. A řada našich klientů vstupuje
do toho prostoru velmi aktivně, a také podporuje
technické školství na všech úrovních.
Perspektivní oblastí je věda, vývoj, inovace.
Vědce máme leckdy na špičkové úrovni, ale
ve využití těch poznatků v praxi jsme průměrní.
Nechybí firmám peníze na rozvoj?
Nemusely by. Problémem může být, že firmy mají
často prostředky vázané tam, kde by je vázané
mít nemusely. I tady vidím prostor pro spolupráci s bankou, určitě umíme analyzovat situaci
a najít řešení. Na financování investic navíc existují
i evropské zdroje, určené zvláště pro malé a střední
podniky, kde může být finanční deficit nejcitelnější.
Například program InnovFin je schéma podpory,
kterou poskytuje bankám Evropský investiční fond
formou záruky ke komerčním úvěrům. Umožňuje
bankám financovat rizikové projekty inovačních
a dynamicky rostoucích firem. Díky této podpoře
na úvěry dosáhnou také firmy, které by měla banka
jinak problém podpořit. Další možností získání
finančních zdrojů je využití dotačních programů
ze strukturálních fondů EU, které umíme klientům
zajistit prostřednictvím našeho poradenského úvaru
ČSOB EU Centrum.
Neřeší ale malé a střední podniky, často rodinné
firmy, aktuálně spíše otázku generační obměny
a nástupnictví?

Řeší, ale často se dnes stává, že pod tlakem provozních událostí ji neřeší v dostatečném předstihu
a v celé komplexnosti. Vím, že je složité řešit strategickou budoucnost, když vám chybějí síly ve výrobě,
ale rezignovat na řešení těch strategických otázek by
bylo fatální chybou. Budoucnost se nedá odkládat, tu vytváříme dnes. Proto máme ambici vracet
management ke strategickým otázkám, k řešení
nástupnictví, převodů majetku. To jsou věci, které
neřešeny berou klid a jistotu nejen managementu,
ale všem zaměstnancům. V tomto ohledu se naši
klienti mohou opřít o silnou divizi ČSOB Advisory,
ta má konzultační kompetenci, díky které jsme
schopni řešit právě strategické poradenství, restrukturalizaci, optimalizaci procesů. To je pro banky
zatím poměrně netypická role.

Takže přece jen se role banky mění…
Ano. Půjčovat dnes umí kde kdo. Primárně chápeme svou roli jako roli partnera, který umožní
firmám věnovat se tomu podstatnému a spolehnout
se na to, že rizika vidíme a umíme s nimi pracovat.
Naší výhodou je, že máme jako banka dlouhodobě
obrovský ekosystém, že máme expertizu, která nám
dovoluje vidět ekonomiku shora, průřezově. Dokážeme vidět příležitosti i hrozby v souvislostech, a to
je obrovská devíza. Bavili jsme se o černých labutích.
Těch jsou tu celá hejna. Jednou z nich je třeba možnost, že se odněkud vynoří silný subjekt z neznáma,
o němž jste vůbec neuvažoval, že by mohl být hrozbou, a ten vás prostě vypne a nic s tím neuděláte.
Často se dnes potkávám s názory, že tradiční banka
končí, protože je tu fintech a žádná nadstavba není
potřeba. Naopak, v mém vnímání moderní banky
právě ta nadstavba získává na důležitosti a významu.
Protože co vidíme z toho nadhledu, v celé šíři, je
neocenitelný zdroj poznatků, které jednotlivé firmy
nikdy mít nemohou. Jsme připraveni s nimi naše
znalosti sdílet.

PETR MANDA
Vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů
VŠE, má dvacetiletou praxi v bankovnictví
a do ČSOB nastoupil v srpnu 2005 jako
ředitel regionální korporátní pobočky v Praze.
Je výkonným ředitelem divize firemního
bankovnictví ČSOB a prostřednictvím
třiceti šesti poboček obsluhuje podnikatele
a malé i střední firmy na celém území České
republiky. Ve svém volném čase rád jezdí
s rodinou po horách, v létě na kole a v zimě
na běžkách.

Fintech pro firemní bankovnictví nemá smysl?
Technologický a inovační pokrok je nedílnou
součástí našeho podnikání. Letos uvádíme na trh
unikátní systém elektronického bankovnictví pro
firmy, který krom platebních funkcí řeší veškerou
agendu včetně elektronické výměny dokumentů
i komunikace zabezpečenou cestou. Připravujeme
také možnost samoobslužného nastavování úvěrových rámců, operací na finančních trzích. My se jako
banka snažíme být firmě partnerem, podobně jako je
například rodinný lékař v rodině. Což si myslím, že
je pro firmy velmi komfortní. Ale to nemůžete standardizovat, to nevměstnáte do technologií. Základ
vidím v tom, co poměrně přesně pojmenoval majitel
jedné nejmenované společnosti. Ten říká, že když
připravuje jakákoliv strategická firemní rozhodnutí,
první člověk, se kterým se sejde, je náš bankéř. ■
PETR KARBAN
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Strojírenství

třetího
tisíciletí

Nedávno ještě neznámá slova začínají formovat odvětví, jehož tradiční podoba pomalu mizí. Jsou tu
cleantech, greentech, nanotech, aditivní výroba… Má šanci české strojírenství, jehož hnací silou jsou
dodnes inženýři vzešlí z osmdesátých let? Řekněme hned na začátku, že má. Když pochopí, že budoucí
strojírenství je velmi odlišné od toho tradičního.
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Grafen a ti druzí
Aditivní výroba, tedy 3D tisk, má kořeny někde
před rokem 1986. Protože v roce 1986 byla patentovaná stereolitografie – trojrozměrný laserový tisk
využívající tekutý fotopolymer. Mnozí nechápali, jiní chtěli být ještě lepší. Přišlo modelování
termoplastu či spékání, před koncem tisíciletí pak
kombinace práškového materiálu s tekutým pojivem. Na světě byly první 3D tiskárny. Nejprve byly

ní technologie, ekologickou dopravu, úspornou
infrastrukturu či šedou vodu. Ať se s nimi potkáte
kdekoliv, jedno mají společné – cílem je minimalizovat využití přírodních zdrojů, emise a odpady.
Odborníci očekávají, že tento přístup přinese
v příštích deseti letech zcela nové standardy průmyslové výroby. Výnosy tohoto segmentu rostou
meziročně o desítky procent. Jen pro tři hlavní čisté
energetické technologie, tedy solární fotovoltaiku,
větrnou energii a biopaliva, odhadují ekonomové
v příštím roce výnosy vyšší než 300 miliard dolarů.

Nanotechnologie
Miliardtinu metru si neumíme ani představit,
pouhý vlas je tisíckrát silnější, ale technologie této
velikosti mění už relativně dlouho tradiční optiku,
takže již zasahují do běžné průmyslové výroby,

JEN PRO TŘI HLAVNÍ ČISTÉ ENERGETICKÉ TECHNOLOGIE,
TEDY SOLÁRNÍ FOTOVOLTAIKU, VĚTRNOU ENERGII A BIOPALIVA,
ODHADUJÍ EKONOMOVÉ V PŘÍŠTÍM ROCE VÝNOSY VYŠŠÍ
NEŽ 300 MILIARD DOLARŮ.

doménou velkých firem a sloužily vývoji prototypů,
ale netrvalo dlouho a byly tu osobní 3D tiskárny
pro takovéto domácí tisknutí. Mimochodem, snad
nejoblíbenější je z dílny českého vývojáře Josefa
Průši. Nové tisíciletí přišlo s polymery. Média ráda
zveřejňují exkluzivity, jako je 3D tisk na orbitální
stanici či vytištěný dům, budoucnost aditivní výroby je ale jinde. K dnešnímu nástrojařství, zbrojařství a zdravotnictví přibude průmyslová aditivní
výroba, vědci dokonce pracují na technologii tisku
živých orgánů z kmenových buněk, vedle surovin
již se tisknou i kompletní pokrmy. Futurismus
je současností, ceny padají. A navíc je tu grafen,
supertenká průhledná uhlíková struktura o výšce
jednoho atomu uhlíku. Je to druhý nejpevnější
známý materiál a má unikátní fyzikální vlastnosti.
Jeho elektrony se pohybují téměř rychlostí světla, je
elektricky vodivý, propustný pro světlo. Ideální pro
výrobu displejů, fotovoltaických článků, mikroprocesorů, pamětí, tranzistorů. A pro 3D tisk. Jeho
chemickými sourozenci jsou křemíkový silicen, cínový stanen, bórový borofen či fosforový fosforen.
Materiály, které mohou změnit svět. A strojírenství.

Čisté technologie
Negativní dopady na životní prostředí jsou jedním
z témat současnosti. A v budoucnosti uspěje málo
technologií, které by toto téma pomíjely. Termín
cleantech tak dnes představuje celou škálu produktů, technologií a služeb, které jsou orientovány
na obnovitelné zdroje, recyklaci odpadů, informač-

experimentálně do zdravotnictví. Nanotechnologie dnes tvoří v podstatě samostatný průřezový
interdisciplinární segment, který díky unikátním
vlastnostem nanomateriálů umožňuje zcela nové
konstrukce, zařízení i funkce. Běžnému strojírenství jsou tyto technologie asi nejblíže, protože mají
široké uplatnění především v nových materiálech
a površích, které výrazně zvyšují užitnou hodnotu
běžných výrobků.

Tradiční inovace nestačí
Letmý pohled na novinky představované na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu, který
začíná 9. října v Brně, potvrzuje, že české firmy inovují zatím spíše tradičními cestami – postupně zdokonalují své technologie, služby a produkty v duchu
toho, co si zákazník žádá, jak se zvyšují jeho nároky
na přesnost, kvalitu, životnost. Není se čemu divit.
Chybějí kvalifikované síly na všech stupních. Řemeslo v Česku není v módě a české hlavy jsou sice
ceněné, ale je jich zoufale málo. Tuzemské školství
si totiž ve své hluboké setrvačnosti ani nepovšimlo,
že již dlouho jen stojí a nedokáže reagovat na potřeby trhu ani v jednom směru. High-tech postupy
jsou navíc extrémně náročné na finanční zdroje.
Budoucnost určitě nabízí zajímavou perspektivu.
Dnešním zákazníkům ale přestává stačit vylepšení
včerejšího, chtějí to zítřejší. Promarnit tuhle šanci
by byla škoda. ■
PETR KARBAN

Směr ekonomice

N

ad očekávání dobře si v letošním roce
vede česká ekonomika, když se tempo
HDP ve druhém čtvrtletí dokonce
přiblížilo už k pěti procentům. „Cenou“ za
tento velmi příznivý výsledek je ovšem stále
citelnější nedostatek zaměstnanců vedoucí
ke stále rychlejšímu růstu mezd. Naplňuje se
tak očekávání z úvodu roku, že rok 2017 bude
rokem nejen silnější koruny, ale i rokem rychlého růstu mezd a přetahování zaměstnanců.
Úspěch naší ekonomiky stále stojí především na průmyslu, který je vlastně už nyní
nejsilnějším odvětvím českého hospodářství,
dokonce i v evropském měřítku, a zároveň
každým rokem ještě více získává na síle.
A totéž platí vlastně i o strojírenství, které
v průmyslu sehrává dominantní roli. Kromě
tradiční výroby strojů se sem totiž podle výkladu statistiků řadí nejen výroba strojů, ale
fakticky i automobilový průmysl, elektrotechnika a další obory. A tak nebude vlastně vůbec nadnesené, když napíšu, že ČR je vlastně
stále strojírenskou velmocí, která dokáže těžit
ze své tradice, z investic a v neposlední řadě
z kreativity schopných lidí.
Při pohledu na vytíženost výrobních kapacit
průmyslu a současně se zvyšující počty
volných pracovních míst si však stále častěji
říkám, jak dlouho takový růst ještě může
vydržet… jestli je vlastně ještě kam v rámci
možností vůbec expandovat. Zároveň však při
pohledu na statistiku investic nebo vždy po
návštěvě nějaké průmyslové firmy začínám
být přece jen opět optimistický. Bez stostránkových vládních koncepcí a evropských
direktiv se totiž stále více prosazuje trend,
kterému se módně říká průmysl 4.0. Technologická změna, kterou firmy samy realizují,
navzdory pověstné tuzemské byrokracii a její
občasné přílišné kreativitě, třeba v podobě
nápadu zdanění práce robotů ve výrobních
podnicích. Protože pak už by se budoucnosti
mohli obávat nejen takzvaní singles, ale třeba
i roboti ve svařovnách nebo lakovnách. ■

PETR DUFEK
ANALYTIK
FINANČNÍCH
TRHŮ ČSOB

Foto: Jiří Coufal

N

ašlápnuto máme, paradoxně, díky krizi před
deseti lety. Propad, který zasáhl strojírenství, byl obrovský. Zhroutily se mnohé trhy,
výpadek nepostihl jednotlivé provozy, ale celé
firmy. Z té rány se české strojírenství vzpamatovává
dodnes. Viditelně lépe to jde těm, kdo ještě ve tmě
krize vsadili na inovace.

POHLED ODBORNÍKA

téma strojírenství
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Problém?
Nedostatek pracovníků!
Nedostatek zaměstnanců potvrzují tři čtvrtiny strojírenských firem. Není rozdíl mezi malými a velkými, není rozdíl
v zaměření. Co je horší, zlepšení není na obzoru a dynamika problému se zvětšuje exponenciálně. Příčinu je třeba
vidět v až nezdravé adoraci vysokoškolského vzdělání humanitního směru a zároveň v růstu výkonnosti českého
průmyslu. S ním rostou i potřeby. A demografický vývoj také není nakloněn.

V

olné pracovní pozice ve strojírenských firmách zůstávají podle poslední studie společnosti CEEC Research neobsazené v průměru
déle než sto dnů. Velké firmy jsou při obsazování
viditelně úspěšnější. Roli podle vyjádření šéfů
firem nehrají ani tolik platy jako perspektiva.

Region, podnik, škola
Jedním z efektivních způsobů by mohla být
trojstranná spolupráce mezi obcemi či regionem,
firmami a školami. Se školami přímo spolupracuje
nadpoloviční většina strojírenských firem, z těch
velkých dokonce čtyři pětiny. Přesto to nestačí.
Na vině může být rigidnost forem – nejužívanější formou spolupráce je samozřejmě praxe,
nábor ve školách a exkurze na pracoviště. Jejich
kvantitativní přínos je sice viditelný, kvalitativně
však pokulhávají. Jiné formy spolupráce příliš
využívány nejsou. Alarmující přitom je fakt, že
přibližně třetina žáků učňovských škol vzdělání
nedokončí. Chybí jim motivace. A podle pedagogů
se stav zhoršuje. Odborníci na vzdělávání vidí
kořeny těchto jevů ale mnohem dříve, někde kolem

šesté sedmé třídy základní školy. A tam by měla
směrovat edukační aktivita firem – děti v tomto
věku by měly vědět, že kvalifikované řemeslo není
podřadná práce bez perspektivy. V dnešním systému je učňovské školství až na výjimky společensky
chápáno jako prohra. Bohužel nejen pro žáky, ale
i pro učitele.

Experty z podniků do škol
Poněkud zarážející je, že stále není v českém
školství podporován model, kdy se odbornými pedagogy ve školách stávají firemní specialisté. Za posledních deset let se přitom podle většiny manažerů
strojírenských firem kvalita technického vzdělávání
u nás zhoršila, podle třetiny dokonce dramaticky.
A důležité je to ještě z jednoho úhlu pohledu. Jestliže totiž zhruba polovina strojírenských podniků
plánuje v blízké době přejít na principy Průmyslu
4.0, je nejvyšší čas věnovat se dnes personálním
nárokům, které zítra budou velmi aktuální. Automatizace a robotizace totiž zcela změní strukturu
poptávky. A kdo by ji měl znát lépe než samy podniky? Povinná praxe a nábory jsou zcela neefektivní

cestou, respektive mohou pomoci zaplnit mezeru,
která je dnes, ale nevyřeší tu mnohem větší propast,
kterou tuzemské podniky objeví za pár let.

Čekání nic nevyřeší
Bohužel se zdá, že tohle všechno každý ví, jen
z oken Ministerstva školství zatím realita vypadá
jinak. Těžko si totiž vysvětlit fakt, že v říjnu 2015
byl ukončen Projekt Pospolu, který měl zjistit prvky duálního vzdělávání, které je běžné v několika
evropských zemích a v němž školy spolupracují
právě s podniky, ale žádný model ani prvek duálního vzdělávání dosud zaveden nebyl, ba dokonce
se o něm ani nemluví. Mistrovské zkoušky, které
Hospodářská komora považuje za dlouhodobě
chybějící instrument, který by české učňovské školství posunul k efektivnějšímu modelu, také nejsou
prioritou ministerstva. Není ale na co čekat. Dnešní
změny ve školství přinesou totiž výsledky nejdříve
v horizontu pěti až deseti let. ■
PETR KARBAN
S VYUŽITÍM STUDIE CEEC RESEARCH
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Koboti jako naše blízká
budoucnost?
Česká republika je druhou nejprůmyslovější zemí Evropy. Průmysl se
na výkonu naší ekonomiky podílí 32,1 %, což je bezmála dvojnásobek
průměru zemí Evropské unie a více než v Německu, kde se průmysl
podílí na výkonu ekonomiky 25,6 %. Další růst tuzemských firem přitom
limituje nedostatek pracovních sil a zastaralé technologie.

Podle něj české firmy stále těží z nízké ceny
tuzemské práce, která ale přesto v poslední
době roste. „Trh práce v ČR je v současné době
vyluxovaný, zaměstnavatelé nemají kde brát
kvalifikovanou, ale i nekvalifikovanou pracovní
sílu. Vzhledem k nepříznivému demografickému
vývoji bude navíc disponibilní pracovní síla dále
ubývat,“ dodává Radek Novák. To potvrzují
i statistiky. Počet obyvatel v produktivním věku
(20–64 let) byl v roce 2015 téměř 6,6 milionu,
v roce 2030 to však má být už jen 6 milionů, což
znamená úbytek o téměř 600 tisíc lidí v produktivním věku.

Průmysl 4.0 jako řešení
Dokument MPSV s názvem Iniciativa práce
4.0 z prosince 2016 říká, že v ČR je automatizací v průběhu následujících 20 let ohroženo
10 % pracovních míst (cca 400 tisíc) a u 35 %
pracovních míst (1,4 milionu) dojde k pod-

statným změnám ve vykonávaných činnostech.
Podle analytiků jsou naopak investice českých
firem do robotizace, pokročilé automatizace
a digitalizace jedním ze způsobů řešení současné
situace. Trh práce to neohrozí a českým firmám
to přinese konkurenční výhodu.
„Podle našeho názoru pokročilá automatizace,
robotizace a digitalizace výroby nejsou pro český
průmysl hrozbou, ale právě naopak velkou příležitostí a v podstatě nutností, pokud se má zvýšit
produktivita práce, efektivita výroby a konkurenceschopnost v mezinárodním prostředí. Je to
způsob, jak se ve výrobním řetězci dostat na vyšší
úroveň a v konečném důsledku zajistit zaměstnancům i vyšší odměnu za práci,“ oponuje Radek
Novák. Podmínkami pro úspěšné zavádění
robotů jsou podle něj i připravená a kvalifikovaná pracovní síla a procesní a organizační změny
ve firmách, jež podpoří nárůst produktivity,
který roboti přinášejí, tedy znovu – lidé.

