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V
ážení členové Hospodářské 

komory, dámy a pánové,

když jsem psal úvodník pro 

předchozí číslo našeho časopi-

su, ani jsem netušil, co naši zemi 

a ekonomiku potká za necelý mě-

síc. Tématem koronavirus žije celý 

svět včetně České republiky, která 

prochází jednou z  největších za-

těžkávacích zkoušek posledních 

let, možná i desetiletí. 

Koronavirus totiž není jen nespor-

ně obrovským zdravotním pro-

blémem, ale také velkým testem 

odolnosti naší ekonomiky, jejíž kondici teď virus 

COVID-19 prověřuje více než důkladně. Vláda 

kvůli šíření epidemie zcela logicky přistoupila 

k  poměrně razantním preventivním opatřením, 

která nicméně citelně dopadají na  podnikatele 

v této zemi, nejcitelněji pak na ty malé a střední.

Komora, jako největší zástupce podnikatelů 

v České republice, od začátku velmi aktivně 

koná a nabízí podnikatelům svoji pomoc. Ať už 

při jednání s vládou, nebo členy tripartity, tak 

při vyřizování tisíců dotazů od podnikatelské 

veřejnosti. Velmi si uvědomuji, že nastalá situace 

ohrožuje existenci vašich fi rem 

a často řešíte otázku, z čeho 

zaplatit příští měsíc své zaměst-

nance, jak zaplatit nájemné, účty 

za energie a podobně. Při jednání 

se státem využíváme vašich pod-

nětů, které nám denně v hojném 

počtu zasíláte, za což vám všem 

patří velké poděkování. 

Uvědomujeme si, že situace je 

napjatá. Zejména proto od po-

čátku dennodenně apelujeme 

na vládu, aby co nejrychleji přišla 

s konkrétními návrhy kompenzací 

pro fi rmy, bezúročných půjček nebo daňových 

i jiných úlev. Velkou pozornost obracíme také 

na OSVČ, kteří tvoří v současné krizové situaci 

nejohroženější podnikatelskou skupinu. 

Říká se, že v nouzi poznáš přítele, a já jsem 

přesvědčen, že Hospodářská komora tuto roli plní 

v posledních dnech a týdnech na sto procent. Chci 

vás ubezpečit, že ve své aktivitě nepolevíme. Bude-

me vás vytrvale zásobovat aktuálními informacemi 

a budeme se za podnikatele bít na všech úrovních. 

Závěrem mi dovolte popřát hodně trpělivosti, 

a zejména pevné zdraví. Spolu to dokážeme.

DISTRIBUCE

 členům HK ČR (sdružuje více než 16 000 živnostníků a fi rem a 122 asociací, svazů, cechů a klastrů)

 jednotlivým kancelářím Hospodářské komory v regionech a začleněným živnostenským společenstvům 

 VIP osobnostem českého politického, společenského a hospodářského života  

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

Cílem časopisu Komora je hájit zájmy podnikatelů, přinášet stanoviska Hospodářské komory České 

republiky a podnikatelů k legislativě a přispívat ke zlepšení podnikatelského prostředí v Česku.

VLADIMÍR DLOUHÝ
prezident Hospodářské 

komory ČR
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PANDEMIE OCHROMILA ZEMI

Koronavirus a nemoc COVID-19 představují zkoušku, 

kterou tato země nepamatuje. Jakkoliv se mohlo 

zdát, že zasáhne především služby, dotýká se již dnes 

celé ekonomiky, nejvíce živnostníků a malých

a středních podnikatelů. Pomoc potřebují všichni. 

Hospodářská komora bojuje i za vás.

10

DAŇOVÉ VÝJIMKY DEFORMUJÍ TRH

Původně jsme si s ministryní fi nancí Alenou Schillerovou 

chtěli povídat hlavně o EET. Doba však přináší i jiná témata. 

Mnohá nejsou aktuální dnes, ale začnou být velmi aktuální 

ihned ve chvíli, kdy ekonomika, pandemií umrtvená, 

začne zase nabírat dech.

18

RŮST V MEZÍCH RECESE

 Čísla tvrdí, že stavebnictví roste. Pohled několika majitelů 

fi rem, které jsou v segmentu stavebnictví významnými hráči, 

však usvědčuje čísla z klamu. A potvrzují to i některé tvrdé 

indikátory. Na vině přitom není jen legislativa. 

V jaké kondici je české stavebnictví? 

Kdy se dočkáme nového stavebního zákona? A jaký bude? 

Tomu všemu se věnuje téma měsíce.

22

SVĚTOVÉ UNIKÁTY ZE SMRŽIC

Společnost Laski Zdeňka Zapletala je předním světovým 

výrobcem profesionální komunální techniky. Na zrušeném 

veletrhu TechAgro v Brně měla představit čtyři novinky, 

které nemají ve světě konkurenci. Akumulátorové pohony, 

zapojení chytré elektroniky a semiautonomní provoz jsou 

inovace, které posouvají bezemisní, úsporné a přitom výkonné 

pařezové frézy a štěpkovače z Laski o úroveň výše.

36 

DIAMANTY ČESKÉHO BYZNYSU

Olomoucký a Moravskoslezský kraj znají od 25. února 

své letošní držitele ocenění Diamanty českého byznysu, 

na nichž se podílí jako odborný garant také 

Hospodářská komora České republiky.

Ocenění byla předána v olomouckém hotelu NutrendWorld.

54
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Zátiší Lysolaje
Velkorysé vily

Řadové a atriové domy
Stavební parcely

Bezpečné bydlení v zeleni
Kavárna, školka 
i sportoviště v místě
Skvělá dostupnost 
do centra

Výjimečná lokalita Prahy 6, originální 
urbanistické řešení čtvrti a unikátní 
architektura jednotlivých staveb 
zajišťující absolutní soukromí. 

V Lysolajích kromě nedotknuté 
přírody a naprostého klidu oceníte 
také přívětivou sousedskou komunitu 
a množství s ní spojených aktivit. 

A dostupnost? Za pět minut v Šáreckém 
údolí, za deset na stanici metra Dejvická 
a za dvacet minut v centru Prahy.
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  aktuálně

třech měsících kromě programů 

ČMZRB potřeba 40 miliard korun.

Stát zastavil vyřizování 
žádostí fi rem o zahraniční 
pracovníky
Na základě krizového opatření 

vlády se zastavilo přijímání žádostí 

o schengenská víza a dlouhodobá 

pobytová oprávnění na všech zastu-

pitelských úřadech ČR včetně úřadů 

nabírajících žádosti o zaměstna-

neckou kartu v rámci Programu 

kvalifi kovaný zaměstnanec Bělo-

rusko, Černá Hora, Filipíny, Indie, 

Kazachstán, Moldavsko, Mongol-

sko, Srbsko a Ukrajina. Pro nové 

informace doporučujeme sledovat 

web Ministerstva zahraničních 

věcí, případně stránky Generálního 

konzulátu ve Lvově.

Dlouhý vyzval obce 
k pomoci fi rmám

Prezident Hospodářské komory 

 Vladimír Dlouhý vyzval všechna měs-

ta a obce, aby následovaly konkrétní 

kroky pražského magistrátu v pomoci 

fi rmám. Po jednáních s Hospodář-

Krátce z Komory

Šetření: 
Tržby klesnou o více než 40 %
Téměř polovina fi rem předpokládá, 

že kvůli vládou zavedeným krokům 

proti šíření koronaviru jim do polo-

viny dubna poklesnou tržby o více 

než dvě pětiny oproti tomu, co by 

utržili bez dopadů koronaviru. Pětina 

fi rem pak také uvedla, že bude muset 

zpozdit platby všem svým dodava-

telům. To bude mít negativní dopad 

na další fi rmy zapojené do dodava-

telsko-odběratelských řetězců. V an-

ketě mapující konkrétní problémy 

podniků poslalo své odpovědi přes 

1 300 živnostníků a zaměstnavatelů. 

Výsledky šetření jsou na webu 

www.komora.cz.

Živnostníci a podniky 
požádali o okamžitou pomoc
O okamžitou pomoc státu pro-

střednictvím Hospodářské komory 

naléhavě požádali živnostníci a za-

městnavatelé postižení preventivními 

kroky vlády proti šíření koronaviru. 

Prioritou je ochránit pracovní místa 

i fi rmy před krachem. Hospodářská 

komora apelovala na vládu, aby pe-

níze šly v první řadě na úhradu mezd 

skou komorou město nebude jako 

pronajímatel obchodních a kancelář-

ských budov přistupovat k restrikcím 

či penále a umožní nájemcům přinej-

menším pozdější platby. Šéf Komory 

žádá města a obce, aby fi rmám umož-

nily snížení nebo odklad úhrady 

nájemného, popřípadě aby alespoň 

nezaplacený nájem nebyl důvodem 

k vypovězení smlouvy. Ve vyjedná-

váních fi rem s městy jsou připraveny 

pomoct krajské a regionální hospo-

dářské komory po celé zemi.

EGAP poskytuje exportérům 
podporu
Exportní garanční a pojišťovací 

společnost pro usnadnění sjednání 

pojištění připravila balíček opat-

ření na podporu exportérů, kteří 

se potýkají s důsledky nutných 

restrikcí bránících šíření virové in-

fekce. Záměrem balíčku je omezit 

fi rmám rizika, zrychlit cash fl ow 

a zvýšit pro ně stěžejní dostupnost 

úvěrů. Podrobné informace nalez-

nete na webu egap.cz.  

MIROSLAV DIRO,  

Odbor vnější komunikace HK ČR

a režijní výdaje. Na základě podnětů 

Hospodářské komory mj. vláda 

schválila Liberační daňový balíček. 

Stát plošně promine pokutu za opož-

děné podání přiznání k dani z příjmu 

fyzických osob a právnických osob 

i úroky z prodlení. Přiznání je 

možné podat až do 1. července 2020. 