Výhody robotů
První průmyslový robot byl vyvinut a instalován
v továrně japonské firmy FANUC v roce 1974.
Od té doby se i díky obrovskému rozvoji výpočetní techniky průmysloví roboti zdokonalovali
a rozšiřovali do stále více oblastí průmyslu.
V mnoha odvětvích a u mnoha činností jsou již
hodinové náklady na robota nižší než v případě člověka. Roboti mohou pracovat 24 hodin
denně, nepotřebují odpočinek, nechtějí zvyšovat
mzdu a nestávkují. Jsou přesnější a méně chyboví než lidé. Budoucností jsou pak roboti/koboti
spolupracující s lidmi a umělá inteligence. ■

Foto: ČS

P

okračujme ve statistice: Počet průmyslových robotů v ČR je třetinový oproti
Německu a podprůměrný mezi průmyslovými zeměmi. Hodinové náklady práce ve zpracovatelském průmyslu jsou na čtvrtinové úrovni
Německa. Přidaná hodnota českého exportu je
jedna z nejnižších v rámci OECD a provozní
marže českého průmyslu (EBIT/výnosy) dosahuje jen 6,3 %.
„Český průmysl je stále zaměřen hlavně na subdodávky koncovým výrobcům. Týká se to až šedesáti
procent firem. Tím přichází o vyšší přidanou
hodnotu, vyšší provozní marži i vyšší zisky a zároveň je závislý na svých odběratelích a na dění
na světových trzích,“ vysvětluje analytik České
spořitelny Radek Novák.

RADEK NOVÁK
Analytik České spořitelny
„Trh práce v ČR je v současné době
vyluxovaný, zaměstnavatelé nemají kde brát
jak kvalifikovanou, tak nekvalifikovanou
pracovní sílu. Vzhledem k nepříznivému
demografickému vývoji bude navíc disponibilní
pracovní síla dále ubývat.“

KATEGORIE ROBOTŮ
Tvoří je robot lineární, SCARA robot,
kloubový robot, paralelní robot a cylindrický
robot. Novinkou jsou takzvaní koboti –
roboti určení pro blízkou spolupráci s lidmi.
A co všechno roboti umějí? Skoro všechno:
barví, lakují, smaltují, lisují plasty a aplikují
lepidla, kovají, ohýbají, sprejují, manipulují
s částmi strojů nebo díly, řežou podle
laseru, vodním paprskem, vrtají, brousí,
frézují, balí, vybalují, nakládají…

PETR SIMON
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Účet CzechInvestu:

VELKÁ NEZNÁMÁ
Tak by se dala nazvat situace v železničním
průmyslu, kde zájem vyvolává možná
příprava vysokorychlostní trati a také se
vyčkává, jak to dopadne s případným
převzetím plzeňské Škody Transportation
čínskou společností CRRC.

Padesát devět miliard

Strojírenství je jednou z oblastí, jimž se vládní agentura CzechInvest
věnuje velmi pozorně. Vedle historického vývoje českého průmyslu je
důvodem i požadavek na udržení konkurenceschopnosti tohoto segmentu.
CzechInvest proto také bedlivě sleduje nový trend Průmysl 4.0.

CZECHINVEST A SVĚTOVÉ VELETRHY

K

Ve spolupráci se Svazem strojírenské
technologie (SST)

dyž se v CzechInvestu řekne strojírenství, jsou to zejména tři odvětví: obráběcí
a tvářecí stroje, nástroje a zařízení pro
průmysl, dopravní strojírenství a strojírenství
pro energetiku. Ostatní strojírenská odvětví,
především automobilové, letecké, elektrotechnické a nanotechnologie či cleantech, jsou ve struktuře agentury obsluhovány samostatně. Na účet
českého strojírenství v oněch zmíněných třech
segmentech připsal CzechInvest od roku 1995
do konce roku 2016 takřka šedesát miliard korun.

International Manufacturing Technology
Show (9/2016, Chicago)
China International Machine Tool Show
(4/2017, Beijing)
EMO (9/2017, Hannover)
Ve spolupráci s Asociací českého
železničního průmyslu (ACRI)
Innotrans (9/2016, Berlín)

Aktivity vládní agentury za poslední pětiletku pomohly dojednat pro strojírenství 47 investičních
záměrů. V drtivé většině se jednalo o expanze již
etablovaných společností, nových investičních
projektů bylo pět. To představuje do značné míry
limity, kterých strojírenství v České republice
mohlo dosáhnout, nebo také možný posun
na hodnotovém řetězci investičních případů.
„Investoři, kteří hledají nižší operativní náklady
a obecně dávají přednost nízkonákladovým destinacím, volí východní země EU, a zvláště to platí
tehdy, pokud se jedná o jejich první zahraniční
investici, která nevyžaduje kvalifikovanou pracovní
sílu. Naopak společnosti, které již mají s Českou republikou zkušenosti, si ji vybírají znovu a rozšiřují
zdejší stávající závody nejen co do velikosti, ale
také co do charakteru aktivit. Po výrobním procesu
se více zaměřují na technickou a technologickou
podporu, případně zde zakládají své vlastní vědecko-výzkumné kapacity. V některých případech také
mění strukturu výroby, která je buďto finálním
produktem, nebo je mu alespoň blíže,“ potvrzuje
sektorový manažer CzechInvestu pro oblast strojírenství Milan Kilík.

Zachytit trendy
Současnými snahami vládní agentury je intenzivnější představování českého strojírenského
sektoru na zahraničních akcích, především
veletrzích. Pro konec roku 2017 jsou hlavními
momenty MSV Brno, CMTS (Canadian Machine
Tool Show) a KOMAF (Korea Machinery Fair).

Foto: archiv Czech Invest

Dobrá zkušenost táhne

MILAN KILÍK

„Účastníme se převážně těch veletrhů, které jsou
v klíčových destinacích s nejvyšším investičním
potenciálem a kde máme svého zahraničního zástupce, který disponuje znalostmi z teritoria. Vedle
podpory přímých investic se nyní ale zaměřujeme
také na podporu spolupráce v rámci vědeckovýzkumných kapacit i na podporu domácích
společností. Snažíme se také více cílit na investory
disponující unikátním know-how, kteří jsou aktivní v pokročilých výrobních procesech zvyšujících
produktivitu a efektivitu samotné výroby v jednotlivých segmentech strojírenství,“ nastiňuje Milan
Kilík trendy segmentu, které se dnes výrazně
mění. Aditivní výroba, tedy 3D tisk, přesné strojírenství, Smart Factory, to jsou pojmy současnosti.
Do strojírenství zároveň velmi silně prolínají
nanotechnologie, ICT, elektrotechnický průmysl
a podobná odvětví. Na českých podnicích je, aby
na nastupující trendy dobře a včas zareagovaly. ■
PETR SIMON

INVESTICE DO STROJÍRENSKÉHO SEKTORU
ZPROSTŘEDKOVANÉ AGENTUROU CZECHINVEST
(1995–2016)
Rok

Investice
(mil. Kč)

Pracovní místa

1995

41,90

23

1998

20,66

200

1999

90,00

70

2000

985,00

348

2001

2 214,80

661

2002

2 868,82

2 029

2003

1 600,62

532

2004

7 569,40

2 358

2005

4 463,36

1 039

2006

4 402,83

1 080

2007

6 141,49

3 422

2008

3 416,09

680

2009

1 295,83

225

2010

2 183,54

1 195

2011

1 920,55

533

2012

1 906,51

610

2013

8 116,11

1 079

2014

4 156,15

617

2015

4 124,13

770

2016

2 040,44

630

Celkový součet

59 558,27

18 101
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Podpora podnikatelského prostředí
agenturou CzechInvest
11. října 2017 | Mezinárodní strojírenský veletrh, výstaviště Brno
Středa, 9:30–12:00 | Kongresové centrum, sál C
V rámci konání Mezinárodního strojírenského veletrhu 2017 pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic
CzechInvest seminář s názvem „Podpora podnikatelského prostředí agenturou CzechInvest“, jehož cílem
bude přehled činností, které agentura nabízí českým i zahraničním ﬁrmám podnikajícím v České republice.

Co se dozvíte?
Jakou ﬁnanční podporu můžete očekávat při rozšiřování svých aktivit v České republice včetně investic do vědy
a výzkumu. Jak navázat spolupráci s lokálními dodavateli či strategickými partnery pro své podnikání, nebo jak
postupovat při zaměstnávání cizinců.
V případě zájmu se registrujte na e-mailu michaela.hnizdilova@czechinvest.org nebo na čísle +420 296 342 485.
E-mail můžete využít také pro zaslání Vašich otázek, které máte zájem v rámci semináře prodiskutovat.
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Zákonitost, nebo nečistá hra?

Královopolská RIA je firmou, o které se mluví. A může se o ní mluvit dlouho,
protože může být i dokladem toho, jak se tuzemské těžké strojírenství,
orientované především na energetiku a ještě nedávno vlajková loď českého
průmyslu, pomalu vytrácí z české hospodářské mapy. Faktory pádu
hledáme s Ctiradem Nečasem, spoluvlastníkem a dlouholetým generálním
ředitelem zmíněné brněnské společnosti.

T

a není neznámá. V souvislosti s ní byl před
pár lety medializován vliv a zájem Stanislava
Grosse. Ten však můžeme zcela pominout,
protože v příběhu, kterak firma s dvoumiliardovým obratem a unikátním know-how skončí během půl roku v agonii, nehraje pražádnou roli. Ten
příběh totiž není jen o jedné firmě. Je o českém
těžkém strojírenství. „Lehké strojírenství, tažené
především automotivem, prosperuje. V těžkém
přicházejí roky krize. Kolem jedné Škody a kolem
Vítkovic krouží čínští investoři, druhá Škoda už je
korejská, ČKD neexistuje, z První brněnské je Siemens… Firmy v zahraničních nadnárodních rukou
si ale udržují alespoň odbornou úroveň. České firmy
se buďto potýkají s tím, že zakázku nedostanou,
protože je psaná tak, že na ni nedosáhnou, nebo
musejí tak riskovat, že to může být zničující,“ říká
Ctirad Nečas.

Černý pátek
Pro jeho firmu byl černým milníkem pátek
30. června 2017. V té době již neexistující britská
společnost Formosana Limited podala návrh
na insolvenci, Severní energetická vypověděla

smlouvu na Chvaletice a zároveň požádala jednu
z financujících bank o proplacení bankovních
záruk. „Jednotlivě bychom ty události asi ustáli, kumulované do jednoho dne jsou devastující,“ komentuje situaci ředitel Nečas, který s vedením firmy
a externími odborníky přesto připravuje plán, jak
firmu zachránit. Co skutečně stojí za pádem brněnské společnosti, ukáže možná až čas, který také
odpoví na otázku, zda firma svou agonii přežije.
Indikovat faktory pádu je ale možné již dnes.

Kořeny jsou v minulosti
Otázkou už je, zda bylo vůbec rozumné rozdělit
původní Královopolskou. Strojírny jako takové
pod vedením současného vlastníka Miroslava
Juchy prosperují, jejich tržby jsou mírně rostoucí.
Vydělení inženýrského srdce strojíren, k němuž
došlo v roce 1991 s ideou, že bude obsluhovat velké investiční celky, a které se pak v roce 1996 zcela
osamostatnilo pod hlavičkou Královopolská RIA,
nejspíš nebylo šťastným krokem. „Nebylo, atomizace firmy v devadesátých letech byla poplatná době.
Ve světě fungují velké celky, komplexní. Inženýring
bez komínů nebo komíny bez inženýringu budou

mít vždycky problémy,“ potvrzuje Ctirad Nečas.
Přesto jeho společnost má obrovský potenciál,
protože disponuje know-how, které nemá široko
daleko nikdo. Bez velké nadsázky lze říci, že hlavní
bohatství spočívá ve zkušenostech a v archivech,
kde jsou uloženy plány významných částí nejen
českých jaderných elektráren. Může právě ono
být tím pravým důvodem současných problémů?
Může, ale je to zatím čirá spekulace. Nicméně
byznys je tvrdý sport a nebyl by to první případ.
Minulost je prvním faktorem, který se na současnosti podepsal.

Rezignace na cykly
Stav české energetiky je pak tím druhým. „Energetické strojírenství žije v cyklech. Kdyby nebylo
Mochovců, máme mezeru, kterou nezacelíme.
Na nich si mnohé české firmy udržují schopnost
projektovat, řídit stavby, vyrábět a montovat zařízení pro jaderné elektrárny. To je tak složitý proces,
že bez reálné praxe se nedá zvládnout. Mochovce
ale měly plánovaný konec a na něj měla navázat
výstavba nového bloku Temelína. To byl předpoklad,
že budou mít z čeho žít nejen firmy, ale i školství.
Tendr byl ale zrušen a dnes se na pracovním trhu
velmi těžko hledají odborníci s reálným know-how
v investiční výstavbě pro jadernou energetiku. Už
když jsme začínali Mochovce, museli jsme povolat
na patnáct odborníků z důchodu a teď je situace
ještě horší – vysoké školy sice produkují určitý počet
inženýrů, ale jednak je po nich obrovská poptávka
a jednak nemají možnost v praxi růst a sbírat zkušenosti. Máme studii, z níž vyplývá, že bez změny
legislativy a aktivní koordinace dodavatelského
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řetězce to může od zahájení řízení po spuštění bloku
trvat dvacet osm let,“ komentuje situaci ředitel
Nečas. To bychom byli v roce 2045, kdybychom
začali dnes. Energetičtí experti přitom tvrdí, že
v roce 2030 budeme kapacitu nového kroku bezpodmínečně potřebovat. Česká realita představuje
jeden extrém. Čína druhý. Ta totiž nabízí jadernou
elektrárnu za čtyři roky. Dobrá, je to marketingová
prezentace z veletrhu, ale do osmi až deseti let se
podle odborníků i Číňané bez problémů vejdou.

Rizikové milníky
Třetím faktorem je milníkové financování.
Instrument, který dodavatele či zhotovitele díla
často staví do kritické situace. Financování totiž
u těchto celků neběží ve standardním režimu
předáno/fakturováno, ale jsou stanoveny milníky.
Realizaci tak, po určitou fázi projektu, de facto
financuje zhotovitel. Tady je původ pohledávky Sberbank a Raiffeisenbank. „Chvaletice jsme
po určitou dobu museli financovat úvěrem, běžně
jsme je dostávali, běžně jsme je spláceli. Ale ten
systém je menším firmám vysloveně nepřátelský.
Vliv inženýrů na zakázky slábne, sílí vliv právníků
a finančních institucí. Když jdete do soutěží, kde
jsou pevně dané smlouvy, kde musíte zajišťovat
financování, zvyšujete riziko. Know-how je bráno
jako samozřejmost. Rekonstrukce elektrárny nebo
stavba jaderného bloku ale není prefabrikovaná výroba. U nás spousta vstupních proměnných variuje
možnosti řešení do nekonečné škály. Na přípravu
projektu potřebujete čas, peníze a vůli. Bohužel
projekty dobře připraveny nejsou, Chvaletice jsou
toho důkazem. A když je milníkové financování,

jste tlačeni do kouta, protože chcete platbu, na níž
jste existenčně závislí,“ popisuje Nečas realitu.

Přesunutá odpovědnost
Špatnou připravenost projektů jako jednu z příčin
obecných problémů u realizací větších investičních celků zmiňují snad všechny analýzy. Faktor
číslo čtyři. Vezměme nepříliš funkční legislativu
a je zaděláno na problém. Jak už bylo řečeno,
soutěžit rekonstrukci či dostavbu energetického
komplexu je trochu něco jiného než soutěžit pět
kopírek do úřadu. Ani sami zadavatelé nemají
často dostatečné odborné kapacity na kvalitní
přípravu projektu a investovat do externích
specialistů jim přijde drahé a zbytečné. Námitka,
že kvalitně připravený projekt šetří čas i peníze, z jejich pohledu není relevantní, protože

tuto zátěž lze přece přesunout na dodavatele.
Vícepráce, vícenáklady, posuny v termínech,
změny v technologiích – to vše jsou potom jen
logické důsledky. Projevily se i u chvaletického
projektu. Pohledávka britské firmy, která situaci
kolem brněnské firmy vyhrotila, je v celé historii
nevýznamným spouštěčem, má hodnotu i s úroky
kolem čtyřiceti milionů korun a vede se o ni spor.
Mimochodem firma, která ji uplatnila, má podobných podání u brněnského Krajského soudu
několik desítek.
Má Královopolská RIA šanci? Má. Jen musí její
vedení a akcionáři přesvědčit vlastní zaměstnance
dříve, než ztratí důvěru v budoucnost. A také musí
v listopadu přesvědčit věřitelský výbor. ■
PETR KARBAN
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Robotizaci se nevyhne
ani český průmysl
Náklady práce na zaměstnance jsou v ČR stále mnohem nižší, než je
tomu u západoevropských průmyslových států, kde je míra robotizace
na vyšší úrovni. I tak jsou už ale české náklady práce vyšší, než je
hodinová práce robota. Jedním z důsledků Průmyslu 4.0 bude díky
robotům i návrat výroby do domovských zemí.

Průmysl 4.0
Pod pojmem Průmysl 4.0 se nemyslí jen pokročilá automatizace a robotizace výroby. Ty se
v průmyslu dějí s různou intenzitou od 50. let
20. století. Nyní však díky obrovskému pokroku
a zlevnění nových informačních technologií,
senzorům, čipům a softwaru dochází k propojení všech přístrojů, výrobních linek, výrobků,
produkčních systémů, skladů, logistiky i servisu
do jedné inteligentní informační sítě, v jejímž
rámci spolu všechny tyto prvky komunikují
a reagují na aktuální potřeby klientů i výrobců.
Plusem jsou významné úspory ve všech směrech.
Digitalizace a robotizace přitom umožňuje vyrábět individualizované výrobky za cenu hromadné
výroby.

Připraveni na změny?
Otázka je, jak je na budoucí změny připraven
český průmysl. Zdaleka největším oddílem
zpracovatelského průmyslu v ČR je výroba
motorových vozidel s cca 170 tisíci pracovníků.
Její roční tržby dosahují 1,2 bilionu korun, což
je téměř třetina tržeb celého zpracovatelského
průmyslu. „Míra nezaměstnanosti v ČR je
na svém minimu a podnikům pro další růst
chybí kvalifikovaná i nekvalifikovaná pracovní
síla. Jedním z řešení nedostatku pracovníků
je pokročilá automatizace výroby a zapojení
většího počtu průmyslových robotů,“ vysvětluje
Hrtúsová. Vzhledem k situaci na trhu práce
a demografickému výhledu nehrozí, že by roboti
způsobili vysokou nezaměstnanost. To se již
potvrdilo ve vyspělejších průmyslových státech
s vyšší mírou robotizace, jako je Německo či
Dánsko.