Zároveň promíjí pokuty za opožděné 

podání kontrolního hlášení. Další 

informace o vyjednaných kompen-

zacích pro podnikatele na webu 

www.komora.cz. Podle kvalifi kova-

ných odhadů Hospodářské komory 

bude k záchraně tuzemské ekono-

miky před kolapsem v následujících 
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POMOC PODNIKATELŮM

Kvůli vládou zavedeným opatřením 

proti šíření nemoci COVID-19 

Hospodářská komora od počátku 

epidemie pomáhá českým 

podnikatelům a jejich konkrétní 

podněty předává vládě a příslušným 

ministerstvům. Mapuje také dopady 

vládou přijatých opatření proti 

šíření koronaviru u podnikatelů, 

pomáhat vládě zmírňovat 

škody v tuzemské ekonomice 

a projednávat s ní kompenzace pro 

fi rmy a živnostníky. O všech krocích 

Komory své členy denně informuje 

v prostřednictvím mailů i na webu 

www.komora.cz/koronavirus.

ČÍSLO MĚSÍCE

224 854 444
INFORMAČNÍ LINKA 
MINISTERSTVA PRŮMYSLU 
A OBCHODU PRO ŽIVNOSTNÍKY 
A PODNIKATELE KVŮLI 
KORONAVIRU
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  aktuálně

jsou připraveni tyto služby u zákaz-

níka provést. Klíčové služby, nouzové 

otvírací služby a služby montáže, 

opravy nebo výměny mechanických 

zábranných prostředků – byly vyjmu-

ty z opatření vlády, kterým se zakázaly 

některé služby. Seznam členů cechu je 

na stránkách www.cmzs.cz.

Asociace prádelen a čistíren: 
Pokles zakázek o 80 až 100 %
Mezi zákazníky prádelen patří hotely, 

ubytovací zařízení, wellness centra či 

restaurace, které kvůli hrozbě šíření 

nového typu koronaviru COVID-19 

nuceně zavřely, nebo výrazně omezily 

svoje fungování. „Provozy převážné 

části prádelen jsou na cestovním 

ruchu závislé více než na čemkoli 

jiném. Pokles jejich zakázek tedy činí 

80 až 100 procent,“ říká prezidentka 

Asociace prádelen a čistíren Jana 

Puškáčová. Mezi prádelny, ve kte-

rých se v posledních týdnech objem 

vypraného prádla nezměnil, patří ty, 

které perou pro zdravotnická zařízení 

a výrobní podniky. Fungovat mohou 

také čistírny. Podle průzkumu trhu 

v oblasti praní a čištění v ČR, který si 

asociace loni nechala zpracovat, vyge-

neruje toto odvětví na českém území 

ročně zakázky za 6 miliard korun.

Regiony a společenstva

SIMAR: Výzkumy trhu 
a veřejného mínění v jiném 
režimu

Sdružení agentur pro výzkum 

trhu a veřejného mínění SIMAR 

upozorňuje, že metody sběru dat, 

které vyžadují osobní kontakt 

s respondenty – osobní dotazování 

CAPI a PAPI, mystery shopping, 

skupinové diskuze, CLT – jsou po-

zastaveny. „Omezili jsme, nebo po-

zastavili veškeré aktivity, ve kterých 

se potkávají respondenti, tazatelé 

a naši zaměstnanci,“ uvedla výkon-

ná ředitelka SIMAR Hana Huntová. 

Výzkum se však nezastavil, týmy 

výzkumníků pracují z domova, 

případně v upraveném režimu tak, 

aby neohrozily sebe navzájem.

Cech mechanických 
zámkových systémů: Služby 
provádíme po telefonické 
domluvě

Cech mechanických zámkových 

systémů ČR nabízí pomoc obča-

nům, hlavně seniorům, kteří kvůli 

zvýšené nervozitě nebo roztržitosti 

si zabouchnou dveře nebo zlomí 

klíč. Členové cechu po předchozí 

telefonické domluvě se zákazníkem 

Cech malířů, lakýrníků 
a tapetářů: Zakázky 
v uzavřených provozech

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR 

doporučil živnostníkům a fi rmám 

v oboru, aby práce plánované ve zdra-

votnických zařízeních, domovech dů-

chodců a domovech s pečovatelskou 

službou přeložili na pozdější dobu. 

„Naopak zkuste oslovit uzavřené školy, 

některé mateřské školy, restaurace, 

jídelny, obchody, kanceláře, hudební 

kluby, bazény, sportoviště, fi tness 

centra, divadla, kina atd. s nabídkou 

uvolněných kapacit pro výmalbu 

v tomto termínu,“ uvedl cech. Vyko-

návání prací v oboru nebylo vládním 

nařízením zakázáno.

AHR ČR: Hotely a penziony 
nemusí být nutně uzavřeny
Zákaz prodeje ubytovacích služeb 

od 16. března od 6:00 hod. v praxi 

nutně znamená, že hotely a penzio-

ny musí být uzavřeny, ale v termí-

nech od 16. do 24. března nesmí 

prodávat ubytování, tedy přijímat 

nové rezervace. V současné době 

ubytovaní hosté mohou pokračovat 

v pobytu. „Některé hotely mají ještě 

ubytované hosty, včetně cizinců, 

kteří se zatím nedostali zpět do svých 

zemí. Tito hosté mohou nadále 

využívat byť již značně omeze-

né služby ubytovacích zařízení 

a hotely na základě usnesení pouze 

nebudou přijímat nové rezerva-

ce,“ upřesnil prezident AHR ČR 

Václav Stárek.

Společenstvo kominíků: 
Kominické práce odložte
Společenstvo kominíků ČR dopo-

ručilo svým členům, aby v součas-

né době výrazně omezili práce vy-

žadující jejich fyzickou přítomnost 

v bytových jednotkách a rodinných 

domech. „Připravte se na to, že 

vám některé fi rmy neumožní 

přístup do výrobních či skladových 

nebo kancelářských prostor. Proto 

doporučujeme, abyste si u svých 

zákazníků předem telefonicky ově-

řili, zda vám jimi přijatá opatření 

umožní objednané kominické práce 

provést,“ uvedl Jaroslav Schön, 

prezident Společenstva kominíků 

ČR. Provádění kominických prací 

(mimo havárie) v objektech zdra-

votnických zařízení, domovech dů-

chodců, domech s pečovatelskou 

službou apod., jakož i provádění 

kominických prací v bytových 

domech, kde je nutná návštěva 

většího počtu bytových jednotek, 

odložte na pozdější termíny.

Česká komora fi tness: 
Vyjednáváme kompenzace
Majitelé fi tness center se shodují 

v tom, že ačkoliv přišli o veškeré 

příjmy, spousta nákladů jim nadále 

zůstává (nájmy, mzdy, energie, byť 

snížené…) a i do budoucna hrozí 

riziko ztráty klientů, jejichž základ-

nu si těžce budovali. „Zapojili jsme 

se už do zpracovávání fi nančních 

ztrát v našem oboru v rámci 

Hospodářské komory ČR a budeme 

vyjednávat o jejich kompenzaci. Bu-

deme moc rádi za podporu sektoru, 

zejména při stanovení všech dopadů 

a ztrát,“ dodává Jana Havrdová, 

prezidentka ČKF.

COVID-19 limituje podnikání i aktivity společenstev
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Tématy business meetingu Jihočeské hospodářské komory za účasti poslanců a senátorů byly mimo jiné povinná maturita z matematiky, 

duální vzdělávání i nedostatek kvalifi kovaných pracovníků v regionu.

Česká republika
Světový den vody 2020

Tématem letošního Světového dne 

vody byla vyhlášena Voda a změna 

klimatu, „doprovodným“ heslem 

se stal slogan Everyone has a role 

to play, tedy zamyšlení se nad mo-

tivací k zapojování všech obyvatel 

na Zemi do omezování dopadů 

změn klimatu a zavádění adaptač-

ních opatření. I když slavnostní 

setkání vodohospodářství byla 

s ohledem na mimořádné okolnosti 

zrušena, informaci o zaměření 

letošního ročníku od Pavla Punčo-

cháře z Ministerstva zemědělství 

je možné si přečíst v článku Voda 

a změna klimatu – téma Světového 

dne vody v roce 2020 v časopise 

Sovak č. 3/2020.

APA má staronové vedení
Volební zasedání Shromáždění 

členů Asociace pracovních agentur 

rozhodovalo o čtyřech kandidátech 

do tříčlenného Výboru asociace, 

z jehož středu je následně volen pre-

zident organizace na tříleté období. 

Kandidovali stávající členové Výboru 

a z pléna navržený Milan Drbohlav. 

Členové asociace potvrdili ve funk-

cích stávající Výbor a prezidenta. 

Členy Výboru jsou Kamil Grund 

z Brna, Roman Kubričan z Prahy 

a Radovan Burkovič z Ostravy. Prezi-

dentem APA byl ve funkci potvrzen 

dosavadní prezident Radovan Burko-

vič. Od roku 2011 to bude jeho čtvrté 

volební období.

Automechanik Junior 2020
Ve 12 regionech ČR byla letos opět 

vyhlášena soutěž Automechanik 

Junior 2020, i když ne v každém kraji 

se soutěž nakonec z důvodu vládních 

opatření proti koronaviru konala. 

„Letos jsme se rozhodli více investovat 

do řad budoucích autotroniků a po-

skytli jsme partnerství prostřednictvím 

věnování sponzorského daru, komplet-

ní diagnostiky pro osobní a užitkové 

vozy TSPRO – TROODON, sedmi ví-

tězným školám této prestižní soutěže,“ 

řekl Petr Bärtl, vedoucí obchodu 

a marketingu společnosti DevCom, 

s. r. o. Firma byla hlavním sponzo-

rem soutěže.

Jihočeský kraj
Poslanci a senátoři hovořili 
o mzdách i nedostatku 
odborníků

U jednoho stolu v Jihočeské 

hospodářské komoře usedli 

jihočeští poslanci, senátoři, zástupci 

kraje, škol a velkých fi rem v jižních 

Čechách. Tématy business meetingu 

byly povinná maturita z matematiky 

nebo duální vzdělávání 

a nedostatek kvalifi kovaných 

pedagogů. „Záměrem tohoto 

setkání bylo hlavně otevření diskuze 

k aktuálním potřebám v oblasti 

vzdělávání mezi politickými 

a podnikatelskými reprezentanty 

a zástupci odborných škol,“ zmínila 

Lenka Vohradníková z Jihočeské 

hospodářské komory. Pozvání 

přijalo šest poslanců a tři senátoři.

Královéhradecký 
kraj
Nová Centrála cestovního 
ruchu

Založení krajské destinační 

společnosti svými podpisy stvrdili 

starostové, předsedové oblastních 

destinačních společností a předsta-

vitelé kraje, Asociace turistických 

informačních center ČR a Krajské 

hospodářské komory Královéhra-

deckého kraje. Úkolem Centrály 

cestovního ruchu Královéhradecké-

ho kraje bude koordinovat aktivity 

v oblasti propagace cestovního 

ruchu a uvádět do praxe strategii 

Královéhradeckého kraje v této 

oblasti.

Karlovarský kraj
Setkání personalistů 
a kariérových poradců

Krajská hospodářská komora 

Karlovarského kraje zorganizovala 

setkání personalistů fi rem a karié-

rových poradců ze škol, jehož cílem 

byla výměna informací, zkušeností 

a kontaktů. Účastníci této akce se 

shodli, že pro žáky základních škol 

je důležité poznat reálné prostředí 

fi rem a konkrétní profese. I to je 

důvod, proč je o exkurze, a o zejmé-

na praktické workshopy ve fi rmách 

zájem hlavně ze strany menších 

skupin žáků. Jako velmi přínosné pro 

podporu studia technických oborů 

personalisté vyzdvihli zájmové poly-

technické kroužky.  

MIROSLAV DIRO, 

Odbor vnější komunikace HK ČR

(Vážení čtenáři, tentokrát jsme do pře-

hledu aktualit regionálních hospodář-

ských komor a společenstev nezařadili 

plánované akce v měsíci dubnu, které 

mohou být v souvislosti s vládními 

opatřeními proti šíření koronaviru 

COVID-19 a z nich vyplývajících 

omezení zrušené. Děkujeme za pocho-

pení. Upozorňujeme současně, že tyto 

informace jsou aktuální k uzávěrce 

vydání, tedy 18. březnu 2020.)
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Koronavirus:
Riziko zdravotní i ekonomické

KDE LZE ŽÁDAT O FINANČNÍ POMOC?

Podnikatelé mohou využít služeb Českomoravské 

záruční a rozvojové banky, která vedle bezúročných 

úvěrů až do 15 mil. Kč poskytuje fi rmám i výhodné 

záruky nebo fi nancování projektů. Podrobnosti 

na www.cmzrb.cz.

Pojišťovna EGAP nabízí zasaženým fi rmám výrazné 

snížení poplatků pro vyřízení vývozu nebo výhodné 

pojištění exportních projektů. Detaily na egap.cz.
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připadá v úvahu i odpuštění části nájmu v budo-

vách ve správě Prahy.

Magistrát hlavního města chce podobný přístup 

doporučit i ostatním městským částem. „Hospo-

dářská komora pak kontaktovala své regionální slož-

ky, aby větší benevolenci navrhly i dalším městům 

v České republice. Je důležité podnikatelům ukázat 

vstřícnost a v těžkých dobách nabídnout skutečnou 

pomoc,“ vysvětluje prezident Hospodářské komory 

Vladimír Dlouhý.

Více výjimek z nouzového stavu
Hospodářská komora prosazuje, aby lidé i v nou-

zovém stavu měli možnost vyřešit si naléhavou 

Š
íření koronaviru řeší vedení Hospodářské ko-

mory v denním kontaktu s představiteli vlády, 

kterým předkládá vlastní analýzy a zprostřed-

kovává názory a podněty podnikatelské veřejnosti 

z celé republiky. Blesková anketa mj. přinesla 

konkrétní čísla zasažených podnikatelů. Problémy 

v souvislosti s virem COVID-19 hlásí 4 z 5 oslove-

ných podnikatelů. Analytici Hospodářské komory 

předpokládají, že pokud by epidemie koronaviru 

skončila v průběhu jara, snížil by se letos růst HDP 

řádově o desetiny procenta. Dlouhotrvající více 

než půlroční nákaza by ale mohla paralyzovat celé 

hospodářství ČR. Na základě zpětné vazby člen-

ských fi rem Komora vypočítala, že pokud stát bude 

chtít zachovat konkurenceschopnost ekonomiky, 

bude muset v prvních měsících uvolnit nejméně 

40 miliard korun. „Na tuzemské podniky a hospo-

dářství může aktuální situace dolehnout více než 

krize z roku 2009. Stát musí okamžitě zajistit pomoc 

podnikatelům a jejich zaměstnancům. Je nezbytné 

teď udržet v chodu aspoň ty obchody a služby, které 

jsou povolené,“ upozornil prezident Hospodářské 

komory Vladimír Dlouhý. Největší část podniků 

totiž očekává pokles tržeb o dvě až čtyři pětiny 

oproti tomu, co by utržily bez dopadů koronaviru. 

Největší potíže hlásí zejména živnostníci a menší 

fi rmy. I díky Komoře pak vláda přislíbila podnika-

telům fi nanční podporu ve výši 100 miliard korun 

a dalších 900 miliard korun na zárukách. 

Nezbytná je pomoc měst
S pomocí zejména pro drobné podnikatele přichá-

zejí i česká města. Pražský magistrát plánuje pro 

živnostníky úlevy v případě prodlení s platbou ná-

jmů v městských budovách. Pokud by živnostník 

kvůli koronaviru nezvládl platit nájemné, nebude 

mu magistrát účtovat sankce z prodlení a umožní 

přinejmenším odklad plateb. Pro nejpostiženější 

podnikatele – za jasně defi novaných podmínek – 

Současná situace okolo šíření nákazy 

koronavirem je vedle velkého 

zdravotního rizika také nespornou 

překážkou pro české podnikatele 

a celou ekonomiku. Hospodářská 

komora proto jako největší zástupce 

podnikatelů v zemi od vypuknutí 

epidemie v ČR intenzivně jedná 

s vládou i členy tripartity o řešení této 

bezprecedentní situace, s níž se naše 

ekonomika v historii ještě nepotýkala.

JAK SE CHRÁNIT PŘED NÁKAZOU
 Pravidelně mýt a dezinfi kovat pracovní 

plochy i předměty denní potřeby

 Povrchy a podlahy před dezinfekcí 

zbavit pevných nečistot a umýt čisticím 

prostředkem

 Používat virucidní dezinfekci, která účinně 

hubí viry včetně COVID-19

 Řídit se zásadně návodem dezinfekčních 

prostředků (zajištění správné účinnosti)

„V SEKTORU CESTOVNÍHO RUCHU JE 
V OHROŽENÍ AŽ 40 TISÍC PRACOVNÍCH 
MÍST A V PŘÍPADĚ, ŽE BY KRIZOVÁ 
SITUACE OKOLO KORONAVIRU MĚLA TRVAT 
DELŠÍ DOBU, CELÉ ODVĚTVÍ SE DOSTANE 
DO OBROVSKÝCH POTÍŽÍ A MŮŽE OHROZIT 
I DALŠÍ NAVAZUJÍCÍ OBORY NAPŘÍKLAD 
V SEKTORU SLUŽEB.“

TOMÁŠ PROUZA, 

prezident Svazu obchodu 

a cestovního ruchu ČR

LUŽEB.“

bchodu

u ČR

JAKÉ OČEKÁVÁTE PROPADY TRŽEB V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM?
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a cestovního ruchu a Asociace hotelů a restaurací 

v případě delšího výpadku přijít až o 70 miliard 

korun. Veřejné rozpočty by následně mohly tratit 

desítky miliardy korun na daních a odvodech. 

Cestovní ruch se na tuzemském HDP podílí 2,9 %, 

zaměstnává na 240 tisíc lidí a další desetitisíce 

v navazujících oborech. Zejména cash fl ow drob-

ných podnikatelů v turistice projde v následujících 

týdnech těžkou zkouškou a na mimořádná opatření 

zmírňující ekonomické dopady epidemie nelze čekat 

déle než několik dnů až týdnů.

Zavírání hranic omezí příjem cizinců 
do výroby
Firmy kromě omezení výroby a výpadku příjmů 

čeká v souvislosti s koronavirem komplikace při 

náboru pracovníků z ciziny. Na základě opatření 

vlády se zastavilo přijímání dlouhodobých 

pobytových oprávnění na všech zastupitelských 

úřadech ČR. Jedná se o všechny ZÚ v cizině 

včetně těch, které přijímají žádosti v rámci 

Programu kvalifi kovaný zaměstnanec Bělorus-

ko, Černá Hora, Filipíny, Indie, Kazachstán, 

Moldavsko, Mongolsko, Srbsko a Ukrajina.  

MIROSLAV BENEŠ, Odbor vnější komunikace HK ČR

opravu svého vozidla, nakoupit nezbytné náhradní 

díly nebo stavební materiál, ale také vyřešit si ne-

odkladné záležitosti v bance nebo pojišťovně. A to 

zejména tam, kde je nižší koncentrace zákazníků. 

Ze zákazu chce Komora explicitně vyjmout mj. 

poskytování zdravotnických, sociálních, poštov-

ních a souvisejících služeb (Czech POINT), služeb 

fi nančních (bankovních, pojišťovacích), právních 

(včetně notářských), znaleckých a poradenských 

(např. účetních, auditorských, daňově poraden-

ských, makléřských a fi nančně poradenských), 

služeb bezprostředně spojených se stavební 

výrobou a stavebnictvím, akutních opravárenských 

a servisních služeb (např. autoopravny).

Cestovní ruch vyhlíží horší časy
Šíření viru COVID-19 citelně dopadá na cestovní 

ruch, který se potýká s výpadkem turistů zejména 

z asijských zemí i Evropy. Ukazuje se, jak význam-

ným sektorem tuzemské ekonomiky cestovní ruch 

je. Odvětví by mohlo podle propočtů Svazu obchodu 

JAK POMOCI OSVČ?