Foto: ČS

N

a začátku roku 2015 člen představenstva
automobilky VW Horst Neumann oznámil,
jak si ve VW stojí s náklady na práci robota
a práci zaměstnance. Podle něj firmu stojí hodina
práce německého pracovníka ve zpracovatelském
průmyslu 40 eur, zatímco hodinové náklady práce
robota vycházejí na 5 eur.
„Samotná robotizace výroby je v situaci nedostatku
pracovníků a nadbytku zakázek pro podniky jednou z možností, jak rozšiřovat svoji výrobu a růst.
Letos je to už šest let, kdy byl na hannoverském
průmyslovém veletrhu poprvé užit pojem Industrie
4.0. Od té doby se o něm mluví jako o čtvrté revoluci v průmyslu,“ říká analytička České spořitelny
Tereza Hrtúsová.
Na konci srpna 2016 česká vláda schválila dokument Iniciativa Průmysl 4.0, jenž ukazuje možné
směry vývoje a nastiňuje potřebná opatření.
Například digitalizace průmyslu se pozvolna
mění v realitu.

TEREZA HRTÚSOVÁ
Analytička České spořitelny
„Samotná robotizace výroby je v situaci
nedostatku pracovníků a nadbytku zakázek
pro podniky jednou z možností, jak rozšiřovat
dále svoji výrobu a růst. Letos je to už šest
let, kdy byl na hannoverském průmyslovém
veletrhu poprvé užit pojem Industrie 4.0.“

Koboti přicházejí
Boom v oblasti robotizace podpoří v blízké
budoucnosti také rapidně se rozvíjející umělá
inteligence, která využívá big data. Ta umožní
jednodušší trénink robotů. Malou revolucí v robotizaci je rozšiřování takzvaných kobotů, robotů
spolupracujících s lidmi. Koboti mají flexibilní
využití a začínají být cenově dostupní. „Obrovský
potenciál se v tomto ohledu nabízí zejména malým
a středním podnikům. Podle odhadů by se trh
s kolaborativními roboty měl zvýšit z 95 milionů
dolarů v roce 2014 na více než miliardu v roce
2020 a někteří analytici předpovídají, že do dvou
let se stanou nejprodávanějším zařízením v průmyslu. Jejich cena má přitom rychle klesat na 15 až
20 tisíc dolarů za kus,“ uzavírá Hrtúsová. ■

CENY KLESAJÍ, VÝKONY SE ZVYŠUJÍ
Podle odhadu by měla cena robotů do roku
2025 klesnout o dalších cca 20 %. Zároveň
se zvyšuje jejich výkon, a to přibližně o 5 %
ročně. Ve zpracovatelském průmyslu bylo
v roce 2015 v České republice v provozu
93 víceúčelových a průmyslových robotů
na 10 tisíc zaměstnanců.

PETR SIMON
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MSV 2017

ukáže špičkové průmyslové technologie
Návštěvníky 59. mezinárodního strojírenského veletrhu přivítá plně vyprodané výstaviště. O účast byl letos enormní
zájem, což svědčí o výborné kondici průmyslové výroby i české ekonomiky. Z více než 1 600 vystavovatelů bude
polovina zahraničních a lídři světového trhu do Brna přivezou to nejlepší ze své nabídky – od supervýkonných
obráběcích strojů až po průmyslové roboty poslední generace.

Foto: archiv BVV

V

ysoká poptávka po MSV vždy signalizuje velmi dobrý stav ekonomiky a pozitivní očekávání firem. Česká republika dosáhla ve 2. čtvrtletí letošního roku růstu HDP o 4,5 % a patří mezi
nejrychleji rostoucí ekonomiky Evropské unie.
MSV 2017 má stejnou oborovou skladbu jako před
dvěma lety, kdy vystavovalo přibližně 1 500 firem,
tedy o stovku méně než letos. Hlavním tématem
je opět Průmysl 4.0 a projekt AUTOMATIZACE.
Součástí jsou také dva specializované veletrhy:
8. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Transport
a Logistika a 2. mezinárodní veletrh technologií pro
ochranu životního prostředí ENVITECH. Ve srovnání s rokem 2015 výrazně přibylo vystavovatelů
obráběcích a tvářecích strojů, kteří do Brna většinou
zamíří přímo ze světové výstavy EMO Hannover
a přivezou odtud i premiérové strojní exponáty.
Obor zpracování plastů a chemie pro strojírenství
se rozrostl o čtvrtinu a významně se zvýšil zájem
u vystavovatelů pohonů, elektroniky a strojírenských
komponentů.

Polovina firem přijede vystavovat ze zahraničí a partnerskou zemí MSV je po pěti letech znovu Indie –
ekonomika s globálním významem a obrovským
potenciálem. Bude ji reprezentovat přibližně stovka
průmyslových firem. Výrazně zastoupeny budou
také další asijské státy, jen z Číny přijede 70 firem
a z Koreje 27. Historicky poprvé se na MSV prezentuje šestice ruských regionů, všechny s oficiálními
expozicemi a zastoupené předními průmyslovými

podniky. Z evropských států chystají kolektivní účasti
Francie, Slovensko, Polsko, Rakousko, Španělsko
a čtyři spolkové země Německa.
Plně vytíženy budou po dobu veletrhu také všechny
konferenční sály brněnského výstaviště. Stěžejní akcí
doprovodného programu je Sněm Svazu průmyslu
a dopravy ČR, který v pondělí odpoledne přivede na jedno místo premiéra a ministry vlády ČR
spolu s představiteli předních českých firem. „České
ekonomice se v současnosti extrémně daří. Nejvíce
za to vděčíme právě průmyslu, který tvoří základ naší
ekonomiky. Těší mě, že ty nejlepší průmyslové firmy se
Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně účastní,
aby představily své špičkové technologie a inovativní
produkty,“ komentuje letošní zájem o veletrh Jaroslav
Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Ke stěžejním akcím doprovodného programu dále
patří dvě konference o česko-indické spolupráci
a Business dny Ruské federace, Ukrajiny, Běloruska
a ruských regionů. ■
JIŘÍ ERLEBACH, MSV

59. mezinárodní
strojírenský
veletrh
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8. mezinárodní
veletrh dopravy
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INDIE – partnerská
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Výstaviště Brno
Zaregistrujte se před svou návštěvou veletrhu,
ušetříte čas i peníze! www.bvv.cz/msv

Veletrhy Brno, a.s.
BVV Trade Fairs Brno
Výstaviště 1
603 00 Brno
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Servis v terénu

zákaznická očekávání vs. realita

Foto: archiv Lukáše Pokory

Z mnoha reklamních sdělení se dozvídáme, že zákazník je středem pozornosti
pro každou firmu, která má autentický zájem uspět na trhu. Je tomu ale tak
i ve skutečnosti právě v oblasti, která mnohdy rozhoduje o zákaznické loajalitě,
tedy servisu v terénu? Je známou skutečností, že nadpoloviční většina klientů
raději realizuje své investice tam, kde jsou saturovány jejich nároky na vstřícné
a bezchybné následné služby, a takřka 9 z 10 je ochotno změnit dodavatele právě
kvůli kvalitě servisních služeb. Jak dosáhnout kýženého cíle, který představuje
spokojený zákazník, bez dramatického růstu nákladů na jeho obsluhu?

LUKÁŠ POKORA
Dynamics 365 Field Service
Evangelist

Ř

ešením, které je současnou odpovědí na tyto
výzvy, je Microsoft Dynamics 365. „Zákazník
očekává vyřešení svého nároku v co nejkratším
čase, ideálně při první návštěvě,“ nastiňuje problematiku Field servisu Lukáš Pokora ze společnosti
WEBCOM. „Nemá čas čekat půl dne na techniky, než
se objeví, poté trávit další dobu čekáním na náhradní
díly nebo telefonát z call centra, ve kterém mu sdělí
jen fakt, že musí být ještě několik hodin trpělivý.
Microsoft Dynamics 365 for Field Service (služby
v terénu) revolučně mění způsob poskytování těchto
služeb. Představuje synergii klasického řešení CRM,
řešení pro servisní činnosti a ERP (podnikový informační systém).“
Microsoft Dynamics 365 for Field Service poskytuje
možnost přinášet zákazníkům servisní služby s maximální možnou efektivitou a současně s nízkými
náklady. Zkracuje čas od prvního kontaktu klienta
do finálního vyřešení jeho potřeb. Samozřejmostí je
okamžitý 360° přehled o zákazníkovi, jeho historii
i možných budoucích potřebách. Řešení umožňuje
plánovat preventivní zásahy a nabídnout takto klientům pravidelnou péči o jejich produkty či zařízení,
což významně posiluje jejich životnost a požadovanou výkonnost.
„Pracovníci zákaznických služeb již nemusí ručně
vytvářet případy, které se vyskytují v e-mailu nebo
na sociálních sítích,“ pokračuje Lukáš Pokora.
„Aplikaci Microsoft Dynamics 365 je možné nastavit
tak, aby automaticky vytvářela případy z více kanálů.
Můžete vytvořit pravidla automatické tvorby případů, která převádějí příchozí e-maily nebo příspěvky
na sociálních sítích na konkrétní fronty k obsluze.“
Další z funkcionalit, která usnadňuje práci zmíněným pracovníkům, je vytváření front případů dle
typů produktů nebo služeb.

Samotným technikům v terénu usnadňuje toto řešení výkon jejich povolání v mnoha ohledech. Efektivně plánuje jejich cesty tak, aby realizovali zakázky
v místech nejbližších servisních případů. Do jejich
mobilního zařízení jsou automaticky zaslány kompletní informace, které jsou potřebné pro úspěšný
servisní zásah, a zároveň mají možnost využívat znalostních databází či dalších online konzultací napříč
servisním týmem. Mohou si zobrazit také aktuální
dostupnost požadovaných náhradních dílů, včetně
odhadovaného času jejich dodání. „Velkým tématem
současnosti, a to nejen u servisních společností, je
nedostatek kvalifikovaných pracovníků,“ zmiňuje
bolavé místo naší rostoucí ekonomiky Lukáš Pokora.
„Částečně tento handicap může vyrovnávat unikátní pomůcka – nástroj Augment Reality (rozšířená
realita), který umožňuje překonat nedostatek znalostí
a zkušeností pracovníků.“
Tímto nejsoučasnějším trendem je bezpochyby IoT,
internet věcí. Obecně lze říci, že se jedná o označení
pro propojení vestavěných zařízení s internetem.
Přináší nové možnosti vzájemné interakce nejen
mezi jednotlivými systémy, ale též nové možnosti
jejich ovládání, sledování a zajištění pokročilých
služeb. V servisní oblasti je to pak konkrétně funkce
charakterizovaná jako Connected Field Service.
Připojením a monitorováním zákaznických zařízení
získávají firmy možnost prediktivní údržby. Odpovědní pracovníci oddělení zákaznických služeb pak
mohou komfortně analyzovat data o jejich provozu
a automatizovat procesy údržby, které předcházejí
výpadkům a umožňují tak efektivně dosáhnout plné
zákaznické spokojenosti. ■
JARMILA JELÍNKOVÁ, WEBCOM,
SERVIS.MSDYNAMICS365.CZ

32 www.komora.cz

32K_webcom.indd 32

21.09.17 12:56

MONITORING MÉDIÍ
V REÁLNÉM ČASE
Sledujte, co se o vás a tématech, která vás zajímají, říká v televizi
a v rozhlasu a píše na webu. Okamžitě vás upozorníme na nový článek,
takže už neztratíte ani minutu a můžete obratem reagovat a analyzovat.

ONLINE MONITORING TV, ROZHLASU A WEBU

RYCHLÁ A SNADNÁ ANALÝZA

Jako jediní na trhu monitorujeme v reálném čase
televizní a rozhlasové zpravodajství a k tomu
desítky zpravodajských portálů.

Mediální výstupy, které vás zajímají, můžete díky
Mediatoringu snadno a přehledně analyzovat
i reportovat výsledky.

UPOZORNĚNÍ V REÁLNÉM ČASE

NEJRYCHLEJŠÍ PROHLEDÁVÁNÍ MÉDIÍ

Průběžně sledujeme nové reportáže v TV
a rozhlase i články na webu a na ty relevantní
vám okamžitě pošleme upozornění do emailu.

Hned víte, kdo už o vás píše a komu byste se
mohli ozvat, stejně tak jste okamžitě informováni
o tématech, která vás zajímají.

Vyzkoušejte měsíc zdarma
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podnikání řízení

Zaostřeno:
Podnikové procesy
Existuje několik možností, jak řídit podnik. Některé z nich se doplňují, některé prolínají. Všechny mají svá
opodstatnění. Dnes se s Radkem Dudášem, zakladatelem konzultantské společnosti D Advisory Partners,
podrobněji podíváme na procesní řízení.

P

řestože v moderních společnostech se podnikové procesy i u nás již staly běžným
nástrojem, značná část firem ještě stále nemá
o interních procesech nejmenší představu, nemá
je dokonce ani popsány. Některé společnosti je
formálně sice popsány mají, ale ve skutečnosti
podle těchto procesů neběží. Bude to znít jako klišé,
ale cílem řízení podle procesů by mělo být, aby
všichni zúčastnění – od vlastníků společnosti až
po všechny výkonné zaměstnance – měli informace
o tom, za kterou konkrétní činnost je kdo v jakém
okamžiku zodpovědný, kde jsou předávací hrany
odpovědnosti mezi zaměstnanci. Cílem tohoto
způsobu řízení společnosti je eliminovat odchylky
od standardů, které ve svém důsledku vždy znamenají ztrátu. Pokud to takto není řízeno, pak se ztrátou důvěry přichází ztráta ziskovosti společnosti,
motivace zaměstnanců společnosti a jiné důsledky.

Úskalí rutiny
Procesní řízení je v kurzu i proto, že jde o model,
který společnosti pomůže adaptovat se velmi rychle
na další změny, které přináší především technolo-

ZVLÁDNUTÉ PROCESY
DOVOLUJÍ MNOHEM LÉPE
REAGOVAT NA ZMĚNY,
KTERÉ EKONOMICKÁ REALITA
PŘINÁŠÍ, I NA RIZIKA.

gický vývoj a automatizace. Rutinní jednoúčelové
pozice jsou stále více svěřovány strojům a po zaměstnancích manažeři a majitelé vyžadují mnohem
vyšší míru zapojení, odpovědnosti i přidané hodnoty. Přesto mají procesy u nás zatím obecně menší
pozornost. Jsou svým způsobem totiž mnohem
méně atraktivní. Jestliže projekt je jedinečná záležitost, proces je naopak ta nejvšednější. Akademická
definice procesu říká, že je to postupný, zaměřený
a řízený děj, který má svůj začátek, posloupnost,
konec i vlastníka. Na začátku je předpoklad

a vstupy, v průběhu činnost a na konci výstup, tedy
výsledek. Obvykle produkt nebo služba. Trochu
nuda, že? „A v tom je často úskalí procesů. Jsou to
opakující se činnosti, rutina, zpravidla velmi nezáživná. Máme tendence ji podceňovat, děláme ji přece
automaticky a nevidíme žádný prostor pro nějaké
změny a vylepšení. A přitom opak je pravdou, dobře
popsané, a především implementované postupy jsou
pro rozvoj firmy naprosto nezbytné. Dokonce i pro
její přežití,“ říká Radek Dudáš a hned vysvětluje:
„Stačí například, aby ve společnosti, kde se s procesy
aktivně nepracuje, to nemluvím ani o situaci, že
neexistují, došlo k obyčejné personální obměně
na střední pozici řízení, kdy odchází zaměstnanec,
který ve společnosti pracoval více než deset let. Nový
zaměstnanec pak nemá šanci se na nové pozici bez
omylů zapracovat a cenu za tyto omyly pak platí
všichni – obchodní partneři, zaměstnanci, majitelé.
A u společností rychle se měnících je takto rizikový
i odchod po výrazně méně letech.“ Tento problém se
netýká jen společností, které procesy nemají vůbec
popsány, ale i těch, které procesy průběžně v čase
neaktualizují. Je to podobné, jako byste ve výrobní
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podnikání řízení

lince vyměnili jednoúčelový stroj za CNC a neaktualizovali byste výrobní postup. Což se zdá
pochopitelné a zpravidla se to neděje, protože
každá společnost si hlídá návratnost nové investice.
Přitom špatně fungující procesy mají vliv na výkon
a návratnost kapitálu celé společnosti, a jde proto
logicky o částky řádově vyšší.

Generační obměna
Většina majitelů firem, zvláště těch, kteří začínali
z ničeho, tu situaci zná. Vše, co se ve firmě děje, je
uloženo na nejbezpečnějším místě, totiž v jejich
hlavách. Firma postupně roste, a pokud se toto
know-how, to skutečné bohatství firmy, stále
koncentruje pouze u vlastníků a není popsáno
v procesech a sdíleno se zaměstnanci, pak to firmu
dělá zranitelnější. „Firma za svůj život obměňuje
nejen výkonné zaměstnance, ale i manažery a čas
od času i vlastníky. Jakákoliv personální obměna je
riziková, pokud procesy nejsou dostatečně popsány
a zavedeny,“ zdůrazňuje Radek Dudáš. Na významu tak správně zavedené procesy ve společnosti
nabývají zvláště v současné době, kdy v naší zemi
vlastně poprvé dochází ke generační obměně vlastnické struktury mnoha firem, založených čtyřicátníky před pětadvaceti lety. Současnost tak mnohé
vlastníky poprvé v životě konfrontuje se skutečností,
že vystoupení z výkonné role v jimi vlastněných
firmách není jednoduché a bezbolestné. Řešení přes
prodej je často bolestivé vinou slev na prodejní ceně.
Ty požadují investoři právě s ohledem na zvýšené
riziko koupě firmy, která přes popsané a fungující
procesy není řízena. Předání řízení manažerům
a následný prodej je řešení, ale časově nekomfortní,
to není proces na měsíce, ale na léta.

I procesy se vyvíjejí
Aby procesy byly efektivní, musejí být zmapovány,
definovány, implementovány a řízeny. Stačí to?
Nikoliv. Je ještě třeba je také kontrolovat a upgradovat. Vypadá to jako zbytečné zdůrazňování něčeho,
co je samozřejmé. V desítkách firem se ovšem běžně
děje, že skutečné procesy tak, jak se odehrávají
v reálném prostředí, neodpovídají těm popsaným.
Život sám totiž k teoretickým předpokladům doplnil praktickou zkušenost. Ve skutečnosti, nikoliv
ovšem v systému. Proto nedílnou součástí prostředí,
v němž mají procesy fungovat, musí být i kontrolní
mechanismy, které zajistí, že to, co je popsáno, odpovídá i skutečnosti. Jedině tak je možné dosáhnout
toho, že řízení procesů bude efektivní a dá firmě
konkurenční výhodu. „Zvládnuté procesy, které
skutečně odpovídají realitě, dovolují mnohem lépe
reagovat na změny, které ekonomická realita přináší,
na požadavky trhu i na rizika. Malým příkladem budiž současná situace na trhu pracovních sil. Mnohem
lépe a snáze se s ní vypořádá ten, kdo má zmapované, zavedené a dobře řízené procesy, protože má
mnohem snadnější zapracování třeba agenturních

zaměstnanců. Těm budete těžko vysvětlovat, že sice
popsáno je to nějak, ale dělá se to jinak, což věděl
někdo, kdo odešel do důchodu,“ dokumentuje další
přínos Radek Dudáš.

Cena za chaos
Odborníci tvrdí, že definovat procesy, které mají
méně než tři podúkoly, se příliš nevyplatí. Nicméně
když se do interních procesů pečlivě ponoříte, zjistíte, že takových je poměrně málo. Banální vyřízení
poptávky či dotazu potenciálního zákazníka jich
obsahuje víc. A skrývá také mnohá úskalí, která
nevnímáme právě proto, že je to tak všední záležitost. Ale už tento příklad velmi dobře dokumentuje
zisk, který efektivní procesy firmě přinesou. Znají
to všechny telemarketingové firmy a dnes často
i obchodníci firem technologických – call list
a podpora systému řízení procesů jednak dovolují
zaměstnancům soustředit se na to podstatné, jednak
zajišťují, že v každé chvíli každý ví, jak se zachovat.
Výsledkem je uzavřená objednávka. Tahle zkušenost
je ovšem přenositelná na kteroukoliv pracovní
činnost a pozici. Nic není pro firmu nákladnější
než chaos v procesech. Nejčastěji se totiž projeví
realizovanými ztrátami či nerealizovanými zisky.
Stačí si jen představit, jak by vypadalo poskytování
úvěrů, pokud by nebylo zcela striktně definovaným
procesem.

Negativní dopady revoluce
Firmy rostou a mění se. I ty, které již procesům
věnovaly v minulosti jistou pozornost, zjišťují, že své
procesy časem zbytečně komplikují. Výrazně hůře
jsou však na tom ty, které zatím procesy neřešily.
Živelně zakořeněné postupy mohou po určitou
dobu fungovat, ale přijde okamžik, kdy potřeba dát
jim řád bude více než zjevná. I v podnikání ovšem
platí, že revoluce má svá negativa. Zavést procesy
tam, kde o nich doposud nepadlo jediné slovo, naráží na mnoho úskalí. A jedním z průvodních jevů
může být i dočasný krátkodobý propad výsledků.
„Má to svou logiku. Změny, zvláště je-li jich mnoho
a v krátkém čase, vedou k rozkolísání stavu. Majitelé
pak většinou nechtějí slyšet, že to byl stav neudržitelný. Jediná skutečně prospěšná rada je věnovat se
procesům co nejdříve. Je naprosto jednoznačné, že
výrazně lepší výsledky mají ti, kteří procesy a jejich
optimalizaci považují za trvalou součást principů
řízení,“ vysvětluje Radek Dudáš. Nutno dodat, že
procesní řízení se nejlépe osvědčuje tam, kde je
přímo vázáno na motivační systém. Což ovšem není
jednoduché. Tento přístup má obvykle velmi silný
dopad na stávající kulturu firmy, protože přináší
často změny, jejichž přijetí vyžaduje změnu myšlení
na všech stupních. A samozřejmě čas. Což jsou
všechno důvody pro to, začít s procesy jako nedílnou součástí firemní architektury co nejdříve. ■

JAK POPISOVAT PROCESY
Ideální tým je minimálně tříčlenný – tvoří jej
Vlastník, Business architekt a Softwarový
architekt.
Vlastník je zainteresován na výsledcích,
dokáže a může rozhodovat o změnách.
Business architekt musí znát podnikové
prostředí, standardy a normy.
Softwarový architekt odpovídá za platformu
a technickou realizovatelnost.

ROZDĚLENÍ PROCESŮ
Základní dělení pracuje se třemi typy
procesů: Hlavní procesy se týkají základních
firemních činností, odpovídají strategickým
cílům a uspokojují zákazníka. Podpůrné
procesy jsou důležité pro průběh těch
hlavních, ačkoliv samy nevytvářejí produkty
či služby pro zákazníka, mohou se na
nich podílet. Řídicí procesy jdou napříč
firmou bez ohledu na organizační členění
a jejich úkolem je udržet konzistenci, logiku
a efektivitu všech činností. Norma ISO
9001:2000 rozeznává čtyři typy: Procesy
řídicí, Procesy přípravy zdrojů, Procesy
realizace produktů a Procesy dalšího rozvoje.

PETR KARBAN
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Foto: 2x Majka Votavová / RVV Studio

Z chyb se
musíme poučit

Patří mezi nejvýznamnější dovozce podlahových krytin do České republiky.
Především díky dobrým vztahům spolupracuje od začátků stále se stejnými
dodavateli a daří se jí udržet a zároveň posilovat pozici na trhu. Miloslava
Procházková úspěšně vede rodinnou firmu Avanti již dvacet pět let.
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L

etos má vaše firma významné výročí,
plánujete je nějak oslavit?
Bohužel ne. V říjnu, kdy je přesné výročí
založení firmy, jdu na plánovanou operaci s nohou.
Budu pak nějakou dobu chodit o berlích. Ale příští
rok slavíme s manželem šedesátiny, takže chceme
na jaře oslavit jak výročí firmy, tak naše životní
jubileum.
Do podnikání se zapojil nejen váš manžel,
se kterým jste vlastně začínala, ale postupem
času se přidali i vaši synové. Jaké to je
pracovat jako rodina?
Spolupráce s rodinou je pro mě velmi důležitá.
Zhruba rok jsem byla ze zdravotních důvodů
v pracovní neschopnosti, a právě díky rodině
Avanti fungovala dál. Všichni se významně podílí
na jejím chodu a v mé nepřítomnosti výborně
obstáli ve vedení celé firmy.
Odkud přišel nápad zapojit do firmy syny?
Přidali se automaticky. Nejstarší syn se vyučil
a do firmy přišel hned po založení, mladší vystudoval ekonomickou školu a připojil se o něco
později. Kromě jejich manželek dnes ve firmě
pracuje i vnuk. Práce v rodinné firmě mi nyní
dává volnější ruce. Můžu se trochu více věnovat
kontrole a mám jistou, že na těch nejdůležitějších
místech mám rodinné příslušníky, kterým věřím.
Je to pro mě přínosem i z toho důvodu, že firmu
nebudu muset jednoho dne prodávat, ale synové
v ní budou pokračovat dál.
Proč jste si vybrala jako obor podnikání právě
koberce?
Úplně na začátku jsme vlastně začínali s celými
interiéry. Koberce se vyprofilovaly až časem. Navštívili jsme veletrh DOMOTEX v Hannoveru, kde
jsme viděli celý široký sortiment koberců. Nedal se
vůbec srovnat s nabídkou, jaká tehdy byla v České
republice. Usoudili jsme proto, že by to pro náš
trh mohlo být zajímavé a pro naše podnikání to
pravé. Postupem času jsme do našeho sortimentu
zahrnuli ještě PVC, podlahářský sortiment, vinyly,
plovoucí podlahy, kusové koberce a koberce s individuálním designem.
Jaké byly úplné začátky vaší firmy?
Rok 1993, to byla doba, kdy byl po všem hlad.
Po všem, co nebylo na trhu. Před rokem 1989
jsme mezi sebou diskutovali o tom, jak se má
správně podnikat. A pak přišla revoluce a s ní
i příležitost všechny ty nápady realizovat. Začínali
jsme v jedné kanceláři na Zličíně, která se postupně rozrostla na celé patro. Pronajali jsme si dále
sklad ve Stodůlkách, a když přestal stačit, zajistili
jsme ještě další dva. Po Praze jsme měli vzorkovny sortimentu, aby bylo zboží kde prezentovat
a prodávat. Asi po sedmi letech jsme se rozhodli,

že nemá cenu platit nájem a postavili jsme si svůj
vlastní areál ve Zbuzanech. Tam máme logistické
centrum a velkoobchod. Pak přišly maloobchodní prodejny v Průhonicích, na Zličíně a na Černém Mostě.

Kdo vám v té době nejvíc pomohl, kdo vám byl
rádcem?
Nejdůležitější asi bylo, že jsem zavčas naskočila
do různých sdružení. My sami jsme založili Asociaci dovozců a prodejců podlahových krytin,
čímž jsme se stali partnery pro spoustu spolků
a svazů, které měly zájem s námi něco řešit.
Předkládali nám i zákony, které vznikaly, mohli
jsme se k nim vyjádřit. Vstoupila jsem do sdružení Stratég, které v devadesátých letech založil
profesor Zdeněk Souček, a také do Cechu podlahářů ČR. Hned od začátku jsem byla členem
Hospodářské komory České republiky. Vždy
jsem měla pocit, že by podnikatel měl být někde
„zakotven“. Právě ve sdruženích a spolcích si
lidé mohou navzájem poradit a diskutovat.
Co zpětně považujete za nejdůležitější moment
v historii firmy? Co vás posunulo hodně
kupředu?
Hlavně důvěra zahraničních dodavatelů. Ze začátku jsem se domnívala, že musím mít na všechno
připravené peníze. Ale s prvními dodavateli jsme si
vždycky padli hned do oka, takže nám třeba dávali
faktury s delší dobou splatnosti. Když jsme budovali náš areál, tak počkali, až si po finanční stránce
vyřešíme stavbu. To bylo milé, důvěra dodavatelů.
Hodně mě to posunulo.
Máte nějakou radu do začátků pro začínající
podnikatele?
Naše začátky byly vlastně taková metoda pokus
a omyl. Já razím heslo, že z chyb se musíme poučit
a příště už je nedělat.

AVANTI
Avanti založila Miloslava Procházková roku
1992 se svým manželem Jiřím Vackem.
Do firmy se časem zapojili i její dva synové
Michal a Antonín, obě snachy a nově
i vnuk. Postupně se vypracovala na jednoho
z nejvýznamnějších dovozců podlahových
krytin v České republice. Mezi podnikateli je
tak trochu raritou, protože stále podniká jako
fyzická osoba. To však plánuje v dohledné
době změnit přechodem na osobu
právnickou, aby mohli časem v podnikání
pokračovat synové.

Potkaly vás překážky ze strany úřadů?
Jsem pedant, takže já osobně si vždy dávám pozor
na to, aby vše bylo legislativně v pořádku, protože
chci klidně spát. Klidně si najmu odborníka na poradenství, když si nejsem jistá. Ale musím říct,
že jsme se vždy na všem domluvili a neměli jsme
nikdy s úřady žádný problém.
Je u nás podle vás pozitivní prostředí pro firmy?
Pro mě určitě. Snažím se o to, mít vždy všechno
v pořádku, a nemůžu říct, že by proti nám někdo
šel. Hodně mě v současnosti překvapuje ta vlna
nespokojených zaměstnanců, kteří chtějí stávkovat kvůli vyšším mzdám. Myslím si, že v současné
době jsou mzdy adekvátní k produktivitě práce,
která se vytváří. ■
LUCIE SLOVÁKOVÁ
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19. – 28. 11. 2017

Spring pre

KLAVÍRNÍ
FESTIVAL
RUDOLFA
FIRKUŠNÉHO
5. ročník

Rudolfinum, Dvořákova síň & Pražská konzervatoř

NECHTE SE OKOUZLIT KLAVÍRNÍ HROU V PODÁNÍ TĚCH NEJLEPŠÍCH!
ANDREI GAVRILOV, DAVID FRAY, TOMÁŠ VÍŠEK, PIERRE-LAURENT AIMARD, KHATIA & GVANTSA BUNIATISHVILI
Za finanční podpory

Mediální partner

Oficiální automobil

Oficiální hotel

www.firkusny.cz

OBJEVTE

TO
ORIGINÁLNÍ MKÍS
TIVITY
PRO VAŠE FIREMNÍ A

-10%

na ﬁremní akci pro nové
ﬁrmy do 31. 3. 2018

telefon: 267 268 111
info@parkholiday.cz

www.parkholiday.cz
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Výrok...

Růst mezd jako brzda?

„TO, CO TADY VIDÍM,
JE GENETICKÝ EGOISMUS,“
ŘEKL 6. ZÁŘÍ 2017 VE SNĚMOVNÍ DEBATĚ
O VYDÁNÍ ANDREJE BABIŠE A JAROSLAVA

Další růst mezd je podle tohoto názoru také
účinnou ochranou před výraznějším odchodem
pracovníků do zahraničí, zvláště pak ve vybraných profesích.
Jiný názorový proud, k němuž bych se přiřadil
i já, hovoří o tom, že stávající mzdový růst již
výrazně přesahuje jak aktuální ekonomickou
výkonnost, tak především produktivitu a může
se naopak brzy stát překážkou pro další rozvoj
především malých a středních firem. ■
PETR ZAHRADNÍK
PORADCE PREZIDENTA HK ČR A ČLEN EVROPSKÉHO
HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO VÝBORU (EHSV)

Foto: archiv

Foto: archiv

V

letošním druhém čtvrtletí rostla průměrná mzda nominálně o 7,6 % meziročně,
reálně pak o 5,3 % meziročně, což v absolutním vyjádření představuje částku 29 346 Kč.
Za celé první pololetí letošního roku činil reálný
mzdový růst 4,1 % meziročně. Silný mzdový růst
se promítá do slušných výsledků červencového
maloobchodu. Byť jejich růst nebyl nikterak
raketový, dosáhl meziročně na hodnotu 4,6 %.
Maloobchodní trh rostl v červenci především
v segmentu nepotravinářského zboží a aktivit
spojených s volným časem, kulturou, a zvláště
v segmentu spotřební informační a komunikační
techniky a oděvů.
Co nám to říká? Že růst mezd představuje
v současnosti jeden ze zcela nejdůležitějších
parametrů českého ekonomického vývoje, mající
silný dopad na růst HDP i jeho strukturu.
Že tempo růstu je na naše poměry velmi vysoké.
A že má i dvě interpretace.
Jeden hlas říká, že i přes to vysoké tempo je
mzdová konvergence vůči průměru EU nejpomalejší ze všech přizpůsobujících se veličin
a mzdová diferenciace mezi západní a tuzemskou úrovní mezd stále neodůvodněně vysoká.

FALTÝNKA K TRESTNÍMU STÍHÁNÍ MINISTR
ZAHRANIČÍ ČESKÉ REPUBLIKY LUBOMÍR
ZAORÁLEK.

JE JISTĚ SKVĚLÉ ALESPOŇ NA
CHVÍLI SE ZAPOJIT DO DEBATY
TAKOVÝCH PÁNŮ, JAKO BYLI
IMMANUEL KANT, GEORG
WILHELM FRIEDRICH HEGEL,
ARTHUR SCHOPENHAUER, MAX
STIRNER, FRIEDRICH NIETSZCHE
ČI HERBERT SPENCER. TI
VŠICHNI SE NAD EGOISMEM
ZAMÝŠLELI. BOHUŽEL NAŠICH
DVĚ STĚ POSLANCŮ,
NA ROZDÍL OD JMENOVANÝCH
FILOZOFŮ, JAKO OBVYKLE
V MNOHAHODINOVÉ DEBATĚ
NEDOSPĚLO NIKAM.
PETR KARBAN

Danit roboty je zpátečnické

T

o téma je legitimní pouze politicky. Jestliže
jedním ze stěžejních úkolů každé vlády je
najít zdroje, kterých není nikdy dost, nelze
myšlenku na zdanění práce robotů považovat
za úplný nesmysl. Ostatně, nemluví se o té možnosti pouze u nás. Ale to je jediná pozice, z níž
danění práce robotů dává smysl. Asi stejný jako
danění čehokoliv jiného, třeba myšlenek nebo
čtyřlístků…
Systémově je zdanění robotů neobhajitelné.
Předně je tu nepříliš jasná definice robota.
A kdyby se i vyjasnila, kruciální a nezodpověditelnou otázkou se zdá být ta, jaký je rozdíl
mezi výkonem robotů a jiných strojů. A navíc
manažeři všech podniků pláčou, že chybějí
zaměstnanci. Ekonomicky by danění robotů také
bylo brzdou rozvoje. Chceme-li obstát, není jiné
cesty než se soustředit na vyšší efektivitu a vyšší
přidanou hodnotu. Využívat lidské hlavy více

než lidské ruce. Právě automatizace a robotizace může vytvořit prostor k tomu, abychom
méně používali ruce a více hlavu. Zdanění práce
robotů je v těchto souvislostech zcela zcestné,
protože říká pravý opak. Totiž že lidskou touhou
je pracovat rukama.
Hlavně je však danění robotů neobhajitelné filozoficky. Podobně jako danění práce. Stát by měl danit
využití toho, co sám zainvestoval či toho, co je
nežádoucí – nadměrnou či škodlivou spotřebu, nevratné čerpání přírodních zdrojů a podobně. Danit
práci samu o sobě je vlastně nemravné. To už dává
větší smysl danit jakoukoliv transakci.
Myšlenky na zdanění práce robotů jsou sice
nové, ale stejně zpátečnické, jako byly před lety
myšlenky na ničení strojů. Stroje ani roboti
lidem práci neberou. Jen mění její charakter. ■
PETR KARBAN
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1 000 dní ministra Ťoka:
Čím víc pruhů…
už je prostě moc. A řidičům ten čas strávený v kolonách nikdo nezaplatí. Pamatuju si,
jak ještě bývalý ministr dopravy Stanjura
v médiích vysvětloval, že se bude najednou
pracovat maximálně na pěti úsecích, že víc by
to už nebylo dopravně únosné. Jenže ministr
Ťok se asi řídí heslem „Čím víc pruhů, tím víc
Adidas“. A tak staví a staví. S tímhle přístupem
se mohla oprava 21 úseků nejvytíženější dálnice v Česku naplánovat do dvou roků a měli
jsme pokoj. Takže snaha (stavět) dobrá, ale
na špatném místě. A kde je zrychlení přípravy
staveb? Kde je zákon o liniových stavbách?
To zas budeme čekat na další volební období?
A zase z toho bude jen líbivé předvolební heslo? A do toho by měl ještě příští rok klesnout

rozpočet SFDI až o 30 miliard korun. S takovýmto přístupem jsem opravdu zvědav, kdy tu
dálniční síť u nás dokončíme. ■
PAVEL ŠVAGR
PŘEDSEDA STÁTNÍHO FONDU HMOTNÝCH REZERV

Foto: archiv

M

inistr dopravy Dan Ťok překonal metu
tisíce dnů ve funkci. Z porevolučních
ministrů sloužil déle pouze Milan Šimonovský (1 512 dní). V posledních letech přitom
byla životnost ministrů dopravy jen osm měsíců.
Jedno se tedy ministru Ťokovi upřít nedá, dokázal přežít tam, kde ostatní rychle skončili.
S odvedenou prací už to taková sláva není.
Třeba na dálnici D1 během léta opravovali
najednou devět úseků. Chápu, že je potřeba
opravit starou dálnici. A chápu také, že je
potřeba využít evropské dotace. Ale v době,
kdy vám na počítači vypracují model i na to,
jak se v supermarketu tvoří fronta u kasy,
je zarážející, že nikoho na ministerstvu
nenapadlo, že rozkopat najednou devět úseků

Evropa budoucnosti
Na vývoj reaguje také Evropská komise,
která před rokem představila Agendu nových
dovedností pro Evropu. Iniciativu, která se
zaměřuje na potřebu zdokonalení evropských systémů vzdělávání a odborné přípravy
v reakci na rychle se měnící hospodářské a
společenské prostředí. Jako parlamentní zpravodajka této zprávy prosazuji potřebu zaměřit
se na lepší předvídání budoucích požadavků
na dovednosti, které bude trh práce potřebovat během příštích let: ať se jedná o digitální
dovednosti, kompetence v oblasti přírodních
věd, techniky, inženýrských oborů a matematiky (STEM) nebo „soft skills“, tedy schopnosti v oblasti týmové práce, komunikace
a emoční inteligence. Zásadní je také podpora
řemesel a „učení se prací“, zavádění prvků duálního systému vzdělávání. Na takto zaměřené
projekty vyčlenila Evropská unie v programovém období let 2014 až 2020 z Evropského
fondu pro regionální rozvoj 30 miliard eur
a dalších 79 miliard dodá Evropský sociální
fond.