Hlavně živnostníci a fi rmy s malým počtem 

zaměstnanců žádají o konkrétní pomoc: 

aby jim stát odložil povinné platby, úroky 

i pokuty z prodlení plateb. HK ČR i proto 

podpořila krok Ministerstva fi nancí, které 

odložilo termín pro podání daňového 

přiznání a povinných plateb o tři měsíce nebo 

příslib nulových restrikcí při opožděném 

zavedení EET. 

Živnostníci ale potřebují mnohem více. 

Stát proto musí vedle bezúročných půjček 

Českomoravské záruční a rozvojové 

banky připravit desítky miliard korun 

na kompenzace za zavřené provozovny nebo 

na záruky na úvěry, a to už od nízkých částek. 

Jinak riskuje zhroucení jednoho z pilířů 

české ekonomiky, kterým jsou právě drobní 

a střední podnikatelé.

POMOC ZAMĚSTNAVATELŮM

HK ČR nabízí zaměstnavatelům pomoc 

v rámci konzultace nebo samotné možnosti 

vystavení certifi kátu zásahu vyšší moci s 50% 

slevou. Dokument se vztahuje také na nákazu 

koronavirem a preventivní opatření spojená 

s epidemií. Prostřednictvím osvědčení se 

může zaměstnavatel zprostit povinnosti 

např. k náhradě škody, jestliže bude 

prokázáno na základě předložené smluvní 

dokumentace, že se jedná o mimořádnou 

nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 

překážku. Podrobnější informace naleznete 

na webu HK ČR.

VÁŠ NÁZOR JE PRO NÁS CENNÝ

Zpětná vazba od podnikatelů je pro HK ČR 

nejcennějším zdrojem informací. Majitelé 

nebo manažeři fi rem stejně jako živnostníci 

tak mohou své dotazy nebo podněty týkající 

se ekonomických dopadů koronaviru zasílat 

Komoře přes formulář na webových stránkách 

www.komora.cz.

Podrobné informace pro podnikatele 

k epidemii koronaviru shromažďuje a denně 

aktualizuje HK ČR na svých webových 

stránkách www.komora.cz/koronavirus.

CO PROSADILA HK ČR
 Odklad termínu pro podání daňového 

přiznání o 3 měsíce do 1. července 2020

 Odložení plateb DPH

 Výplata ošetřovného pro OSVČ (a to po celou 

dobu karantény)

 Kompenzace náhrad mzdy

 Kurzarbeit

„ZEJMÉNA HOTELŮM A RESTAURACÍM 
BY PROSPĚLO, BYŤ I DOČASNÉ, SNÍŽENÍ 
SAZBY DPH PRO UBYTOVACÍ SLUŽBY 
Z 15 NA 10 PROCENT. PRÁVĚ UBYTOVATELÉ 
NA OBAVY TURISTŮ Z CESTOVÁNÍ DO ČESKÉ 
REPUBLIKY VÝZNAMNĚ DOPLÁCEJÍ 
A NIŽŠÍ DPH JE JEDNOU Z CEST, JAK JEJICH 
ZTRÁTY ZMÍRNIT.“

VÁCLAV STÁREK, 

prezident Asociace 

hotelů a restaurací ČR

JEDNOU Z CEST, JAK JEJICH 
T.“

Foto: 3x archiv HK ČR
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H
ospodářská komora kvituje snahu vlády 

pomoci podnikatelům, upozorňuje však, že 

podnikatelé potřebují především informace 

ucelené a srozumitelné. Nejsou-li detaily v době 

oznámení opatření známy, měla by vláda sdělit 

jasný termín, kdy se je podnikatelé dozvědí. Českou 

podobu kurzarbeitu například představil kabinet 

premiéra Babiše poprvé v pondělí 23. března, 

konkrétní nastavení, parametry a mechanika však 

nebyly jasné více než týden, což u mnoha fi rem 

nervozitu a nejistotu spíše prohloubilo. 

Za zvláště znepokojující považuje HK ČR snahu 

vlády omezit a komplikovat legitimní nároky 

podnikatelů na náhradu škody. Tak totiž vyznívá 

požadavek, aby se zaměstnavatel, který chce čerpat 

podporu státu na náhradu mezd, tedy kurzarbeit, 

již při podání žádosti automaticky vzdal práva 

domáhat se případné další náhrady škod v sou-

vislosti s poskytováním náhrad mzdy, které mu 

vládním opatřením proti šíření koronaviru vznikly. 

Aby byla ze strany podnikatelů tato podmínka bez 

problémů akceptovatelná, musel by být přehod-

nocen limit těchto kompenzací. Ten je v současné, 

vládou schválené verzi příliš nízký, protože státní 

příspěvky by dnes mohly uspokojit pouze fi rmy, 

které vyplácejí výrazně podprůměrné mzdy. Kon-

krétní parametry opatření, zvaného kurzarbeit, 

projednávala vláda ještě v úterý 31. března, najdete 

je proto v konkrétní podobě na webu HK ČR. 

Problematické a absurdní
Paradoxem je, že i v době, kdy čeští podnikatelé 

kvůli koronaviru balancují na hraně existence, 

musí plnit své povinnosti vůči státu. Jednou 

z takových povinnotí je platba DPH z nepropla-

cených faktur. Hospodářská komora proto vládě 

navrhuje zavedení takzvaného hotovostního 

principu odvádění daně z přidané hodnoty, která 

počítá s platbami DPH jen za skutečně proplacené 

faktury. „Za nečinnost odběratelů a nepropláce-

ní zboží a služeb jsou v podstatě sankcionovány 

dodavatelské fi rmy, na které stát přenáší i v době 

fi nančních problémů kvůli koronaviru zbytečné 

fi nanční břemeno navíc. Vždyť mnozí podnikatelé 

dnes nevědí, zda zítra nebudou muset svůj byznys 

pověsit na hřebík a počítají doslova každou korunu. 

Právě ty by úprava zákona o DPH mohla v někte-

rých případech zachránit od kolapsu. K novému 

nastartování ekonomiky po odeznění epidemie 

koronaviru potřebujeme co nejvíce fungujících 

fi rem,“ zdůrazňuje prezident Hospodářské komory 

Vladimír Dlouhý. Hospodářská komora na pro-

blematičnost placení DPH z neuhrazených faktur 

upozorňuje dlouhodobě, tento požadavek státu se 

již v roce 2017 stal v pravidelné anketě podnikatel-

ské veřejnosti pořádané pod záštitou Hospodářské 

komory Absurditou roku.

Legitimní právo na náhradu škody
Hospodářská komora od začátku jednání s vládou 

o zavedení kurzarbeitu protestovala proti tomu, 

aby se poskytnutím kompenzací preventivně 

vyloučily veškeré případné další požadavky fi rem 

  aktuálně

PŘIJATÁ A SCHVÁLENÁ VLÁDNÍ OPATŘENÍ

1.  Plošné prominutí pokuty za opožděné 

podání přiznání k dani z příjmu fyzických 

osob a právnických osob a úroku z prodlení, 

a to nejdéle do 1. července 2020. (Liberační 

balíček, schváleno sněmovnou.)

2.  Prominutí pokuty za opožděné tvrzení 

daně ve všech případech, kdy daňový subjekt 

individuálně požádá o prominutí úroku 

z prodlení nebo o posečkání či splátkování 

daně a prokáže důvody jakkoliv související 

s koronavirem. Plošné prominutí pokut 

za opožděné podání kontrolního hlášení 

ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem 

a 31. červencem 2020. (Liberační balíček, 

schváleno sněmovnou.)

3.  Individuální prominutí pokuty za nepodání 

kontrolního hlášení, a to pro období 

od 1. března do 31. července, pokud bude 

prokázána spojitost s koronavirem. 

Plošné prominutí správního poplatku za podání 

žádosti o posečkání nebo splátkování daně, 

žádosti o prominutí úroku z prodlení, respektive 

z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty 

za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti 

podané do 31. července. (Liberační balíček, 

schváleno sněmovnou.)

4.  Vláda schválila pozastavení povinnosti 

evidovat tržby v rámci elektronické evidence 

po dobu stavu nouze a následné tři měsíce. 

Toto opatření se bude vztahovat na všechny 

podnikatele, tedy nejen ty, kteří měli povinnost 

evidovat od 1. 5. 2020. (Opatření již schválil také 

parlament a podepsal prezident.)

5.  Daňovou ztrátu za zdaňovací období lze 

zpětně uplatnit formou dodatečného 

daňového přiznání za zdaňovací období 

2018 a 2019. (Liberační balíček, schváleno 

sněmovnou.)

6.  Plošné prominutí záloh na daň z příjmů 

splatnou k 15. 6. 2020 pro fyzické i právnické 

osoby. Prominutí záloh splatných k 16. 3. 2020 

lze řešit žádostí. (Liberační balíček, schváleno 

sněmovnou.)

7.  Prominutí sankcí za pozdní podání a úhradu 

daně z nabytí nemovitých věcí, pakliže tato 

povinnost vznikla od 31. 3. do 31. 7. 2020. 

Daňové přiznání a platba daně musí být 

provedeny nejpozději do 31. 8. 2020. (Liberační 

balíček, schváleno sněmovnou.)

8.  Program ANTIVIRUS obsahuje kompenzace 

mezd – o konkrétní podobě vláda jednala ještě 

po uzávěrce tohoto čísla. Konkrétní podobu 

přijatých opatření najdete na webu HK ČR.

9.  Úvěr ČMZRB – objem prostředků programu 

COVID I byl vyčerpán během jednoho dne 

a žádosti byly pozastaveny, v začátku dubna by 

měl být spuštěn nový program COVID II, pracuje 

se na přípravách programu COVID III. 