Musíme si zkrátka zvykat na to, že naší
jedinou jistotou na pracovním trhu je změna.
Zkusme využít všech nástrojů a možností,
které nám Evropská unie nabízí, abychom se
s touto změnou vyrovnali co nejlépe. ■
MARTINA DLABAJOVÁ
POSLANKYNĚ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Foto: archiv

T

echnologické změny a digitální vývoj
jsou jedním z hlavních současných témat
v oblasti zaměstnanosti. V horizontu deseti
až dvaceti let určitě dojde k postupnému zániku
určitých profesí nebo k podstatným změnám
v jejich vykonávání a k nahrazování těžké manuální a rutinní práce. Na druhou stranu ale dojde
k rozšíření zaměstnanosti zejména ve službách,
kreativních odvětvích nebo řemeslné výrobě.
Odhady ohledně zániku pracovních pozic
jsou zatím jen velmi nepřesné. Podle optimistické varianty by na jedno ztracené místo
mělo připadnout až 2,5 místa nového. Pesimistický odhad počítá s celkovým úbytkem
až 52 % současného počtu pracovních míst.
Realistický pohled Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) odhaduje
celkovou bilanci asi 9 % zaniklých pracovních
míst. Česká republika, země s nejvyšším podílem průmyslu na tvorbě HDP mezi státy EU,
musí na tyto měnící se požadavky trhu práce
adekvátně reagovat. Technologické změny ani
strukturu profesí nesmíme podcenit.
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Aby myšlenka byla začátkem
Potřebujete pořídit moderní technologie, nové výrobní prostory, inovovat výrobek nebo proces? Často vaše
myšlenky narazí na bariéru zdrojů. Ale ten náraz nemusí být koncem. Vždyť zdroji mohou být i dotace.
Jak se ale zorientovat v nabídce a zvolit správného partnera? Radí Mgr. David Šeich, statutární ředitel
společnosti Eurovision, a. s.

V
Foto: archiv

ypadá to, že s nabídkami služeb
dotačních poradců se doslova roztrhl
pytel…
Široká nabídka služeb poradců je logickou reakcí
trhu na poptávku po dotacích, ovšem ne každý
poradce dokáže na tomto vysoce konkurenčním
trhu působit dostatečně dlouhou dobu, aby zajistil
klientům potřebný servis i v době udržitelnosti
projektu.

Mgr. DAVID ŠEICH

EUROVISION, a. s.
Působí na trhu od roku 2000,
nabízí klientům tedy více
než šestnáct let zkušeností,
během nichž poradci
společnosti zprostředkovali
dotace v hodnotě přesahující
35 miliard Kč. Aktuální
harmonogram výzev napříč
programy je ke zhlédnutí na
www.eurovision.cz.
Kanceláře:
Veveří 102, 616 00 Brno
tel.: +420 539 050 600
e-mail: brno@eurovision.cz
Na Pankráci 58
140 00 Praha 4
tel.: +420 246 031 900
e-mail: praha@eurovision.cz

Jak tedy vybrat toho správného?
S poradcem budete spolupracovat několik příštích
let. Bude vám poskytovat informace, které ovlivní
strategická rozhodnutí týkající se vašeho podniku.
Takový vztah nutně vyžaduje oboustrannou důvěru.
Kvalitní poradce musí být schopen porozumět
specifikám vašeho oboru, musí poznat váš podnik,
jenom tak dokáže sladit vaše zájmy s náročnými
podmínkami dotačních programů a stát se vaším
průvodcem v celém dotačním cyklu, od prvotního
záměru přes podání žádosti o dotaci až k poslední
platbě.
Jakou roli hraje cena?
V naší praxi se setkáváme s tím, že pro mnohé
zájemce o dotační poradenství je bohužel nejdůležitějším kritériem při výběru poradce. S tlakem
na co nejnižší cenu se setkává jistě většina podniků
a ani na trhu dotačního poradenství není situace
jiná. Z dlouhodobého pohledu je však otázkou, zda
je reálné zajistit klientům při nízkých cenách kvalitní servis po celou dobu dotačního cyklu a ručit
za kvalitu odvedené práce.
Jak má práce poradce vypadat?
U nás je samozřejmostí, že své klienty provádíme
celým dotačním cyklem, poskytujeme komplexní
servis od monitoringu možností, nastavení projektu, zpracování žádosti přes realizační management
projektu až po realizaci veřejných zakázek a služby
inženýrské činnosti. Prioritou je pro nás profesionální a individuální přístup zkušeného týmu našich

konzultantů k potřebám klientů a vysoká kvalita
poskytovaných služeb.

Je v oblasti dotací něco, co je trendy?
Obecně trendy jsou úspory a inovace. Dotace ten
přirozený život kopírují. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost tak nabízí
dva hlavní směry podpory podnikání, úspory energií a inovační procesy. Pro inovování má navíc hned
několik navazujících programů. Lze získat prostředky na zaplacení služeb výzkumných a vývojových
pracovišť pro měření či nová konstrukční řešení,
lze zaplatit osobní náklady výzkumných pracovníků
nebo smluvní výzkum, můžete si dokonce pořídit
vlastní středisko výzkumu a vývoje. A za zmínku
stojí, že z dotace lze uhradit nejen vybavení pro
výzkumnou infrastrukturu, ale i nemovitost.
Co vnímáte jako největší překážku nebo omezení
na straně českých firem, pokud jde o využití
dotačních titulů?
České firmy mají velký zájem o využívání dotací.
Z našich zkušeností vyplývá, že největší překážku
tvoří nepřipravenost podniků na vstup do inovačních
programů. Předpokladem pro úspěšné využití dotací
je existence dlouhodobé inovační strategie podniku.
Nejedná se pouze o vlastní výzkum a vývoj, ale také
o spolupráci s výzkumnými pracovišti, univerzitami,
dalšími podniky. Bohužel málokterá česká firma má
zpracovanou inovační strategii. Nejčastěji se s tímto
problémem setkáváme u malých a středních podniků.
Vidíte některý segment či skupinu firem, která
je v získávání dotací úspěšnější? Pokud ano,
co podle vás hraje roli?
Nejedná se o konkrétní segment firem, hlavní roli hraje přístup firmy k dotacím. Úspěšné jsou pouze takové
podniky, které pochopí a akceptují principy dotačních
programů a začlení je do své podnikatelské strategie,
bez toho šance na získání dotace výrazně klesají. ■
PETR SIMON
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podnikání vzdělávání

Pomáháme získat studenty do firem.
Zapojte se i vy

Projekt AC4SME, který je zaměřen na zvýšení počtu kvalifikovaných studentů ve firmách, se přehoupl
do své druhé poloviny.

P

okud chcete mít plně kvalifikované a loajální zaměstnance, je nejlepší začít již od studentů, kteří
se u vás ve firmě budou učit formou praktického/
odborného výcviku a poté zůstanou jako zaměstnanci.
Jenže nevíte, jak na to? Co všechno potřebujete zařídit?
Jak mají vypadat smlouvy? Jak vůbec navázat spolupráci se školou? Jaká je legislativa? Kolik platit studentům?
Nemáte čas všechny tyto informace zjišťovat?

MÁTE ZÁJEM O VZDĚLÁVACÍ
PROGRAMY HK ČR?
To všechno vám Hospodářská komora ukáže. V září
2017 jsme zahájili pilotní ověřování a hledáme firmy,
které ještě nespolupracují se středními školami a chtějí začít. ■

Neváhejte a kontaktujte projektový
tým na eu-office@komora.cz.
Těšíme se na spolupráci s vámi.

Tréninkový program pro start-upy
HK ČR v říjnu 2017 spustila tréninkový program pro start-upy. Program je realizován
v rámci projektu CERIecon v partnerské spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou
Masarykovy univerzity v Brně a cílí tak zejména na studenty vysokých škol.

J

edná se o šestiměsíční intenzivní školení pod
vedením zkušených lektorů. Lektoři nemají jen
teoretické vzdělání, ale jsou přímo z praxe a rádi se
podělí o vše, co potřebujete k úspěšnému rozjezdu svého byznysu. Přihlásit se může kdokoli, kdo má nápad
nebo už s podnikáním začal, ale neví si rady. Na konci
školení pojedou ti nejlepší prezentovat svůj byznys

do zahraničí a můžou se tak poměřit s konkurencí
a získat zkušenosti od jiných start-upistů z jiných zemí.
Nestihli jste se přihlásit? Nevadí, od března 2018 bude
spuštěn 2. běh programu. Přihlášky přijímáme již nyní.
Tréninkový program pro start-upy je realizován v rámci projektu CERIecon CENTRAL EUROPE Regional
Innovation Ecosystems Network. ■

Daňový balíček přináší velké změny!
DANĚ 2017 a předpisy související (5696) DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
s přehledy změn k 1. 7. 2017
s komentářem 2017
Tato kniha přináší aktuální znění
všech důležitých daňových zákonů
s vyznačením legislativních změn,
které nabyly účinnosti v průběhu
roku 2017. K zásadním změnám
došlo k 1. 7. 2017, kdy byl novelizován zákon o daních z příjmů, zákon o DPH a dále zákon o rezervách
a daňový řád. Tyto změny jsou v knize
přehledně vyznačeny.
Součástí knihy jsou i výklady daňové správy včetně např. komplexního metodického Pokynu GFŘ D–22 k zákonu o daních
z příjmů, který se použije i pro zdaňovací období roku 2017
a 2018. Velice důležitým předpisem je zákon o evidenci tržeb,
o který je kniha rozšířena.

1696 stran, brožovaná

anag@anag.cz
obchod@anag.cz

599 Kč

(5692) ABECEDA DPH 2017

(5685)

Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák

Ing. Ladislav Pitner, Ing. Václav Benda

V tomto 11. vydání byly zohledněny především některé změny
provedené v průběhu roku 2017
novelami zákona o DPH. Zejména podstatné jsou pak především
změny zákona o DPH provedené
novelou zákona o DPH s účinností
od 1. 7. 2017, které tvoří převažující část komentáře k zákonu.
V jediné publikaci se tak dostává
k jednak
d
čtenářům ddo rukou
úplné znění zákona o DPH s navazujícím komentářem a odkazy na související ustanovení
a jednak přehled vybraných aktuálně platných informací,
stanovisek a sdělení Ministerstva ﬁnancí k uplatňování DPH.

Tento praktický průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost
registrovat se k dani z přidané hodnoty, navazuje na předchozí vydání.
Publikace provází podnikatele nejjen jeho povinnostmi při podnikání
s místem plnění v tuzemsku, ale
také v případě, že své aktivity rozvine v rámci obchodování se zeměmi
Evropské unie nebo se třetími zeměmi.
Také v této publikaci jsou zohledněny změny zákona o DPH
provedené novelou zákona s účinností od 1. 7. 2017!

856 stran, vázaná

368 stran, kroužková

585 757 411
www.anag.cz

659 Kč

619 Kč

Celý sortiment již vydaných knih nakladatelství ANAG
najdete ve všech dobrých knihkupectvích po celé ČR.
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7 důvodů

proč podnikat

jako firma

místo OSVČ

Praktický seminář v Praze 17. října 2017
Více informací najdete na: www.edukis.cz
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podnikání finance

Šest pravidel pro nákup
dluhopisů
Miroslav Hašpica se po deseti letech praxe v bankovním sektoru rozhodl investovat svůj čas, peníze i know-how
do spolupráce s Lukášem Jeřábkem, který je pověstný zajímavými a promyšlenými obchodními plány. Mezi jejich
společné podnikatelské aktivity patří mimo jiné i Český průmyslový holding, a. s.

T

1. Zajištění
Zajištění dluhopisů je stěžejní. Pokud se objeví
nějaký problém v zajištěném projektu, je vždy
možné svolat valnou hromadu a investorům
nabídnout odškodnění odprodejem majetku
společnosti. V nejhorším případě se tak může
stát, že investoři své prostředky nezhodnotí, rozhodně však o svůj vklad nepřijdou. Ne všechny
konkurenční společnosti se však nad zajištěním
zamýšlejí. Český průmyslový holding se zabývá
emisí výhradně zajištěných dluhopisů. Zaměřujeme se primárně na developerské projekty
a výrobní závody. Všechny naše projekty navíc
prochází velmi přísným risk managementem,
který provádíme ve spolupráci s bankovními

3. Možnost setkání
Při výběru dluhopisu se zamyslete nad tím, zda
je možné se osobně setkat či spojit s přímými
vlastníky daného projektu. Nemluvím o obchodních zástupcích ani finančních poradcích,
kteří vám investici doporučili, ale o skutečném
majiteli. Případné nepříjemnosti je pak možné
řešit napřímo.

4. Smysluplnost

Foto: Jakub Hněvkovský

ato firma pod sebou po pouhých dvou
letech fungování sdružuje několik rozmanitých společností zaměřených na nejrůznější aktivity, mimo jiné výrobnu ekologických
paliv, soukromou mateřskou školku, rehabilitační centrum nebo síť prodejen Grillmart.
S původním nápadem financovat část vlastního
holdingu prostřednictvím dluhopisů se dočkali
úspěchu, a rozhodli se tak vstoupit na finanční
trh. Zabývají se strategickým rozvojem, dokumentací navázanou na emise i poradenstvím
v oblasti dluhopisového a bankovního financování. Mezi jejich projekty s největší perspektivou
patří dluhopisové tržiště Chcidluhopisy.cz, které
umožňuje prezentaci prověřených dluhopisů
českých firem. V současnosti má Český průmyslový holding zažádáno o licenci obchodníka
s cennými papíry. Na příští rok plánuje vydat
emise o objemu dvou miliard korun.
Zeptali jsme se na podstatu úspěchu. Jaké
parametry by měl mít projekt, který spolehlivě
zhodnotí vaše finanční prostředky?

MIROSLAV HAŠPICA

domy. Nikdy nefinancujeme projekty, třebaže
zajímavé, které nejsou uchopitelné pro banku.

2. Vymahatelnost
Vymahatelnost investice značně ovlivňuje sídlo
emitenta dluhopisu. Pokud se rozhodnete investovat do společnosti, která sídlí v některém z daňových rájů, může být rozhodčí soud v Londýně.
V případě, že nastane jakýkoli problém, může
vás podání stížnosti stát tisíce liber. Pokud ale
zainvestujete do dluhopisů v rámci České republiky, platební rozkaz vydáte jednoduše a s minimálními náklady. Investice do české společnosti
působící na českém trhu je transparentní, dobře
dohledatelná a snáze vymahatelná.

Investoři často nepřemýšlí o smysluplnosti
projektů a zajímá je především výše úroků bez
ohledu na riziko, které podstupují. Projekty,
které slibují více než 10% úrok jsou minimálně
podezřelé a vyžadují podrobnější analýzu před
nákupem dluhopisu. Ze své zkušenosti bych
doporučil investice do dluhopisů s výnosem
mezi 6 a 10 %. Do developerských projektů bych
investoval s úrokem okolo 5 % a do výrobních
závodů okolo 7 až 8 %. Stále častěji se však
setkáváme s tím, že investory zajímá pouze výše
úroků bez ohledu na rizikovost. A slíbených
dvacet procent z nuly bude prostě vždy nula.

5. Pravidelná výplata
Frekvence výplat záleží dosti na preferencích
každého investora. Některé výnosy dluhopisů
jsou vypláceny měsíčně, jiné čtvrtletně, pololetně
či ročně.

6. Délka splatnosti
Doporučil bych investovat do dluhopisů se
splatností od dvou do pěti let v závislosti na segmentu projektu. ■

SABINA BAŘINOVÁ
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podnikání horeca

Zvládneme jakékoliv přání
Největší kongresový hotel v Evropě najdete na Praze 4. Sama velikost by
ovšem byla málo. V kongresové turistice se totiž stále více prosazuje důraz
na kvalitu a šíři služeb. Což potvrzuje i generální ředitel TOP HOTELu Praha
Ing. Radek Dohnal.

Ing. RADEK DOHNAL
Generální ředitel

Foto: 3x TOP HOTEL Praha

TOP HOTEL Praha****

V

áš hotel se může pochlubit dlouhodobě
mnoha oceněními, jak ze soutěže Hotel
roku, tak z prestižní ankety Českých
100 Nejlepších. Čeho si nejvíce ceníte vy
osobně?
Že jdeme dopředu. Možná to na první pohled není
nijak výrazně vidět, protože my jsme konzervativní
byznys, do kterého revoluční změny moc nepatří,
takže možná nejviditelnější jsou v naší zahradě.
Z nedávno malých stromků začíná být pěkná džungle. Ale abych to nezlehčoval moc, výrazným trendem je poptávka po kvalitě. Určitě si cením toho, že
dokážeme držet krok. Zakládáme si na tom, že jsme
schopni se přizpůsobit požadavkům zákazníků,
od těch běžných až po ty, řekněme, spíše výjimečné.
Chcete mít menu a nápoje laděné do zelena? Bez
problémů. Chcete přímo u nás přistát s helikoptérou? Můžete. Chcete mít na konferenci v sále živého
lva? I to dokážeme zajistit.
Je vůbec něco, co je nemožné?
Samozřejmě i takové věci jsou, ale my o nich zatím
nevíme.
Pět hotelových restaurací, osm set pokojů, pět
tisíc kongresových míst, kongresové služby
i řada doplňkových služeb z oblasti wellness
a sportu, to klade značné nároky na personál.
Je to možná to nejsložitější, co musíme řešit. Každý
zákazník chce sál, kvalitní techniku a výborné jídlo.

poskytuje ubytování ve více než 800 pokojích
a apartmánech (včetně Prezidentského
apartmánu). Hotel disponuje kapacitou až
5 000 kongresových míst, restauracemi
s vyhlášenou českou i mezinárodní kuchyní,
bary, cateringem, wellness, sportovním
vyžitím, Japonskou zahradou i rozlehlým
parkovištěm. Je tak ideálním místem nejen
pro konání kongresů, konferencí či školení,
ale i pro pořádání svateb, sportovních
akcí, večírků, koncertů a samozřejmě i pro
individuální a organizovanou turistiku.