Recept, jak ochránit české podnikatele 
a živnostníky
Hospodářská komora v souvislosti s epidemií koronaviru na základě podnětů svých členů a šetření mezi podnikateli 

zmapovala důsledky vládou přijatých opatření proti šíření koronaviru COVID-19, představila seznam opatření, jejichž cílem 

je ochránit pracovní místa v podnicích, zaměstnavatele a živnostníky před insolvencemi a zachránit české hospodářství 

před kolapsem.
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na náhradu škod, a to bez ohledu na to, zda 

se nakonec ukáže, že zákonný nárok na tako-

vou náhradu možná neexistuje. Hospodářská 

komora také reaguje na rozhodnutí vlády další 

opatření vydávat již ne na základě vládního 

nařízení spadajícího pod krizový zákon, ale 

podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

„Můžeme si to vykládat tak, že stát se snaží 

minimalizovat nároky na náhradu škody, 

což chápeme. Ale pak jen upozorňujeme, že 

logickým zájmem podnikatelů bude uplatňo-

vat náhrady škod a minimalizovat své ztráty,“ 

komentuje to prezident Hospodářské komory 

Vladimír Dlouhý. 

Objevují se také právní výklady, které tvrdí, že 

zatímco v případě vládního zákazu vydaného 

podle zákona o krizovém řízení má stát hradit 

všechny způsobené škody, v případě rozhod-

nutí Ministerstva zdravotnictví už to tak není. 

Spekuluje se, že za zmíněným rozhodnutím 

vlády je snaha státu vyvázat se z odpovědnosti 

výslovně dané krizovým zákonem, zatímco 

zákon o ochraně veřejného zdraví otázky 

náhrady škod nijak neupravuje. 

Existují ale dva důvody, proč odpovědnost 

státu za vzniklé škody zůstává. „Předně jde 

o to, že je klíčový faktický obsah úkonu, nikoliv 

jeho pouhé formální znaky – důležité je, že jsme 

ve faktické krizi, což bylo správně potvrzeno pů-

vodními normativními kroky, a podstata krizo-

vého stavu se nemůže změnit pouhým účelovým 

přejmenováním jednotlivých opatření vlády,“ je 

přesvědčen ředitel Odboru legislativy, práva 

a analýz HK ČR Ladislav Minčič a doplňuje: 

„Zadruhé jde o to, že i jiný důvod než snaha vy-

hnout se náhradě škody při přechodu od režimu 

krizového zákona k režimu zákona o ochraně 

veřejného zdraví neupírá fi rmám právo poža-

dovat náhradu škod. A to navzdory tomu, že se 

zákon o ochraně veřejného zdraví náhradami 

škod výslovně nezaobírá. Automaticky se totiž 

aktivuje obecně platný zákon o odpovědnos-

ti za škodu způsobenou při výkonu veřejné 

moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 

postupem.“ 

Pokud by stát odmítl věcně odůvodněné 

požadavky podnikatelů na náhradu škody 

a podnikatelé by stát žalovali, bude inter-

pretace platných zákonů samozřejmě záležet 

na soudu, a to včetně toho, zda při případné 

náhradě škody postupovat první, či druhou 

zákonnou cestou.  

MIROSLAV BENEŠ, Odbor vnější komunikace HK ČR,

a PETR KARBAN

HK ČR PROSAZUJE 20 OPATŘENÍ OKAMŽITÉ POMOCI

1.  Státní kompenzace úroků a pokut placených 

bankám. Pokud se OSVČ zpozdí se splátkou 

úvěru bance, stát jí má polovinu úroku z prodlení 

a/nebo smluvní pokuty kompenzovat.

2.   Státní kompenzace úroků a pokut 

dodavatelům energie a síťových služeb. 

Pokud se OSVČ zpozdí při placení účtů za energie 

a další vstupy od síťových dodavatelů a fi nanční 

situace příslušného dodavatele neumožňuje 

vstřícnější přístup k odběratelům, má stát OSVČ 

kompenzovat polovinu úroku z prodlení a/nebo 

smluvní pokuty. 

3.  Zvýšit individuální strop státního 

příspěvku pro kompenzaci zaměstnavatelů 

vyplácejících náhradu mezd zaměstnancům 

na překážkách v práci. Stávající mzda 

31 000 Kč, ze které se počítají limity pro 

jednotlivé typy překážek, je pro mnoho fi rem 

neadekvátně nízká.

4.  Laciné/bezúročné půjčky. Je třeba, aby stát 

zajistil přístup podnikatelů k laciným/bezúročným 

půjčkám v jednotlivých komerčních bankách, 

a to včetně malých provozních půjček.

5.  Shovívavost bank s dlužníky. Žádáme banky 

a pojišťovny, aby prokazovaly shovívavost 

a vstřícný přístup k dlužníkům.

6.  Odklad pojistného bez penalizace. 

Zaměstnavatelům by měl stát umožnit zaplatit 

pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění minimálně o 3 měsíce později, a to bez 

jakýchkoliv sankcí či úroků. Týká se pojistného 

odváděného zaměstnavateli „za sebe“.

7.  Úplné prominutí pojistného na sociální 

zabezpečení odváděného samotným 

zaměstnavatelem za měsíc březen (zatím). 

Týká se zaměstnavatelů, kteří museli uzavřít 

provozovnu v důsledku usnesení vlády, netýká 

se pojistného sraženého z mezd zaměstnanců.

8.  Úplné prominutí DPH za měsíc březen 

(zatím). Týká se zaměstnavatelů, kteří museli 

uzavřít provozovnu v důsledku usnesení vlády.

9.  Urychlit vrácení nadměrných odpočtů 

na DPH. Z hlediska cash fl ow významné 

zejména pro exportéry.

10.  Zavést režim placení DPH z uhrazených 

faktur. MF by mělo využít prostor daný 

evropskými směrnicemi a urychleně připravit 

novelu zákona o DPH, která by prozatím 

dočasně zavedla alespoň pro některá plnění 

tzv. hotovostní princip odvádění daně. Řada 

zejména malých fi rem se dostává do fi nančních 

problémů, když má zaplatit daň z poskytnutého 

zboží nebo služby, aniž by za ně dostala 

zaplaceno.

11.  Příspěvek OSVČ, případně i jednatelům 

a statutárním zástupcům společností 

alespoň za dobu platnosti mimořádných 

opatření uzavírajících vybrané provozovny. 

Jako doplnění již schváleného mechanizmu 

náhrad mezd zaměstnancům a kompenzací 

těchto náhrad zaměstnavatelům.

12.  Plošné zrušení záloh daně z příjmů. Stát 

musí umožnit plošné zrušení záloh daně 

z příjmů, a to nejenom těch splatných 

v červnovém termínu.

13.  Plošný odklad záloh na silniční daň. Odložit 

zálohy za 1., 2. a 3. čtvrtletí na listopad 2020. 

Zvážit dočasné snížení sazeb daně na minimum 

stanovené evropskou směrnicí.

14.  Odklad a promíjení místních poplatků. 

Vyzýváme obce, aby podnikatelům odkládaly 

a promíjely místní poplatky.

15.  Alespoň částečné prominutí daně z příjmů 

fi rmám produkujícím potřebné ochranné, 

zdravotnické, farmaceutické, hygienické, 

respektive dezinfekční prostředky, pokud 

v přiměřeně krátké době a v přiměřeném 

objemu zajistí produkci těchto prostředků 

a budou je realizovat za nákladové ceny. 

Alternativně umožnit takovým producentům 

po dobu nouze poskytovat zboží bez DPH se 

zachováním nároku na odpočet DPH v plné výši.

16.  Nižší DPH pro ubytovací služby. Žádáme, 

aby byly ubytovací služby s co nejrychlejší 

platností přesunuty do snížené sazby DPH 

(ze současných 15 % na 10 %).

17.  Odklad a promíjení nájmů placených obcím. 

Vyzýváme obce, aby přistoupily k promíjení 

nájmů a sankcí za zpožděné splácení těchto 

nájmů ze strany podnikatelů. Apelujeme též 

na shovívavost soukromých pronajímatelů vůči 

nájemcům-podnikatelům.

18.  Státní kompenzaci náhrad mezd 

vyplácených zaměstnancům na překážkách 

v práci poskytovat přednostně tak, že 

zaměstnavatelům budou o kompenzovanou 

částku snižovány měsíční odvody pojistného 

na sociální zabezpečení. Týká se těch měsíců, 

ve kterých nebudou odvody prominuty nebo 

odloženy.

19.  Umožnit operativně a jednoduše všem 

živnostníkům zřídit si datovou schránku 

pro elektronickou komunikaci se státními 

orgány a dalšími institucemi.

20.  Dočasně umožnit živnostníkům, kteří 

nemají datovou schránku ani elektronický 

podpis, jednoduchou elektronickou 

komunikaci s vybranými státními orgány. 

Týká se např. oznámení o přerušení živnosti 

elektronickou poštou s pozdějším osobním 

potvrzením na živnostenském úřadě.

   aktuálně

Aktualizované informace sledujte 
na webu pro podnikatele 

www.komora.cz/koronavirus.
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  k věci

J
e dobré si uvědomit, že se máme stále dobře. 

Umíme se postarat o sebe i o své blízké. Ale 

položili jsme si otázku – jsou na tom všichni 

tak dobře jako my? Nejsou. A nejhůře na tom jsou 

naši nejstarší spoluobčané v léčebnách dlouhodobě 

nemocných, v seniorských domovech, v domovech 

s pečovatelskou službou. Nekompromisní je součas-

ná situace především k nemocničnímu personálu. 

A tak jsme se rozhodli v rámci svých možností 

přispět a konat dobro. De facto během dvou dnů 

vznikl charitativní projekt, který se setkal s velkou 

podporou fi rem napříč společností, napříč obory. 

Divadlo pomáhá
Ve spolupráci partnerů, mezi nimiž je vydavatelství 

COT media, Hudební divadlo Karlín,  TVCOM.cz 

a Hospodářská komora České republiky, vznikl 

charitativní projekt Hudební divadlo Karlín ŽIVĚ, 

který má pomoci především seniorům. 

Projekt spojuje umělce a podnikatele. Jeho 

základní myšlenka je prostá – když nemohou lidé 

do divadla, může divadlo za lidmi domů prostřed-

nictvím moderních technologií. A nejenže takový 

projekt může přinést v těchto složitých dnech 

trochu pozitivní nálady a energie, může i pomoci! 