Pokud jde o turisty, v posledních letech se výrazně
zvyšuje zájem z Číny a Indie. V případě Indie to má
třeba takovou zvláštní souvislost, že více než rok již
zaměstnáváme dva indické kuchaře. Indové totiž
rádi zkoušejí českou kuchyni, ale neobejdou se bez
té své ani pár dní. A nabízet jim indickou kuchyni
v českém provedení moc nejde.
Pokud jde o kuchyni, jsme na tom velmi dobře,
tým je stálý, konsolidovaný, zkušený, je to zkrátka
naše chlouba. Vedle hotelového provozu nabízíme i cateringové služby a bez jistoty v kuchyni
bychom si to dovolit nemohli, vždyť často děláme
velmi prestižní akce, dokonce i v zahraničí, které
organizují ambasády a velvyslanci. Pokud jde
o technologické služby, využíváme partnerskou
firmu, protože špičkové kongresové centrum dnes
opravdu nevystačí s projektorem a plátnem, i u nás
jsou naprosto běžné telekonference s celým světem
nebo třeba trojrozměrné projekce.

Vidíte nějaké změny nebo trendy v kongresové
turistice? Mění se třeba teritoriální zájem?
Nejvýraznějším trendem je stoupající poptávka po kvalitě. Jinak platí, že většina kongresů je
dlouhodobě především ze zemí Evropské unie.

Jedna věc je u vás poměrně neobvyklá, značné
finanční částky věnujete podpoře akcí, o nichž
se veřejně moc nemluví. A loga v televizi či
na billboardech vám to nepřináší…
V Česku se slovo charita chápe nějak jinak než
v zahraničí. My nechceme počítat, co nám to přinese. Světové soutěže krásy neslyšících jsme začali
podporovat někdy před dvanácti lety, na začátku
bylo otcovo přátelství s prezidentem soutěže panem
Uhlířem. Zůstali jsme u toho a do dnešního dne
jsme je podpořili více než 120 miliony korun,
protože vidíme, že to má smysl. A máme z toho
dobrý pocit. Máme rádi i umění, takže podporujeme i Bohemian Heritage Fund a já osobně třeba
i Národní divadlo. ■
PETR KARBAN
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podnikání zdraví

Bezpečné, funkční,
pohodlné

J

edny z nejrizikovějších provozů jsou bezpochyby slévárny, hutě, zámečnické dílny a další
pracoviště, ve kterých může dojít k úrazu
kontaktem s roztavenými kovy, otevřeným ohněm
či rozžhavenými předměty. A přesto v těchto
provozech každoročně dochází k úrazům, mnohdy
i vážným. Hlavní příčinou vedle nedodržení technologických postupů je nevhodný pracovní oděv.

Ochrana podle rizika
Klasické impregnované oděvy pro svářeče nebo
žáruvzdorné ochranné oděvy pro hutní provozy,
které jsou vyrobeny z látek s ALU vrstvou, mají své
nedostatky. Nejsou příliš pohodlné a vhodné pro
celodenní nošení, a zejména u některých je nutné
provádění pravidelné reaktivace samozhášivých
vlastností. Existují alternativy? „Jistě, pracovní
oděvy, které poskytují doživotní vysokou ochranu před náhodným postřikem taveninou či před
působením tepla a které lze nosit celodenně, nejsou
dnes ničím výjimečným. Šijeme je z materiálů
na bázi přírodních vláken, a mají proto velmi dobré
užitné vlastnosti. Navíc jsou pohodlné, prodyšné
a lze je běžně prát doma, bez speciálních nároků
na ošetření. Přitom jsou certifikovány dle normy
EN 11612 a poskytují tak nejvyšší možnou ochranu
proti postřiku roztavenými kovy nebo kontaktu
s plamenem,“ říká Jan Sokol, produktový manažer

Foto: ALTREVA

Bez ohledu na to, že legislativa upravující ochranu
zdraví při práci se stále zpřísňuje, odpovědní majitelé
podniků si své zaměstnance rizikových provozů
nechrání dostatečně. Přitom zaměstnanci jsou
ve firmě tím nejdůležitějším prvkem, což při současné
situaci na trhu pracovních sil platí dvojnásob.

třebíčské oděvní společnosti Altreva. Ta vyrábí
kolekce ochranných oděvů pro svářeče a slévárny
v široké škále variant, což umožňuje uplatnění
v provozech s vysokým rizikem i v těch s nižšími
nároky na bezpečnost. V žádném z nich se totiž
podceňování rizika nevyplácí. Vždyť často stačí jen
okamžik nepozornosti… ■
PETR SIMON

ALTREVA
Společný podnik třebíčského výrobního
družstva ODĚVA a belgické rodinné
firmy ALSICO, založený v roce 1994, se
specializuje na vývoj a výrobu ochranného
pracovního oblečení a od roku 2005 vyvíjí
a vyrábí vlastní kolekce. V roce 2016 přesáhla
produkce více než 1,1 milionu oděvů.

VÍCE INFORMACÍ NA

WWW.ALTREVA.CZ
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Ciao Roma
Erasmus pro mladé podnikatele
Pojeďte do zahraničí
a naučte se něco nového
Opět jsme spustili úspěšný program Erasmus pro
mladé podnikatele.
Program je zaměřený na 2 skupiny:
• Začínající podnikatelé s nápadem či rozjetým podnikáním
mají možnost vyjet do zahraničí a učit se od zkušených podnikatelů z oboru. Může se jednat o studenty, zaměstnance či podnikatele
s max. tříletou historií podnikání, kteří se věnují nebo se v budoucnu chtějí věnovat své ﬁrmě. Věk zde nehraje roli, pouze chuť učit se
novým věcem a ochota vyjet na cca 3 měsíce do zahraničí (ﬁnanční příspěvek až 1 100 eur na měsíc).
• Zkušení podnikatelé v Česku (ředitelé a jednatelé MSP,
OSVČ) přijmou a věnují se zahraničnímu začínajícímu podnikateli.
Sdílejí s ním své zkušenosti, ověřují jeho nový projekt, získají kontakty a třeba položí základy budoucí spolupráci.

10 důvodů, proč se zapojit
1. Získání kontaktů.
2. Ověření podnikatelského záměru.
3. Až 1 100 eur na měsíc/pobyt v zahraničí.
4. 1–3 měsíce intenzivní spolupráce.
5. Navázání spolupráce se zahraničím.
6. Získání nového úhlu pohledu na váš business.
7. Sdílení a výměna zkušeností.
8. Zlepšení jazykových znalostí.
9. Možnost získání investora.
10. Poznání nové země a její kultury.
Nabízíme volná místa pro období 2017 až leden 2018. Platí pro
začínající podnikatele i pro ty zkušené. Kontaktní osobou je Andrea
Hujová. Zavolejte jí na číslo 266 721 553 nebo napište pro více
informací na hujova.andrea@komora.cz.
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49K_erasmus.indd 49

21.09.17 11:43

advertorial

Nuda v Brně při firemní akci?

Vizualizace: Wurz Design

Na Masarykově okruhu
nic takového nehrozí.
Dávka adrenalinu zaručena

Česká továrna na adrenalin – výstižněji atmosféru panující na Masarykově
okruhu nepojmenujete. Rozlehlému areálu na okraji Brna dominuje závodní
dráha světových parametrů, po které své stroje každý rok ženou ti nejlepší
světoví piloti při závodech MotoGP. Tím to ovšem zdaleka nekončí. Proto
při plánování příští firemní akce přestaňte recyklovat stále stejný program
a dejte svým klientům nebo zaměstnancům příležitost naplno zažít genius
loci místa, kde nuda nemá šanci.

ním požadavkům a potřebám specifickým právě
pro vaši firemní akci.
Autopolygon Masarykova okruhu nabídne
nejmodernější tréninkovou trať, kterou tvoří
několik špičkově vybavených cvičných modulů.
Různorodé kluzné plochy při škole smyku připraví vaše klienty nebo zaměstnance na kritické
dopravní situace, které se naučí řešit správně
a s rozvahou. Opět si sami řekněte, co považujete za důležité a co si od vaší firemní akce
představujete. Jen jedno je definitivní a neměnné – firemní akce na Masarykově okruhu nasadí
laťku vašim konkurentům pořádně vysoko. ■

M

PETR BOHÁČ

Foto: archiv GRID Hotel

ožností, které multifunkční areál Automotodromu Brno nabízí, je daleko víc než
omluv vašich lidí, proč se plánovaného
teambuildingu nemůžou zúčastnit. A po intenzivním zážitku, který pro ně připravíte, už příště
nebudou mít důvod hledat nějaké výmluvy.
Pouhých několik desítek metrů od závodní
dráhy letos vyrostl špičkový hotel splňující standardy čtyřhvězdičkového zázemí. GRID Hotel
disponuje celkem 64 dvoulůžkovými pokoji
a apartmány s vysoce komfortním vybavením,
které hostům vaší firemní akce jasně ukáže,
že vám na jejich pohodlí opravdu záleží.
Štědré společenské prostory umožňují uspořádat libovolné školení, produktovou prezentaci
nebo neformální setkání lidí pro vás důležitých.
To vše v inspirativním prostředí se závodní
tematikou, kde byste šedé stěny běžných konferenčních místností hledali marně. Pro pracovní
záležitosti i relaxaci je k dispozici stylový GRID
Club s bohatě zásobeným barem. Samozřejmostí je zajištění cateringu a dalšího servisu přesně
podle vašich požadavků.
A teď přichází na řadu ta pravá zábava. Probuďte
své klienty a zaměstnance z letargie a dopřejte jim
pořádnou dávku adrenalinu v rámci aktivit, kte-

rých na Masarykově okruhu opravdu není málo.
Posadíte je do silného auta a vyšlete je za asistence
zkušených instruktorů na závodní dráhu? Uspořádáte pro ně motokárový závod, ve kterém můžou
dát naplno průchod své soutěživosti a k jednacímu
stolu následně usedat s čistou hlavou? Nebo jim
zprostředkujete neocenitelné praktické školení
bezpečné jízdy, které využijí každý den při cestě
za prací? Rozhodnutí je na vás, zbytek vám zajistí
profesionální personál Automotodromu Brno.
Těsně před dokončením je v areálu autopolygon,
díky kterému se nabídka možných aktivit ještě
rozšíří. I proto tu vždy vyjdou vstříc individuál-

Detailnější představu o šíři nabízených
aktivit si můžete udělat na webových
stránkách Masarykova okruhu
www.automotodrombrno.cz.
Webovou prezentaci GRID Hotelu včetně
detailních fotogalerií naleznete
na www.gridhotel.cz. Kontaktní osobou
pro firemní akce je Radim Dirgas,
dirgas@brno-circuit.com.
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Originální vánoční dárek

Dárkový poukaz
na pravidelné plavby

Pravidelné Soukromé
plavby
akce

Firemní
večírky

Silvestr
na lodi
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podnikání stavebnictví

Hospodářská komora
odmítá rezortismus
Kvůli složité byrokracii při povolování staveb se z projektantů stávají
doslova úředníci, kteří musí oběhat na čtyřicítku úřadů. Stavebnictví podle
Hospodářské komory potřebuje takové stavební právo, které zjednoduší,
zpřehlední a zrychlí stavební řízení. Nutností je i speciální zákonná úprava
režimu přípravy a výstavby liniových staveb.

P

olitici a hosté se během předvolební diskuze Politika & Podnikání / Volby 2017,
tentokrát na téma „Stavebnictví v útlumu.
Příčiny a řešení“, která proběhla opět na půdě
Hospodářské komory, shodli, že velkým problémem je rezortismus, který stále více vyhrává
nad odborným inženýringem i prostým selským
rozumem.
„Projektantům je potřeba vrátit hrdost a profesionalitu. Za stavbu by podle mne měl být zodpovědný
projektant a úředníci by projekty už neměli přeschvalovávat,“ uvedl během diskuze s podnikateli
ministr dopravy Dan Ťok. Za problém to označil
také František Laudát. Podle něj je ve stavebnictví

velká džungle zákonů a doplácí na to inženýring.
„Vládnou tady úředníci a úplně se vytratil selský
rozum,“ upozornil Laudát, který zároveň poukázal
na to, že se i obce dnes pod tlakem obav z případné kriminalizace bojí investovat.
Důvodem oddalování dokončení staveb je také
to, že se stavební firmy dostávají do existenčních
problémů a nedokončují vysoutěžené stavby.
Podle viceprezidentky Hospodářské komory Ireny
Bartoňové Pálkové za tím stojí mimo jiné to, že se
stále soutěží na cenu, místo toho, aby stát hleděl
i na kvalitu. „Upozorňovali jsme, že soutěžení stavebních zakázek na nejnižší cenu je cesta do pekel,“
oponovala Bartoňová Pálková.

PŘEDVOLEBNÍ DISKUZE
POLITIKA & PODNIKÁNÍ / VOLBY 2017
S jakými programovými východisky
vstoupí politické strany a hnutí do voleb?
Hospodářská komora České republiky jakožto
nejvlivnější a jediný zákonem ustanovený
zástupce podnikatelů v zemi organizuje
v souvislosti s nadcházejícími podzimními
volbami 2017 sérii předvolebních diskuzí
představitelů politických stran ucházejících
se o voličské hlasy se zástupci firem. Diskuze
pomohou politickým stranám identifikovat,
vyhodnotit a naplánovat příležitosti a rizika
vznikající v důsledku politických rozhodnutí,
dále přispějí ke zkvalitnění přijímaných
regulatorních opatření ovlivňujících podnikání
a pomohou k samotné tvorbě a realizaci
jednotlivých politik.
Partnerem předvolebních diskuzí
je EMPRESA MEDIA, a. s. (Týden,
TV Barrandov a Faktor S).
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Ne minoritním skupinám
„Velkým problémem je i to, že zákonem nastavená
pravidla, konkrétní odborná rozhodnutí úřadů
a kvalifikované kroky projektantů jsou často nahrazovány obecnými závěry soudů,“ poznamenal viceprezident Michal Štefl. Zásadní výzvou je podle
něj také zajištění dlouhodobých zdrojů pro Státní
fond dopravní infrastruktury. „Je třeba si uvědomit,
že po vyčerpání privatizačních zdrojů a doběhnutí
evropských peněz bude situace kolem roku 2023
kritická,“ vysvětluje.
Diskutovat o problémech ve stavebnictví s podnikateli přišli do pražského Florentina kromě
ministra dopravy Dana Ťoka za ANO a poslance
Františka Laudáta za TOP 09 také poslanci
Petr Bendl z ODS, Jaroslav Klaška z KDU-ČSL
a za KSČM Václav Snopek. ■
MIROSLAV DIRO, ODBOR VNĚJŠÍ KOMUNIKACE HK ČR

U

veřejných zakázek není nic neobvyklého,
že zadavatelé stanovují různé technické
podmínky, kterými se snaží specifikovat předmět plnění, případně si pro přesnější
specifikaci pomohou normami či konkrétními
značkami výrobků či označením výrobců. Kam
až ale může zadavatel zajít?
Zadavatel má nesporně právo stanovit požadavky
na předmět veřejné zakázky a nutno dodat, že je
to i jeho povinností, do takových podrobností, aby
bylo jasné, co poptává, tedy co mu mají dodavatelé
nabídnout. Tyto technické podmínky však nesmí
vyloučit hospodářskou soutěž. Co to však znamená, že nesmí vyloučit hospodářskou soutěž?
Zadavatel by neměl podmínky stanovit natolik
úzce, že bude existovat pouze jeden jediný dodavatel, který bude moci dané plnění nabídnout,

pakliže to není odůvodněno specifickými potřebami zadavatele. Pochopitelně tyto specifické potřeby
zadavatele nesmí být čistě subjektivní, ale mělo by
se jednat o objektivní podmínky, za kterých nelze
po zadavateli požadovat, aby pořídil jiné srovnatelné plnění. Dřívější právní úprava zadavateli zcela
zakazovala užití konkrétních názvů při specifikaci
požadovaného plnění, nová úprava je však k zadavatelům benevolentnější, na druhé straně však
umožňuje přístup do veřejné zakázky bez omezení
jakémukoliv dodavateli.
V § 91 ZZVZ se uvádí, že zadavatel nesmí
odmítnout nabídku z důvodu, že neodpovídá
stanoveným normám či technickým podmínkám,
a v případě, kdy dodavatel v nabídce prokáže, že
jím nabízené plnění tyto normy či technické podmínky splňuje. Tuto skutečnost pak dodavatel pro-

AKCE OTIDEA
3. 10. 2017

Kruhový trénink ve VZ

5. 10. 2017

Workshop Jak připravit
nabídku do VZMR, abychom
uspěli při posouzení

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Kam až může zadavatel dojít?

10. 10. 2017 KONFERENCE OTIDEA –
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Ve složitosti je krása?
káže zejména technickou dokumentací výrobce
nebo například dokladem o shodě, zkušebními
protokoly apod. Je tedy na dodavateli, pakliže
chce dodat plnění, které je technicky obdobné,
aby tuto skutečnost prokázal. ■
Mgr. LUCIE MORAVČÍKOVÁ
VEDOUCÍ PRÁVNÍHO ODDĚLENÍ OTIDEA
WWW.OTIDEAAVZ.CZ
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Císař je nahý

Stavebnictví je indikátorem výkonnosti ekonomiky. Česká ekonomika roste rychle, české stavebnictví pomalu.
Obecné důvody jsou známé a čísla je potvrzují. Je to především nízká míra státních investic, respektive
investic z veřejných rozpočtů. Ty totiž klesají a v běžných cenách dosahují ani ne poloviny někdejších hodnot.

D

alšími důvody jsou špatná legislativa
a špatná připravenost projektů. V obou
oblastech je sice vidět snaha, ale ta stavebnictví nepomůže. Přesto se mluví o optimistickém výhledu. Je oprávněný?

Meze růstu
Jako jeden z pilířů optimismu bývá prezentována dostavba páteřní dálniční sítě, což je vládní
priorita. Bohužel už dlouho a pouze v proklamacích. Optimismus by mělo mírnit i to, že jakákoliv vláda bude muset zjednodušit podmínky pro
přípravu a výstavbu velkých liniových staveb,
zrychlit povolovací proces především pro tyto
stavby, skutečně efektivně změnit stavební zákon, a hlavně ho uvést v život. To samo o sobě se
v českých podmínkách zdá být během na velmi
dlouhou trať.
Další limitující problém představuje dostatek
kvalifikovaných zaměstnanců. Ten vláda nevyřeší v dohledné době, ani kdyby sebevíc chtěla.
Stav českého školství je téma diskutované více
než dvacet let, změny jsou neviditelné. A fakt,
že i když změny proběhnou, výsledky přinesou
s ohledem na délku školních cyklů nejdříve

po deseti až patnácti letech, je zcela alarmující.
Byla-li zmíněna nízká míra investic z veřejných
rozpočtů, je třeba přičíst další velmi zásadní
moment. Je zřejmé, že s ohledem na český
ekonomický růst a posun v chápání unijní kohezní politiky se blíží čas, kdy evropské dotace
nebudou. Dá se sice očekávat, že budou k dispozici jiné nástroje, založené spíše na úvěrových
instrumentech, nicméně je úkolem vlády najít
a mobilizovat zdroje budoucnosti. Zdroje jsou,
ale jejich využití vyžaduje strategie a podmínky.
Obojí v Česku chybí.

Řeč čísel
V lednu až dubnu 2017 byly oznámeny veřejné
stavební zakázky v hodnotě 29,4 mld. Kč, což
představuje meziroční pokles o 28,3 %. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku
došlo k výraznému růstu počtu (50,3 %) i hodnoty (85,9 %) zadaných veřejných stavebních
zakázek. Očekávání? Podle studie expertů CEEC
Research čeká české stavebnictví v letošním roce
růst o 2,7 %. Minulé predikce se tedy nemění,
mírně nižší růst by měl pokračovat i v roce
2018, a to o 2,4 %. Tržby stavebních společností

porostou o 5,0 %, respektive o 3,8 % v roce 2018.
Projektový trh v letošním roce zaznamená růst
o 6,7 %. Dojde k nárůstu zejména privátních investic. Tržby projektových společností vzrostou
o 5,6 %, v inženýrském sektoru tržby vzrostou
o 6,1 %. Vytížení projektových společností zůstává na rekordních 96 %.
V lednu až dubnu 2017 byly oznámeny veřejné
projektové zakázky v hodnotě 1 176 mil. Kč, což
představuje meziroční pokles o 69,9 %. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku
však došlo k výraznému růstu počtu (177,7 %)
i hodnoty (847,3 %) zadaných veřejných projektových zakázek.
Stavební společnosti jsou vytíženy na 92 procent, zakázky mají nasmlouvané na více než půl
roku dopředu, přičemž v porovnání s minulým
rokem došlo u 44 % společností k navýšení této
doby. Stavební společnosti získávají své zakázky
zejména díky osobním kontaktům a hlavní roli
při výběru hraje cena. Platební morálka zákazníků stavebních společností v uplynulém roce
zůstává na stejné úrovni, 11,7 % pohledávek je
po termínu splatnosti a 3,7 % pohledávek lze
považovat za nedobytné.
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Zaměstnanost a mzdy (předběžné údaje)

zbytečné. Efektivita procesů nespočívá v instituci, ale v jejich nastavení, samozřejmě myslíme
těch procesů.
Podle projektových kanceláří je zásadním
problémem pojetí a aplikace zákona o veřejných
zakázkách. Jejich vinou narůstá počet zakázek,
které jsou příliš nízkými nabídkovými cenami
rizikové a nelze u nich dodržet očekávané parametry, jedině za cenu ústupků. Které se ovšem
nutně projeví. Neúčinnost již dříve kritizovaných legislativních změn v zákoně o zadávání
veřejných zakázek dokládá to, že drtivá většina
ředitelů projektových společností nevidí změnu
v chování zadavatelů. Na cenu se v dnešní době
soutěží podle 68 % ředitelů stejně jako dříve, 17 % z nich se dokonce domnívá, že nová
legislativa měla efekt přesně opačný a na cenu
se soutěží více než dříve.

500 000

Průměrný počet zaměstnaných osob
400 000

300 000

Počet aktivních subjektů

200 000

100 000
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Zdroj: Český statistický úřad

Zajímavostí může být, že ředitelé malých firem
očekávají v roce 2017 větší růst než velké společnosti, jejichž ředitelé ale mají názor přesně
opačný.

Zásadní problémy
Nejvíce tíží stavební společnosti zdlouhavý
a administrativně náročný proces přípravy a povolování staveb. Polovina ředitelů stavebních
společností neočekává, že volby do Poslanecké
sněmovny budou mít na obor negativní vliv. Zajímavé je, že takřka polovina ředitelů by uvítala

Ministerstvo stavebnictví. Tento zdánlivě okrajový fakt ukazuje na hlubší souvislosti a primární příčiny současného stavu a rozhodně ho nelze
považovat za úspěch – byrokratizace v českém
provedení je zásadním problémem. Ministerstvo
stavebnictví, o němž někteří političtí představitelé nahlas uvažují, však nebude žádným krokem
vpřed, pokud současně nedojde k zásadní změně
myšlení. Matkou byrokratizace je totiž hluboce zakořeněný rezortismus, který se zdá být
reziduem dob minulých. Dojde-li k oné kýžené
změně, je samostatné ministerstvo patrně zcela

Možnosti růstu
„Naprosto klíčové bude to, jak se bude dařit
rozhodujícím veřejným investorům v oblasti
dopravního a inženýrského stavitelství. Velké
infrastrukturní zakázky se v roce 2017 budou
zřejmě zahajovat s velkými potížemi vzhledem
ke stavu jejich přípravy k zahájení i vzhledem
k naprosto deformované cenové úrovni na trhu.
Privátní investoři v pozemním a průmyslovém
stavitelství přinesli lehké oživení v sektoru, ale
stagnace přetrvává právě u veřejných zakázek,
především u silnic a dálnic. Takže rok 2017 bude
velmi podobný roku 2016,“ řekl pro kvartální
studii společnosti CEEC Research František
Fryš, jednatel společnosti SWIETELSKY stavební. Jeho slova potvrzují i názory mnoha dalších
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Index stavební produkce v mezinárodním porovnání (2010 = 100 %)
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Stavební práce v tuzemsku podle zadavatelů (v mil. Kč běžných cen)
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VOLNÁ
VSTUPENKA

MEZINÁRODNÍ VELETRH ZDRAVÉ VÝŽIVY, ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU
A EKOLOGICKY ŠETRNÝCH VÝROBKŮ A SLUŽEB
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Index stavební produkce (ve stálých cenách, očištěno o pracovní dny)
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manažerů stavebních společností, Tomáš Kaláb
dokonce neváhal použít v souvislosti se stavem
českého stavebnictví slov dlouhodobá krize. Privátní investoři jsou totiž aktivní, ale v konečném
součtu to znamená jen malé oživení v trvající
agonii. A tu může překonat jen skutečný zájem
státu investovat. Což se kupodivu neděje ani
v době, kdy se především ministři financí ohánějí skvělými čísly.
O dotacích již řeč byla. Nutno podotknout, že
je možno jejich očekávaný konec vidět i v tom
lepším světle. Není tajemstvím, že především
nekoncepční dotační programy deformují přirozené tržní prostředí. Česko je v podivné situaci
– nechybí ani investoři ani developeři, chybí
jasné, stálé a jednoduché podmínky. Potěšitelný
by na první pohled mohl být růst tržeb stavebních firem, který je rychlejší než růst produkce
a vedle rostoucích mzdových nákladů se v něm
odráží i trvale stoupající důraz na kvalitu a technologické vybavení. Roste tedy kvalita i přidaná
hodnota realizovaných staveb. Představitelé sta-

ČTYŘI OTÁZKY PRO…
… MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU K SITUACI VE STAVEBNICTVÍ
Přestože ekonomika roste, stavebnictví klesá,
a to i při hodnocení v běžných cenách. Proč?
Je potřeba si uvědomit, že stavebnictví nemůže
skokově reagovat na okamžitý růst. Pozitivní
vývoj ekonomiky se ve stavebnictví prakticky
projevuje od začátku letošního roku, kdy
s výjimkou prvních dvou měsíců stavebnictví
roste, od začátku roku o tři procenta.

své působnosti a možností podílelo a podílí
na jejich zpracování. Novela stavebního zákona
přináší pouze dílčí zjednodušení, následným
komplexním řešením pak bude rekodifikace
stavebního práva.

Jaké kroky k reálné podpoře stavební produkce
vláda v posledních dvou letech vykonala a jaký
je či má být jejich efekt a kdy?

Novela stavebního zákona snížila zátěž
nahrazením některých správních rozhodnutí
závaznými stanovisky. Ke zlepšení situace by
měla přispět i rekodifikace stavebního práva,
jejíž příprava je avizována MMR. Jednou
z priorit MPO a nevládních organizací je
prosazení úplné elektronizace a digitalizace
procesu výstavby od projektové přípravy,
rozpočtování, schvalování staveb, řízení
výstavby a následnou správu budov, zejména
u veřejných stavebních zakázek, zajistit
potřebné rekvalifikace pro tento proces. V této
souvislosti je MPO gestorem zavádění koncepce
BIM v ČR a na další rozvoj bude působit
i prostřednictvím iniciativy Stavebnictví 4.0.

Je to zejména zákon o zadávání veřejných
zakázek, který obsahuje zjednodušení zadávání
veřejných zakázek, dále novela stavebního
zákona, která nabyde účinnosti od 1. 1. 2018,
výjimky z EIA u významných dopravních staveb,
zvýšení aktivity čerpání fondů EU. Rovněž jsou
podnikány kroky v oblasti vzdělávání, které by
měly zastavit úbytek učňů a žáků technických
oborů, to neplatí jen pro stavebnictví.
Dlouhodobě je kritizována legislativa. Jak
chce vláda zajistit zlepšení v této oblasti?
Oblast klíčových právních předpisů spadá
do působnosti Ministerstva pro místní rozvoj.
Ministerstvo průmyslu a obchodu se v rámci

Velkou překážkou je byrokracie. Kdy budou
viditelné pokroky v projektu elektronické státní
správy?

FRANTIŠEK KOTRBA, TISKOVÝ MLUVČÍ MPO

vebních společností se ovšem shodují v názoru,
že růst tržeb by měl být rychlejší a stále silný tlak
na cenu je v mnoha případech limitující.
Bez pokrytectví lze české stavebnictví vidět
jako segment v krizi. Co může pomoci? Možná
nejlépe to vystihují slova Luboše Tomáška, ekonomického ředitele společnosti STRABAG Rail:
„Od roku 2010 zažilo české stavebnictví dva roky
růstu a pět let propadů, žádný jiný obor nemá tak
negativní statistiky! Naučilo nás to sice operativně
improvizovat a přežít i s málem, ale ve skutečnosti
je stavebnictví poměrně zdecimovaným oborem,
který nemá u mladých lidí dostatečnou prestiž
a nutně potřebuje pozitivní impulzy.“ S těmi
impulzy musí ovšem přijít vláda. Prostředí totiž
zdravé není. Ředitelé stavebních společností se
domnívají, že takřka čtyřicet procent veřejných
soutěží je připraveno na míru pro konkrétního
uchazeče, více než desetina z nich se setkala
s požadavkem na úplatek. ■
PETR KARBAN S VYUŽITÍM STUDIÍ CEEC RESEARCH
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Jdeme správným směrem
OCENĚNÍ
Rakouská mateřská pobočka DELTY získala
ocenění pro zaměstnavatele, který je vstřícný
k rodinám svých zaměstnanců. Právě
toto ocenění by v příštím roce chtěl získat
i jednatel české pobočky Erik Štefanovič.
„Chtěl bych lidem pomoci skloubit pracovní
život s tím osobním. Stavebnictví je náročné
na cestování a přesčasy a já bych rád pomohl
mým zaměstnancům najít balanc mezi prací
a soukromím.“

P

říští rok oslaví česká pobočka
DELTY významné jubileum. Jak moc
se stavebnictví u nás za tu dobu
proměnilo?
Historicky jsme v Evropě vždy byli známí jako
dobří stavitelé. Nyní se k této pověsti opět vracíme.
Jsme lepší nejen v tom, jak stavíme, ale i čím stavíme. Posouváme se směrem na západ, pracujeme
s modernějším vybavením a máme velké množství
opravdu kvalitních firem. Už tady není ten „divoký
východ“ jako před dvaceti lety, kdy bylo všechno
kostrbatější a komplikovanější.
Společnost je v poslední době plná ekologie,
souladu s přírodou, šetrného zacházení se
zdroji. Týká se to i stavebnictví. Jak jsme
na tom v tomto ohledu?
O ekologii a udržitelné výstavbě se zatím více
mluví, než by se reálně dělalo. Ale speciálních
typů staveb přibývá. Nedávno jsme měli investora,
který se myšlenkou na dům postavený v souladu s udržitelností doslova nadchnul. Objektem,
ve kterém sídlí, přece dává najevo svůj postoj
ke světu. Pomalu to tedy začíná fungovat tak,

Foto: DELTA Projectconsult

Téměř dvacet let na českém trhu
a čtyřicet na tom evropském.
Taková čísla si může připsat
rakouská společnost DELTA
Projektconsult zabývající se projekty
pozemních staveb. S jednatelem
české dceřiné pobočky Erikem
Štefanovičem o tom, jak se české
stavebnictví mění a proč ho
inspiruje Evropa.

že firmy, které jsou na našem trhu úspěšné, chtějí
ukázat, že se chovají také ekologicky a myslí
na přírodu.

a mluvili jsme o tom, že podle ukazatelů se
Česká republika vzdaluje zbytku východoevropských zemí.

Pozorujete podobný trend i v zahraničí?
Obecně se dá říci, že lidé se chovají tak, jak se
chová jejich vzor. Třeba v Rakousku akcent na dodržování ekologických standardů dává stát. Stát jde
příkladem. U nás to zatím takhle není.

Co to přesně znamená?
V průběhu následujících sedmi let, pokud se nic
nezmění, bychom měli dosáhnout úrovně HDP
Evropy. Pro srovnání – Slovensko se do této kvality
dostane zhruba za patnáct let a Maďarsko s Polskem dokonce až za pětadvacet. My jsme je v tomto směru předběhli a jdeme správným směrem.
A doufám, že to bude znát i ve společnosti.

S jakým typem problémů se ve stavebnictví
nejčastěji setkáváte?
U nás podle mě chybí taková ta vlastní zodpovědnost za jednotlivé procesy. S kolegy hodně
mluvíme o rozdílech mezi Rakouskem, Českou
republikou, Slovenskem a Ukrajinou. V Rakousku je například pět zhotovitelů, kteří si
spolu sednou a diskutují o tom, co a jak udělat.
U nás se zhotovitelé postaví a co jim kdo řekne,
to udělají. Nepůjdou ani o krok dál. V tomhle
jsme oproti západním státům trochu pozadu.
Čímž ale netvrdím, že by naše stavebnictví bylo
horší. Nedávno jsem byl na schůzce se zástupci německé a rakouské komory na Slovensku

Která země je pro vás v současnosti
inspirací?
Letos jsem navštívil USA a byl jsem překvapený
z toho, jakým způsobem tam většina lidí žije.
Kvalita výstavby zejména pro účely bydlení se
nedá porovnat s úrovní stavitelství u nás. Proto je
pro mě inspirací Evropská unie. Pokud vydržíme a nenecháme se zviklat tím, co v tuto chvíli
prožíváme za problémy, tak by Evropa jako celek
mohla být do budoucna vzorem pro ostatní země
ve světě. ■
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Korea: Čtvrtá nejsilnější ekonomika Asie láká
Korejská republika patří mezi tři nejvýznamnější mimoevropské obchodní partnery České republiky. Vzhledem
k závislosti korejského hospodářství na vývozu je však ekonomický rozvoj Koreje ovlivněn vývojem nejvýznamnějších
obchodních partnerů – Číny, USA, EU, Japonska a dalších asijských zemí. Korejská vláda si tuto závislost velmi
dobře uvědomuje a snaží se ji alespoň částečně eliminovat, z čehož mohou profitovat i české firmy.
neboť české firmy jsou schopny dodávat do špičkově vybavených korejských továren a výrobních
provozů. Dalšími korejskými odvětvími s velkým
potenciálem je pak například zdravotnický a farmaceutický průmysl, zemědělství a potravinářský
průmysl či zábavní průmysl. ■

MISE KOREA
Doprovodnou podnikatelskou misi předsedy
Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha
do Korejské republiky (Soul, Busan)
organizuje Hospodářská komora ve
dnech 28. 10. – 2. 11. 2017. Podrobnější
informace poskytne Kristýna Leinerová:
leinerova@ komora.cz.

KRISTÝNA LEINEROVÁ

Foto: HK ČR

P

říležitosti pro české firmy skýtá například
automobilový průmysl. Korejská republika
patří mezi nejvýznamnější světové výrobce
automobilů (v objemu jejich výroby zaujímá páté
místo na světě). Pro svoji finální výrobu vyhledávají
korejští výrobci dopravních prostředků dodavatele
kvalitních komponentů za konkurenceschopné
ceny. Nabízí se tak prostor nejen pro subdodávky
komponentů a náhradních dílů, ale též celků.
Dalším perspektivním oborem je energetika, neboť
v Koreji každoročně roste spotřeba elektrické energie a Korejská republika tak podporuje výstavbu
nových energetických zdrojů i modernizaci a zvyšování výkonu stávajících. Uplatnění mohou najít
české firmy i v obranném průmyslu díky hrozbě
vojenské konfrontace s KLDR a s tím související
stálou potřebou modernizace armády.
Dalším perspektivním odvětvím je strojírenství,

Írán: Brána do Persie otevřena
Íránský trh považuje Hospodářská komora za jeden ze stěžejních odbytišť pro české firmy. I proto jej pro české firmy
„znovuotevřela“ v roce 2014 a pravidelně organizuje podnikatelské mise do této země, podnikatelské semináře
či diskuzní kulaté stoly na téma podnikání v Íránu.

V

tomto případě firmy mohou těžit i z faktu,
že v lednu loňského roku podepsala vláda
České republiky a Írán smlouvu o hospodářské spolupráci. Nicméně podstatné kvalitativní změny přicházejí jen pomalu, jak z hlediska
zvýšení efektivnosti a řízení íránské ekonomiky,
urychlení jejího přechodu na ekonomiku tržních
vztahů, nárůstu devizových příjmů z neropného
exportu, tak z hlediska restrukturalizace a modernizace národního hospodářství. Nemalou roli
hraje dopad mezinárodních sankcí, byť dochází
k jejich postupnému uvolňování již od začátku
roku 2016.
Mezi perspektivní obory se řadí dodávky
strojírenských výrobků, automobilový průmysl,
energetický anebo důlní průmysl. Dále lze zmínit zdravotnictví, leteckou dopravu a dodávky

obráběcích strojů. Velké šance prosadit se
na místním trhu mají dodávky komponent či
polotovarů, např. dodávky dílů do chladicích
zařízení. Nicméně nejperspektivnější se v Íránu
jeví především investice do oblasti budování
moderní infrastruktury (textilní, potravinářský průmysl, dopravní infrastruktura, ochrana
životního prostředí – především na snížení dopravních exhalací a do úpraven odpadních vod).
V Íránu funguje také celá řada volných obchodně-průmyslových zón, kde mohou zahraniční
a íránští investoři participovat na ekonomických
záměrech v jakémkoliv vzájemně odsouhlaseném investičním poměru. Mají 4–15 let
daňových prázdnin (záleží na umístění zóny)
od začátku obchodních aktivit a zaručenou
ochranu zahraničních investic proti rizikům.