Výtěžek z projektu, který tvoří dobrovolné příspěv-

ky za sledování streamu, bude primárně použit 

na nákup zdravotnických potřeb a materiálu 

pro seniory v léčebnách dlouhodobě nemocných, 

v seniorských domovech a v domovech s pečo-

vatelskou službou. Rozdělování pomoci bude 

v jednotlivých krajích koordinováno s radními 

pro sociální péči.

Základem projektu je originální kulturní program 

streamovaný na internetu. Technickým garantem je 

jméno společnosti TVCOM.CZ, která je největším 

poskytovatelem streamů v ČR a vedle sportu se chce 

věnovat i kultuře. Již v pátek 27. března byl v pod-

večer odvysílán první díl série z jeviště Hudebního 

divadla Karlín, který obstarali Václav Noid Bárta 

s Ivou Pazderkovou, v sobotu pak na ně navázal 

 Ondřej Gregor Brzobohatý. Od posledního břez-

nového víkendu pak streamy pokračují pravidelně 

každý pátek a sobotu ve 20 hodin. 

Pojďte s námi pomáhat
Projekt již dnes vytváří platformu pro širší rámec po-

moci, do níž se mohou zapojit především podnika-

telé. Již v tuto chvíli jsou v projektu angažovány vý-

znamné fi rmy. Díky nim jsou k dispozici rozvážková 

auta, ale také například palety inkontinenčních plen, 

sirupy, káva, sušené ovoce a mnohé další. Senioři 

si však zaslouží a potřebují mnohem více. Určitě 

s vhodnou pomocí nezapomeneme ani na nemoc-

niční a zdravotní personál, který má náš obdiv.

COVID-19 postihl celou planetu. Ukázal, že 

na mnohá rizika nejsme dobře připraveni. Sou-

časně ale potvrdil, že v časech nejtěžších funguje 

to nejcennější: soudružnost, pospolitost, podpora 

slabých, sociální cítění… Zkrátka, společenská 

odpovědnost. Pojďme společně v této výzvě obstát. 

Aktivit tohoto typu nikdy nebude dost.  

VALERIE SAARA

Nový koronavirus během několika málo týdnů proměnil celý svět. Doslova jej ochromil. Tisíce lidí na celé planetě podstupují 

souboj s pandemií, která ohrožuje zdraví nás i našich blízkých. Nejohroženější skupinou jsou naši rodiče a prarodiče. 

Společnost stojí před obrovskou výzvou. Prioritou není pouze vypořádat se s ekonomickými škodami, které po sobě 

pandemie koronaviru zanechá, ale obstát jako společnost, jíž nejsou lhostejné osudy jiných.

Umělci a podnikatelé společně proti pandemii

MÁTE CHUŤ SE ZAPOJIT?

Více informací najdete na 

https://cotmedia.cz/hdk-zive/

Komunikace s partnery:

Gabriela Ben Ahmed

Tel.: +420 602 263 518

E-mail: gabriela.benahmed@cot.cz

Koordinace projektu:

Lucie Řežábková

Tel.: +420 724 509 926    

E-mail: lucie.rezabkova@cot.cz
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Produkty a služby se mohou lišit v závislosti na délce letu a typu letadla.

Užijte si svůj let snů. Boeing 787-9 Dreamliner.

A DREAMLIKE FLIGHT

17K_turkish.indd   17 31.03.20   15:44



18   www.komora.cz

  měsíce

Daňové výjimky 
deformují podnikatelské prostředí
Květen měl být startem poslední fáze elektronické evidence tržeb. Zákon byl schválen, nicméně pandemie 

koronavirové nákazy zasáhla tuzemskou ekonomiku a platnost zákona byla pozastavena na dobu stavu nouze 

a následné tři měsíce nejen pro ty, jichž se měla dotknout nově, ale rovnou pro všechny. Stát i podnikatelé řeší řadu 

zásadních existenčních problémů. Protipandemická opatření však dříve či později pominou a ekonomika se začne 

vracet k normálu. O prioritách Ministerstva fi nancí jsme hovořili s ministryní fi nancí Alenou Schillerovou.
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K
větnem bude dokončena komplexní 

implementace EET. Jaké investiční náklady 

státu představuje a jaké budou nyní roční 

provozní náklady včetně Účtenkovky?

Současná odhadovaná výše nákladů na provoz EET 

se pohybuje ve stejných číslech jako doposud. Ročně 

je to něco málo přes 300 milionů korun, především 

na technické zajištění a na mzdové náklady. To je 

transparentně zveřejněná částka, stejně jako celkové 

roční náklady na provoz Účtenkovky v hodnotě cca 

80 milionů korun, včetně téměř 65 milionů korun 

připadajících na ceny pro vítěze. V porovnání s fi skál-

ním přínosem evidence tržeb, který je po komplet-

ním náběhu všech fází odhadován až na 20 miliard 

korun ročně, považuji EET za jednoznačně efektivní 

opatření. Nepředpokládáme také, že by se náklady 

na provoz evidence tržeb v souvislosti s náběhem 

zbývajících fází evidence jakkoli navýšily. Veške-

ré IT systémy byly vybudovány již při samotném 

zahájení projektu (hardware, soft ware, infrastruktura, 

modul pro Účtenkovou loterii) a jsou na příliv nově 

evidujících podnikatelů bez problémů připraveny. 

Nepočítáme ani s navýšením personálních kapacit 

Finanční správy.

Přínosy EET vyčíslujete zatím průměrně 

na 10 mld. Kč ročně, což je nárůst výběru 

daní a odvodů o přibližně 0,6 %. Je to skutečný 

přínos EET? Vždyť HDP v těch letech rostlo 

nad 5 %.

Ministerstvo fi nancí od počátku příprav elektronic-

ké evidence tržeb odhaduje roční přínos na inkasu 

daně z přidané hodnoty a inkasu daně z příjmu 

zcela konzistentně. Za tři roky toto opatření 

přineslo do státní kasy více než 33 miliard korun 

a po kompletním náběhu závěrečné fáze očekáváme 

přínos 20 miliard korun ročně. Jedná se o výpočet 

na základě skutečných dat z inkasa daní a z údajů 

z daňových přiznání, které má MF k dispozici. Data 

jsou již očištěna o autonomní ekonomický růst 

a dopady všech dalších legislativních změn.

Efektivita EET není příliš zjevná ani v jiném 

porovnání: výkonnost šedé ekonomiky v ČR se 

odhaduje kolem 500 mld. Kč, to je asi 11 % HDP. 

Příjmy státního rozpočtu činí asi čtvrtinu HDP. 

Jinými slovy, EET dokáže narovnat asi desetinu 

výkonnosti šedé ekonomiky. Nebyla očekávání 

vyšší? Považujete výsledek – se všemi 

doprovodnými negativními jevy – za efektivní 

investici?

Česká republika vybírá daně stále lépe a mezera 

ve výběru DPH (tzv. VAT GAP) už několik let klesá. 

Podle nejnovější studie se v roce 2017 v Česku snížila 

o zhruba 6,4 miliardy korun na 54,8 miliardy korun, 

tedy na 12,4 %. Ještě v roce 2013 přitom dosahovala 

19 %. Jsem přesvědčena, že tato čísla prokazují, že 

jsme si zvolili správnou cestu. Dosáhli jsme velkého 

pokroku v boji proti daňovým únikům, které stát 

každoročně připravovaly o miliardy. Podařilo se nám 

také změnit postoj společnosti k placení daní a k vše-

obecné toleranci daňových úniků. A právě ke snížení 

mezery ve výběru DPH přispělo zavedení kontrolní-

ho hlášení a elektronické evidence tržeb. Nejen proto 

považuji EET za jednoznačně efektivní opatření. 

Bližší pohled na čísla Českého statistického úřadu 

ukazují, že díky evidenci tržeb došlo k okamžitému 

skokovému zvýšení vykazovaných tržeb ve všech 

odvětvích, kde bylo zavedeno. Například v oblasti 

stravování a pohostinství zaznamenáváme dlouhodo-

bě meziroční nárůst tržeb cca 5 až 10 % v závislosti 

na infl aci a fázi ekonomického cyklu. V prvním roce 

po zavedení EET ale podle ČSÚ vyrostly tržby v po-

hostinství o 20 až 25 %, tedy násobně více. Je evident-

ní, že se začaly přiznávat dříve nevykazované tržby 

a tím se plní hlavní cíl EET, narovnat podnikatelské 

prostředí. 

Jak si vysvětlujete, že ministerstvem připravená 

a vámi osobně obhajovaná úleva z evidence 

tržeb pro drobné podnikatele v podobě 

zvláštního, takzvaného papírového režimu 

téměř přišla vniveč v důsledku komplikovaných 

podrobných formulářů navržených fi nanční 

správou?

Původní pracovní verze formuláře vycházela z ustá-

lené praxe standardní pokladní evidence. Zároveň 

formulář zahrnoval větší množství políček, která však 

nebyla povinná. Cílili jsme na větší komfort živnost-

níků, kteří by si pro vlastní lepší přehled mohli tržby 

každý den zapisovat. Přiznávám ale, že se tím do jisté 

míry zhoršovala intuitivnost formuláře. Na základě 

zpětné vazby od podnikatelů a odborné veřejnosti 

jsme se proto rozhodli pro co možná nejvyšší atrak-

tivitu papírového režimu. Čtvrtletní formulář je nyní 

maximálně jednoduchý a jednou za čtvrt roku vyplní 

živnostník pouze počet tržeb, výši tržeb, počet storen 

a výši storen. Ke každodenní evidenci mu přitom, 

stejně jako dosud, stačí jen propiska a blok papíro-

vých účtenek, které si vyzvedne zdarma na fi nančním 

úřadě. Připomínám, že zvláštní papírový režim jsme 

od začátku zamýšleli jako úlevu pro ty nejmenší pod-

nikatele, kteří buď nemohou, anebo nechtějí využívat 

komfortnější automatické komunikace s Finanční 

správou prostřednictvím elektronického zařízení. 

Žádat o něj mohou všichni, kdo nejsou plátci DPH, 

mají maximálně dva zaměstnance a hotovostní tržby 

do 600 tisíc korun ročně.

EET jistě přispělo k částečnému narovnání 

podmínek a mírnému omezení šedé ekonomiky. 