Hospodářská komora se výraznou měrou orientuje na pomoc firmám při pronikání na íránský
trh. Proto mimo jiné otevřela program „Brána
do Persie“, který je speciálně zaměřen na Írán. ■
MIROSLAV VESELKA

MISE ÍRÁN
Hospodářská komora zorganizuje
multioborovou podnikatelskou misi do Íránu
(Teherán a Shiraz), v jednání je termín
5.–10. 11. 2017. Bližší informace poskytne
Miroslav Veselka: veselka@komora.cz
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» POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
» INDIVIDUÁLNÍ ZÁJEZDY NA MÍRU
MOTIVUJTE TY,
NA KTERÝCH VÁM ZÁLEŽÍ

» FIREMNÍ CESTY
» INCENTIVNÍ MOTIVAČNÍ PROGRAMY
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MÁME RADOST, KDYŽ JE OČEKÁVÁNÍ NAPLNĚNO
A CESTA SPLNÍ SVŮJ SMYSL…
KONTAKTUJTE NAŠI SPECIALISTKU:
Ing. Aneta Nozarová – Travel Consultant
e-mail: zakazky@chinatours.cz

www.chinatours.cz/zajezdy-n
na-miru/
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zahraničí mise

Hospodářská komora založila první

SULTANÁT OMÁN

Česko-ománský výbor

Státní znak Ománu tvoří
dvě zkřížené zahnuté
šavle v bohatě zdobených pochvách, dýka
(chandžar) a závěsník. Převládající červená
barva připomíná, že většina obyvatel státu
patří k islámským Cháridžovcům a je i barvou
panovníka a Maskatu. Státní znak se nachází
také na ománské vlajce.

Omán se stal strategickým partnerem pro budoucí spolupráci České
republiky. Česká republika a Sultanát Omán navázaly díky misím
Hospodářské komory ČR za poslední dva roky velmi úzké vztahy jak
politické, tak ekonomické i kulturní.

Hlavní město: Maskat
Měna: ománský rial (OMR)
HDP/obyv. (PPP): 39 971 USD (25. na světě,
2015)
Počet obyvatel: 4,398 mil., z toho 1,989 mil.
cizinců a 2,409 mil. Ománců

Foto: archiv

Náboženské složení: muslimové (islám):
85,9 % (z toho většina ibádíjský směr, dále též
menšiny sunnitské i ší‘itské), křesťané: 6,5 %,
hinduisté: 5,5 %, jiná náboženství: 2,1 %
Omán je středněpříjmová ekonomika, která
je výrazně závislá na ropných zdrojích. Proto
vláda aktivně prosazuje politiku diverzifikace
ekonomiky cestou industrializace
a privatizace. Budoucími strategickými
odvětvími by měl být turistický ruch,
plynárenský průmysl a těžba a zpracování
nerostných surovin.

Petr Talafus, tajemník Zahraniční sekce Hospodářské komory ČR, předal pověřovací listiny členům Česko-ománského výboru. Zleva Pavel Ohnoutka, Eliška Ohnoutka, Petr Talafus, Pavel Šťastný a Jan Hladík.

B

ěhem poslední mise uskutečněné letos
v únoru vznikla díky podpoře Velvyslanectví ČR v Rijádu myšlenka založit Česko-ománský výbor jako platformu pro prohloubení
další spolupráce a přátelství na poli obchodním
i kulturním.

Při Zahraniční sekci Hospodářské komory ČR
byl proto nově založen Česko-ománský výbor.
Předsedou se stal designér Pavel Šťastný, účastník
misí do Ománu, autor loga Občanského fóra
a spolupracovník Royal Oman Symphony Orchestra. Členy 13členného výboru jsou také náměstek

VÝVOZ Z ČR DO OMÁNU

DOVOZ Z OMÁNU DO ČR

Název zboží

Hodnota
(tis. Kč)

Název zboží

Motorová vozidla k dopravě osob

821 551

Ostatní díly a příslušenství motorových vozidel

Ostatní zařízení k autom. zprac. dat

246 128

Hodnota
(tis. Kč)
299 878

Zámečnické výrobky, sejfy, pancéřové schránky

9 498

Mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače

71 932

Voňavky a toaletní vody

6 839

Paměťové jednotky

46 786

Nábytek, j. n., kovový

2 714

Elektrické přístroje pro napětí menší než 1 000 V

38 719

Farmaceutické výrobky, jiné než léčiva

1 661

Lampy, svítidla (vč. světlometů, reflektorů), j. n.

28 302
27 206

Ostatní pláty, desky, fólie z plastických hmot
nelehčených

1 395

Různé výrobky ze základních kovů
Měřící, regulační a vědecké přístroje, j. n.

22 809

Čerpadla na vzduch nebo vývěvy, kompresory
vzduchu

1 300

Řepný nebo třtinový cukr ostatní, chemicky čistá
sacharóza

22 434

Léčiva obsahující hormony a deriváty, ne antibiotika

421

Keramické výlevky, umyvadla, vany, bidety apod.

22 075

Články (baterie) a elektrické akumulátory, vč. dílů

312

Elektrické přístroje pro napětí menší než 1 000 V

145

ministra obrany Tomáš Kuchta, exministr zdravotnictví Martin Holcát a senátor za Karlovarský kraj
Jan Horník.
Jako první akci výbor pořádá ve spolupráci
s Ministerstvem zahraničí ČR a Velvyslanectvím
ČR v Rijádu seminář „Umění obchodu – Sultanát
Omán – Švýcarsko Zálivu“ v Exportním domě
na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.
Na semináři 11. října vystoupí významní ománští
podnikatelé a čeští podnikatelé, kteří dlouhodobě
spolupracují se sultanátem. ■
PAVEL ŠŤASTNÝ
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Invitation
COMMITTEE
F O R E I G N

B U S I N E S S

&

A R T

COUNCIL

S E C T I O N

We cordially invite you to the Czech-Oman business seminar in the Czech Republic.
The seminar is organized by the Czech-Oman Committee of Foreign Section
of the Czech Chamber of Commerce with the Czech-Oman Business & Art Council.

The Art of Business
Sultanate of Oman - “Switzerland of the Gulf”

Seminar
The seminar will be presented by
Miloslav Stašek, Deputy Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic
Tomáš Kuchta, Deputy Minister of Defense of the Czech Republic
Bořivoj Minář, Vicepresident of Czech Chamber of Commerce

11th October 2017 – at 2:00 PM
Export House - Brno, Czech Republic
International Engineering Fair / Pavilon P
BVV Trade Fairs Brno / Výstaviště 405/1
In cooperation with

Speakers
Pavel Šťastný / Chairman at Czech-Oman Committee and Business & Art Council
Mohammed Hashim Alawi Al-Shahab / GM HR at Oman Cables Industry
Turki Saud Abdulaziz Al Balushi / Private developer and Drummer for Royal Oman Symphony Orchestra
Saleh Al Shukairi / Calligrapher at The Omani Society for Fine Arts - Diwan of Royal Court
Pavel Ohnoutka / Managing Director at Stratox Enterprises Middle East
Petr Kovařík / CEO at Prague chocolate in The Muscat Grand Mall

General Partner

Export House - Brno
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Platinum Partner

Main Media Partner

www.czech-oman.org

Partners

Organized by

Farmers’ Markets Kulaťák
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zahraničí česká centra

Foto: 4x archiv ČC Berlín, ČC Moskva

Rozbijme stereotyp
Jak vnímají českou ekonomiku v zahraničí? Asi nepřekvapí, že přežívá tradiční pohled – Česko rovná se pivo,
Praha, škodovky… Chceme ale víc. Pomoci mohou i Česká centra, která se snaží vedle kultury propagovat
i české firmy.

D

vě z těch dvaadvaceti center mají poněkud
výlučné postavení. Moskva a Berlín. Český
dům v Moskvě vede Jiří Podhola, České
centrum v Berlíně Tomáš Sacher. Jejich pozice
jsou díky historickým podmínkám odlišné, ale
oba vidí svou misi velmi podobně. Ačkoliv Česká centra jsou primárně zaměřena na propagaci
České republiky prostřednictvím kultury, oba
se snaží spojovat kulturu a byznys. To spojení je
totiž nejen logické, ale i výhodné.

Moskva je unikát
Moskevský Český dům je mezi centry výjimkou, která těžko bude napodobena. Jako jediný
podporuje české podnikatele od začátku, byl tak
koncipován. Nabízí českým podnikům krátkodobé i dlouhodobé ubytování, nabízí kanceláře,
restaurace, konferenční prostory. „Dům byl dostavěn v roce 1986 a od začátku bylo jeho úkolem
vytvářet zázemí pro české exportéry. Neumíme
uzavřít za nikoho byznys, ale aktivně podporujeme každého, kdo má zájem. Máme možnost
prezentovat české produkty a řada firem toho

České centrum Berlín prezentuje české inovace.

Kultura je i v Rusku pro byznys zajímavým základem. Český dům úzce spolupracuje s Českým
centrem, protože česká kultura má v Rusku velmi dobrý zvuk a Rusové ji chtějí. Kultura se tak
může stát katalyzátorem obchodních úspěchů.
Ruské minus z pohledu českých podnikatelů je
nečitelnost ruské ekonomiky. „V prvních dvou
kvartálech roste a všichni si přejeme, aby se ten
trend potvrdil dlouhodobě. Přestože ruský trh
zaznamenal ztráty a byl zatracován, je velmi perspektivní a pro Čechy zvláště, protože Rusové nás
vnímají dlouhodobě jako dobré partnery a my
s nimi obchodovat umíme,“ vidí budoucnost
optimisticky Jiří Podhola.

Příležitosti regionů
aktivně používá. Denně k nám přijde až pět set
návštěvníků a mnoho z nich jsou významní ruští
podnikatelé. Máme také vlastní byznys centrum,
skromné sice, ale umíme nabídnout základní
navigaci a informaci k veletrhům, k možnostem
založení firem, nasměrování k právním a účetním
společnostem,“ vypočítává Jiří Podhola možnosti.

Je pravda, že ruská ekonomika je na dovozu zcela závislá, Rusové sami si to uvědomují a chtějí
to změnit. Není tedy zájem pouze o finální
produkty, ale i o společné podniky, know-how,
technologie, výzkum a vývoj. Což je šance vzhledem k tomu, že i Česko chce být inovativní, ale
náš trh a naše zdroje jsou poměrně omezené.
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zahraničí česká centra

V Rusku je trh i zdroje, ale chybějí zkušenosti
a odbornost. Spojení českého talentu a ruských možností nabízí velmi zajímavé možnosti
realizace i toho nejnáročnějšího. Když se mluví
o Rusku, je dobré si zdůrazňovat, že Moskva
je sice lukrativní a velmi specifický trh, ale
možnosti nabízejí i regiony. „Spousta zajímavých
možností je v regionech, velmi úspěšná je třeba
táborská firma Brisk pana Čapky, který inovativní svíčkou dobývá celý ruský trh. Samozřejmě mít
v Rusku výrobu je náročnější než pouze dovážet,
ale zase to nabízí mnohem širší možnosti. Ruské
regiony mají ohromný potenciál,“ potvrzuje Jiří
Podhola. Jako perspektivní vedle tradičních
českých komodit vidí takové segmenty, jako je
elektrotechnika, automotive či přístroje a stroje
pro zemědělství.

Hlad pobtechnologiích
V jiné situaci je v Berlíně Tomáš Sacher –
nemá za sebou historii a možnosti obrovské-

Spojení umění a byznysu – výstava Rozmarná léta Jiřího Menzela v Českém domě Moskva.

velmocí a také strategie Průmysl 4.0 je tu velmi
znatelná. České hlavy jsou vítány.

Berlín je brána

Diskuze v rámci festivalu českých inovací v Berlíně.

ho moskevského komplexu, přesto se vydal
za podobným cílem. Podporu českých firem vidí
jako zcela přirozenou a vsadil na technologie.
Berlínské centrum řídí rok a půl, ale již zvládl
zorganizovat akci, která propaguje české technologické špičky. „Ať chceme, či ne, pořád nás
venku vidí tím tradičním pohledem, tedy pivo,
Praha, škodovky… Já jsem šel do výběrového řízení s tím, že to chci změnit a jestli se to dá něčím
nastartovat, tak vědou a inovacemi. Je tady řada
špiček, které mohou nabourat ten obrázek české
montovny, ale musíme je umět ukázat. Rozjeli
jsme něco, co se pomalu přenáší i do dalších

center,“ vysvětluje Tomáš Sacher. České centrum
v Berlíně uspořádalo již podvakrát Czech Innovation Festival, třídenní akci, která představuje
jeden velký český inovativní technologický
projekt. V loňském roce to byl Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, který v Dejvicích vede profesor Mařík, letos monumentální
laser v Dolních Břežanech. S takovými prezentacemi se sveze řada přednášek a setkání a také se
mohou představit i mladé české technologické
firmy a startupy. Zájem je značný i mezi experty,
účast německých vládních činitelů je dobrým
důkazem. Německo chce být technologickou

Na jedné straně si stěžujeme na silnou závislost
na evropské a německé ekonomice, na druhé straně se bez ní neobejdeme. „Německo je
atraktivní i pro americké firmy. Má trh, má
infrastrukturu. I pro ně je to brána do Evropy. A když Německo, pak Berlín. To je město,
které se po sjednocení země začalo v podstatě
nově definovat, je tu silná poptávka po nových
projektech a investicích. To v jiných německých
městech nenajdete,“ zve do Berlína Tomáš
Sacher. A dodává zajímavý postřeh: „Nenechte
se zaskočit tím, že to blízké Německo je v jednom
detailu výrazně odlišné. Tvrdí se, že chladnější,
ale já bych řekl konkurenčnější. U nás se dělá
byznys poté, co si sedneme lidsky. V Německu
prvně musíte ukázat, co umíte, a pak si možná
budeme povídat a kamarádit se. Taky mi trvalo,
než jsem si na to zvykl, dneska mám pocit, že je
to dobré, protože vás to posunuje rychleji k cíli.“
Uspět v Německu může být pro mladé české
firmy vstupenkou do velkého byznysu. Oba
ředitelé se nezávisle na sobě shodují v jedné
věci. Totiž že vstup na ruský i německý trh
vyžaduje mnohem lepší přípravu, než se mnozí
čeští podnikatelé domnívají. A trpělivost. Prostě
to nefunguje tak, že když jste úspěšní v Česku,
přijdete do Moskvy a do Berlína a do půl roku
tam budete ve stejné pozici jako tady. Úspěch
v zahraničí je potřeba si odpracovat. Ale Česká
centra vám v tom mohou pomoci. ■
PETR KARBAN
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advertorial

Blíží se zima, aktuální
jsou nezávislá topení
Již přes sto let je tradiční německá firma Webasto spolehlivým dodavatelem
pro automobilový průmysl. Rodinná firma sídlící v Německu u Mnichova řídí
celosvětovou síť obchodních zastoupení a výrobních závodů. Samozřejmě
působí i v České republice. Na další obchodní plány jsme se zeptali Vladimíra
Hradeckého, jednatele společnosti.

VLADIMÍR HRADECKÝ

Foto: 2x Webasto

přímo distribuován do požadovaných prostor. Řešení je velmi oblíbené zvláště mezi majiteli karavanů,
nákladních vozů, lodí, ale je časté i v lokomotivách
či bojových vozidlech naší armády. Výhodou je
nízká spotřeba paliva i elektrické energie a prakticky okamžitý proud teplého vzduchu. Tato topení
můžete ovládat širokou škálou ovladačů. V poslední
době se prosazuje ovládání mobilním telefonem,
samozřejmostí proto jsou aplikace pro chytré telefony a téměř každoročně přicházíme s další novinkou
a zlepšením.

J

aké jsou vaše obchodní aktivity v České
republice?
Záběr je velmi široký, pokrýváme rozsáhlé
spektrum potřeb automobilového průmyslu a dopravních prostředků všeobecně. Spolupracujeme
samozřejmě s výrobci, jako je Škoda Auto, Tatra,
Zetor i Sor. Tyto dodávky, jako obchodní zastoupení, koordinujeme pro koncern a poskytujeme
rovněž technickou podporu a nutné poradenství.
V případě přání výrobce pak provádíme i různé
speciality, namátkou si vzpomenu na prodlouženou
verzi Yetiho pro čínský trh. Dodáváme i pro firmy
vyrábějící a opravující železniční techniku, kde řešíme specifika drážní techniky a náročného provozu.
Kromě toho je zde celá řada speciálních vozidel,
strojů a kontejnerů, i to je oblast našeho zájmu.

Dodáváte kromě výrobců i pro aftermarket?
Koncoví zákazníci jsou pro nás samozřejmě velmi
důležití. Umožňují nám hledat nová řešení. Je to
samozřejmě velmi náročná, ale na druhou stranu

i velmi zajímavá práce. Portfolio našich výrobků
je velmi široké a zahrnuje několik podrobných
produktových katalogů, které jsou rozděleny
do jednotlivých kategorií. Historicky nejstarší jsou
střešní systémy, naopak nejnovější pak chladicí
a klimatizační technika. Teď před zimní sezonou
jsou aktuální nezávislá topení.

V zásadě existují dva systémy. Je oblíbenější
teplovodní nebo teplovzdušný?
Teplovodní systém, který využívá ohřevu zpravidla chladicí kapaliny, je řešení tradiční především
v segmentu osobních vozů, nicméně je vhodné i pro
vozy nákladní a autobusy. Topení pro osobní vozy
je obvykle o výkonu 4 až 5 kW, což je samozřejmě
na spodní části výkonového spektra, nabízíme
i systémy s výkonem 40 kW, pokryjeme tedy celou
škálu od minivozu po dálkový autobus. Druhý
systém je teplovzdušný a zde začínáme na výkonu
2 kW a výše. Tento systém se obejde bez topného,
respektive chladicího okruhu a ohřátý vzduch je

V zimě je prioritou topení, ale chladí se asi
také…
Určitě, chladicí a klimatizační systémy jsou
segmentem, který roste a na který se stále více
zaměřujeme. Dokážeme nabídnout komplexní
řešení od osobního vozu po lokomotivu, ať už se
jedná o klimatizování prostoru pro cestující, nebo
chlazení nákladového prostoru. Každý rok v této
oblasti představujeme několik řad nových produktů,
abychom uspokojili poptávku po různých specifických zástavbách. Ve všech segmentech stoupá tlak
na kvalitu, a tak se dnes o komfortní chladicí systémy zajímá prakticky každý. Například přepravci
léků a dalších produktů citlivých na změny teploty
požadují chlazení v kombinaci s topením, podobný
zájem mají výrobci a dodavatelé kontejnerů či nejrůznějších strojů, řešíme tedy velké projekty
i pro vlaky a autobusy a řešení na míru navrhujeme
také pro lodě a karavany.
Topení a chlazení asi dominuje, ale váš záběr
je mnohem širší…
Když něco umíme, snažíme se nabídnout produkty, které zpříjemní život. Typickou ukázkou
je třeba naftový vařič, zařízení pro ohřev vody
pro majitele karavanů či speciální střešní okna
pro lodě. Výzvou je pro nás spolupráce, která
se týká elektromobilů, protože se zdá, že to bude
strategický segment budoucnosti. ■
JIŘÍ ŠKOPEK
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Děkujeme.
Thank you.

LET
YEARS
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Ne každý se může ukázat
v novém světle.

Arteon není pro každého.
Nový fastback Arteon zaujme nezvykle protaženou siluetou a splývavou zádí ve stylu
kupé. Mimořádným detailem, který oceníte při každém otevření dveří, jsou elegantní
bezrámová okna. Aerodynamické boční linie přecházejí do výrazných předních
a zadních partií, které dávají vozu sebevědomý a dominantní výraz.

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.
www.volkswagen.cz/arteon
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,4–7,3 l/100 km, 114–164 g/km.
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen ROS a.s.
Poříčí 3, 639 00 Brno, www.rosauto.cz, e-mail: rosauto@rosauto.cz
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