Otázkou je, zda účinnější a efektivnější nebylo 

věnovat ten čas a úsilí jiným potřebným 

záležitostem. Například skutečné reformě 

daňové soustavy, kterou již několik let 

připravujete. Můžeme skutečnou reformu 

očekávat? Skutečnou reformu s jednoduchými 

a jasnými pravidly pro všechny bez výjimek, 

logickými sazbami a paušální platbou pro 

neplátce DPH? V uplynulém období jste 

v relativně krátkém čase postupně přišla 

s několika dílčími návrhy na změnu odvodového 

zatížení příjmů, šlo například o reformu placení 

pojistného na veřejné zdravotní pojištění, Fo
to
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změnu podpory stravování zaměstnanců 

nebo zavedení paušální daně z příjmů 

fyzických osob. Nepřispělo by větší čitelnosti 

a srozumitelnosti vašich návrhů, kdybyste 

veřejnosti předložila nějaký dlouhodobý 

ucelený koncepční dokument, něco jako 

daňovou politiku státu?

Naše vláda se v programovém prohlášení jasně zavá-

zala ke zjednodušování daňového systému a odstra-

ňování nesystémových daňových výjimek. A tento 

závazek bereme zcela vážně. S žádnými novými 

výjimkami nepřicházíme a případným návrhům 

na jejich zavádění se budeme důsledně bránit.

Celkový počet daňových úlev, slev a výjimek se 

totiž v současné době rovná téměř šesti stům. Tyto 

výjimky pokřivují podnikatelské prostředí a kvůli 

nim jsou v daňové zátěži jednotlivých poplatní-

ků neospravedlnitelné rozdíly. Revize a sloučení 

stávajících daňových výjimek vytvoří prostor pro 

plošné snížení daňové zátěže. Výsledkem bude 

také nižší administrativa pro podnikatele a jejich 

vyšší právní jistota. Pro stát to bude znamenat 

efektivnější správu daně a zachování daňové neut-

rality. V daňovém balíčku na rok 2020 jsme zrušili 

hned několik výjimek, a to u osvobození příjmů 

z hazardu, tvorby rezerv pojišťoven nebo zdanění 

úrokových příjmů z korunových dluhopisů. Návr-

hy na zrušení konkrétních výjimek jsou součástí 

připravovaného daňového balíčku na rok 2021.

Jak vidíte možnost zavést v ČR ve správě DPH 

plošný reverse charge?

Výjimku k plošnému zavedení reverse charge 

jsme vybojovali přesně po pěti letech, kdy o její 

udělení poprvé požádal Andrej Babiš v Lucem-

burku. Schválenou ji máme od konce roku 2019 

a stejně tak máme připravenou napsanou legisla-

tivu. Jenže legislativní proces může trvat nejméně 

několik měsíců, možná i rok, a my máme výjimku 

na zavedení reverse charge schválenou jen 

do roku 2022. Tedy bychom to zaváděli jen na rok 

a půl, což nepodporuji nejen já, ale především 

podnikatelské svazy, komora daňových poradců 

či komora certifi kovaných účetních. Nikdo neče-

kal, že to bude trvat pět let. Přesto je to ale jediný 

legislativní úspěch Česka od vstupu do EU. V tuto 

chvíli bojujeme na evropské půdě o prodloužení 

doby, po kterou může Česká republika výjimku 

k zavedení plošného reverse charge využívat. 

Pro případ, že by se dojednání prodloužení 

do termínu nabytí platnosti připravované novely 

nestihlo, bude novela obsahovat přechodné 

ustanovení odkládající její účinnost do doby, 

než dojde k dohodě s Radou EU.

Nemyslíte si, že by 16 let po vstupu 

do EU a zavedení jednomilionového 

registračního prahu pro DPH nebylo správné 

jednat s našimi partnery v EU o zvýšení 

registračního prahu z infl ačních důvodů?

V současné době neuvažujeme o navýšení limitu 

pro povinné plátcovství DPH, tedy ročního obratu 

jeden milion korun. Tato částka vychází z ročního 

obratu 35 tisíc eur v ekvivalentu národní měny při 

kurzu platném ke dni našeho přistoupení do EU 

stanoveného v evropské směrnici o DPH. Zvýšení 

obratu nad tuto částku by bylo možné pouze 

na základě povolené výjimky, opačný postup by 

byl v rozporu se směrnicí o DPH. 

V této souvislosti bych ráda zmínila, že platná 

směrnice DPH je z 80. let minulého století a sou-

časným potřebám již neodpovídá ve více ohledech. 

Bohužel prosazování změn v této harmonizované 

oblasti je na úrovni EU značně zdlouhavé a složité. 

Na úrovni Rady EU nicméně již byla schválena 

úprava směrnice, která má státům poskytnout 

od roku 2025 větší variabilitu při stanovení 

národního obratu až do výše 85 tisíc eur. Tedy aby 

členské státy nemusely žádat Komisi a následně 

Radu EU o schválení výjimky.

Česká republika aspiruje na to, aby se zařadila 

mezi nejinovativnější státy Evropy i světa. 

V našem daňovém prostředí máme zvláštní 

úlevu pro fi rmy vynakládající prostředky 

na výzkum a vývoj. Při praktické aplikaci 

nároků na tuto úlevu se však podnikatelé 

utkávají s velice úzkoprsým přístupem 

fi nanční správy. Nemyslíte si, že by stálo 

za to zvolit velkorysejší přístup možná 

nejen v praktické aplikaci, ale i v nastavení 

zákonných podmínek, vždyť bezprostřední 

snížení výběru daně z příjmů o několik miliard 

korun může být téměř vzápětí vykoupeno 

vyšší konkurenceschopností, vyššími zisky 

i mnohem větším inkasem daně?

Pro podnikatele a investory je důležité stabil-

ní a předvídatelné prostředí, ve kterém mohou 

fungovat. To přitahuje zahraniční investice a také 

umožňuje více investovat do vědy a výzkumu, což 

je nesmírně důležité pro dlouhodobý růst podniků. 

Podpora činností s vysokou přidanou hodnotou po-

siluje konkurenceschopnost ekonomiky.  Připomí-

nám, že již loni jsme výrazně zjednodušili podmínky 

pro daňové odpočty na výzkum a vývoj. Firmy už 

nemusí formálně zpracovávat výzkumný projekt, ale 

stačí, když Finanční správě dodají avízo o zahájení 

výzkumné a vývojové činnosti. Samotný projekt pak 

mohou předložit až v době podání daňového přizná-

ní. Jedná se o zásadní změnu pravidel pro uplatnění 

daňového odpočtu na výzkum a vývoj, která výrazně 

usnadní uplatňování daňových odpočtů fi rmám 

věnujícím se vedle své činnosti také vývoji nových 

technologií a inovací.

Jak reálně vidíte možnost, že by bylo ještě 

v tomto volebním období dosaženo shody 

na podstatné změně parametrů průběžného 

systému fi nancování důchodů?

Připravení návrhu důchodové reformy zůstává 

jednou z priorit této vlády. Z důvodu probíha-

jícího stárnutí populace je nejvyšší čas přijít 

s řešením, které do budoucna obstojí. Cílem je 

vytvořit stabilní důchodový systém, na němž by 

byla shoda napříč politickým spektrem a který by 

se neměnil s každou nastupující vládou, jako se 

to stalo u tzv. druhého pilíře.  S tímto záměrem 

jsme oslovili OECD, mezinárodní renomova-

nou organizaci, aby detailně analyzovala český 

důchodový systém a přišla s nezávislým návrhem 

řešení. Takové, které bude nejen spravedlivé, ale 

i rozpočtově udržitelné. Závěry bychom měli 

obdržet již v létě letošního roku. Neočekávám sa-

mozřejmě, že za nás OECD problém zcela vyřeší, 

ale věřím, že její pohled bude skutečně objektivní 

a výstupy nebudou upravovány podle toho, v jaké 

fázi volebního cyklu se nacházíme.

Současná pandemie běžný chod ekonomiky 

a tedy i plány Ministerstva fi nancí jistě 

ovlivní. Ekonomika zkrátka bude potřebovat 

pomoci. Lze dnes vůbec odhadnout, nakolik 

současné priority zůstávají pro toto volební 

období aktuální a kdy se vláda bude moci 

vrátit ke svým deklarovaným plánům?

Rozhodli jsme se, že ochranu veřejného zdraví 

našich spoluobčanů musíme postavit na první 

místo. A s tímto cílem jsme přistoupili ke všem 

preventivním opatřením a k vyhlášení nouzového 

stavu. Úkolem číslo dvě pro tuto chvíli je nenechat 

nikoho padnout a postarat se o to, abychom 

cílenou pomocí zaměstnancům, živnostníkům 

i fi rmám pomohli všem těmto skupinám překonat 

koronavirovou krizi. K tomu je nezbytné zachovat 

vysokou zaměstnanost, zajistit hotovost v ekono-

mice a samozřejmě maximálně omezit negativní 

sociální dopady. V neposlední řadě rozhodně 

nezanevřeme na naše dlouhodobé priority, jako je 

zvyšování důchodů a platů pedagogům nebo růst 

investic, které mají být letos z národních zdrojů re-

kordní. Během minulé krize se udělala chyba, když 

byly investice dočasně zmrazeny. Touto cestou my 

určitě jít nechceme a nepůjdeme. 

LADISLAV MINČIČ, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz HK ČR, 

MIROSLAV BENEŠ, Odbor vnější komunikace HK ČR,

a PETR KARBAN

 CELKOVÝ POČET DAŇOVÝCH ÚLEV, 

SLEV A VÝJIMEK SE TOTIŽ V SOUČASNÉ 

DOBĚ ROVNÁ TÉMĚŘ ŠESTI STŮM. TYTO 

VÝJIMKY POKŘIVUJÍ PODNIKATELSKÉ 

PROSTŘEDÍ A KVŮLI NIM JSOU V DAŇOVÉ 

ZÁTĚŽI JEDNOTLIVÝCH POPLATNÍKŮ 

NEOSPRAVEDLNITELNÉ ROZDÍLY. REVIZE 

A SLOUČENÍ STÁVAJÍCÍCH DAŇOVÝCH 

VÝJIMEK VYTVOŘÍ PROSTOR PRO PLOŠNÉ 

SNÍŽENÍ DAŇOVÉ ZÁTĚŽE.
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Je p itom otázkou, nakolik celý schvalovací proces 
ovlivní p ipravovaná kompletní digitalizace státní 
agendy. V duchu práva na digitální služby pro 
ob ana by bylo logické o ekávat tutéž službu i pro 

podnikatele, dokonce s vyšší prioritou. Problémem 

je však sama povaha schvalovacího řízení v Česku. 

Na rozdíl od civilizovaných zemí tu přežívá jakési 

reziduum z doby, kdy si stát nárokoval vědět 

o všem a o všech všechno. Není tajemstvím, že 

tuzemské stavební řízení je nesmyslně složité, 

úřadu je nutno předkládat rozsáhlou dokumentaci 

se všemi detaily, které pro fázi rozhodovací nemají 

žádný význam, a není v silách a schopnostech 

úředníka je posoudit. „U rozsáhlých staveb platí, 

že kdybychom skutečně na úřad předali požado-

vanou dokumentaci, nemají úředníci kde sedět,“ 

poznamenává k tomu jednatel společnosti DELTA 

Erik Štefanovi  a dodává: „Stát má autorizované 

inženýry. Není důvod je kontrolovat do té míry, 

Z
 mnoha stran jsou slyšet hlasy, že tuzemské 

stavebnictví je na tom dobře, počty staveb 

rostou stejně jako fi nanční objem produk-

ce, prosazují se moderní technologie i moderní 

postupy. Bližší pohled však ukazuje segment 

ve stavu, který příliš příčin k radosti nenabízí. 

Spíše vysvětluje, proč přes rostoucí HDP Česko 

v dynamice rozvoje v Evropě viditelně zaostává. 

To koresponduje s faktem, že v oblasti stavebního 

řízení patříme mezi nejhůře hodnocené země 

světa, když horší jsou většinou jen státy, u nichž 

administrativa de facto nefunguje vůbec. „Světová 

banka ve své zprávě Doing Business 2020 řadí Čes-

kou republiku z pohledu složitosti stavebního pro-

cesu na ostudnou 157. příčku, za Moldávii a před 

Honduras. Hůř než v Česku se stavební povolení dá 

získat už jen v pár zemích. Většinou jde o takzvané 

padlé státy, v nichž státní správa dávno zkolabo-

vala. Z hlediska délky získání stavebního povolení 

jsme mezi dvacítkou nejhorších zemí, a to Světová 

banka porovnává pouze zákonné lhůty. Při posu-

zování reálného stavu bychom na tom byli ještě 

mnohem hůře,“ poznamenává generální ředitel 

a předseda představenstva společnosti EKO SPOL 

Evžen Korec.

Základem je legislativa
Rekodifi kace stavebního práva je očekávaná, po-

třebná a patrně prokletá. Experti potvrzují, že ne-

funkční legislativa a mizerné fungování stavebních 

úřadů je jednou z prvotních příčin tohoto neutěše-

ného stavu. Nové podmínky by měl nastavit nový 

stavební zákon. Ten však vzbuzuje tolik vášní, ač 

ještě nedošlo ani k vypořádání stovek připomínek, 

že je jeho přijetí v tomto volebním období značně 

ohroženo. Tomuto tématu se věnujeme v samo-

statném materiálu a v rozhovoru s ministryní pro 

místní rozvoj Klárou Dostálovou na straně 31.

Růst v mezích recese
Stavebnictví je specifi ckým segmentem ekonomiky – je indikátorem výkonnosti ekonomiky, je současně i jejím motorem. 

Podobně jako zemědělství podléhá přirozené periodicitě. A zvláště v Česku má značnou setrvačnost. Poslední roky se české 

ekonomice nadmíru daří. A stavebnictví?
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v jaké se to děje. Dejme jim odpovědnost a její poru-

šení trestejme. To samo viditelně zrychlí a zjednodu-

ší stavební řízení.“ 

Jinde to jde snáze
Loňská návštěva premiéra v Polsku byla pro 

silniční stavitelství trpkou konfrontací tamní 

a tuzemské výstavby. Ale nejde zdaleka jen o tuto 

část segmentu. V Česku chybí prostředí, které by 

výstavbě svědčilo. Prostředí, které musí vytvořit 

vláda. Příkladem je, už nepřekvapivě, opět Polsko. 

Své ambice být lídrem severovýchodu neskrývá, 

naopak, přizpůsobuje jim podmínky. Jestliže před 

několika lety se polská realita od české, pokud jde 

o výstavbu a stavební řízení, lišila jen nevýznamně, 

po rekodifi kaci stavebního práva je Polsko Česku 

velmi vzdáleno.

Pokud jde o bytovou výstavbu, negativně se 

projevuje především nízká míra veřejných investic 

a laxní přístup státu k dostupnosti bydlení. Česko 

má na vyspělý evropský průmyslový stát nety-

picky vysoký podíl vlastnického bydlení na úkor 

nájemního, nicméně ten poměr se bude snižovat. 

Problémem je, že nájemní byty se takřka nesta-

vějí – je to náročnější s ohledem na fi nancování 

projektů, koncepční veřejná podpora chybí a na-

proti nejde ani legislativa. V sousedním Rakousku 

například nájemní byty stavějí společnosti, které 

jsou obdobou českých neziskovek. A tak kupříkla-

du v Praze existuje m stský developer, nicméně 

byty ani nic jiného nestaví, jeho kompetencí má 

být územní koordinace. Škoda nevyužité šance 

a úřadu pro úřad.

Nabídka bytů poroste v Praze i v ostatních 

regionech ČR mírným tempem, očekávat lze růst 

pod hranicí 1,5 %. Podle šéfů developerských 

společností v následujících letech nejvíce stoupne 

zájem o projekty v dojezdové vzdálenosti pro 

Prahu a také poptávka po bytech do 60 metrů čtve-

rečních. Vlivem vysoké ceny bydlení a obtížnějšího 

získání hypotečního úvěru budou lidé častěji 

vyhledávat nájemní bydlení. Zásadní pro oblast 

bytové výstavby je role státu při řešení dostupnosti 

vlastního bydlení, nejefektivnější je zrychlení 

stavebních řízení ze strany státu, lepší koncepce 

rozvoje bydlení a funkční spolupráce státu a obcí 

s developery, jako je tomu například v sousedním 

Rakousku. 

Peníze a BIM
„České stavebnictví v následujících letech sice ještě 

meziročně navýší své výkony, již je však vidět 

zpomalení růstu a nástup stagnace. Dalšímu rozvoji 

stavebnictví napomůže vytvoření nového stavebního 

zákona a také větší rozběhnutí implementace BIM 

(Building Information  Modelling) do veřejného i pri-

vátního sektoru,“ říká k tématu Jiří Vacek, ředitel 

společnosti CEEC Research, která připravuje 

pravidelné kvartální analýzy českého stavebnictví.

Peníze by v časech hojnosti problémem být 

Poslední 

naděje?

Z
atímco tuzemský průmysl už ve druhé 

polovině loňského roku ztrácel dech 

v důsledku slábnoucí zahraniční po-

ptávky, stavebnictví mělo zcela jiný problém, 

a sice dál ho trápil především nedostatek 

zaměstnanců a občas i materiálu. Dařilo se 

zvyšovat výrobu jak v případě pozemního, 

tak inženýrského stavitelství a celé odvětví 

díky tomu zůstávalo vůči ekonomickému 

cyklu do značné míry imunní, a dokonce 

částečně pomo hlo útlum průmyslu vykrýt. 

Neznamená to však, že stavebnictví je vůči 

výkyvům ekonomiky zcela imunní. Už třeba 

proto, že je závislé na ochotě a možnostech 

veřejného sektoru investovat, nebo proto, že 

se jeho výkon odvíjí i od investičních záměrů 

fi rem a domácností. Dokud bude mít stát, 

respektive veřejný sektor, peníze a projekty, 

bude minimálně jedna část stavebnictví za 

vodou. A pokud dosavadní útlum ekonomiky, 

a především pak nabídkový šok vyvolaný 

šířením koronaviru, za nímž může klidně 

následovat i šok poptávkový, neseškrtá sou-

kromé investice, může být v klidu i druhá část 

stavebnictví.

Jak to ovšem nakonec dopadne, nikdo neví, 

a vědět ještě vlastně ani nemůže. Vůbec 

netušíme, zda jsme na začátku, uprostřed 

nebo snad na konci šíření nákazy, takže na 

odpovědné vyčíslování jejích dopadů je stále 

ještě velmi brzy. Jediné, co se dá říct, je to, 

že nákaza představuje pro stavebnictví přece 

jen menší riziko než třeba pro průmysl nebo 

export. Stavebnictví se tak bude i nadále 

potýkat spíše s jinými problémy, a byť je na ně 

už vlastně zvyklé, nejsou rozhodně zanedba-

telné. Tím největším je nepochybně stavební 

řízení, respektive jeho světově úctyhodná 

délka a složitost. Tím druhým, které bude 

v nadcházejících letech nabývat stále více na 

významu, bude nedostatek kvalifi kovaných 

pracovníků. Zatím chybí především ti po-

mocní, ale časem budou – i „díky“ českému 

školství – chybět 

všichni.  

POHLED ODBORNÍKA 

PETR DUFEK,

analytik, Finanční 

trhy ČSOB
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předpokládaná hodnota oznámení o zakázce v led-

nu až září činila 101,5 mld. Kč a byl zaznamenán 

její meziroční pokles. Ano, příčinou je oznámení 

několika zakázek s hodnotou převyšující 1 mld. Kč 

v první půli roku 2018. Hodnota zakázek pod 

hranicí 1 mld. Kč skutečně roste, o necelých 6 %. 

Nebo jinak. V lednu až září 2019 bylo zadáno 

3 895 zakázek, což je o 12,9 % méně než ve stej-

ném období minulého roku. Hodnota zakázek 

zadaných v lednu až září 2019 činila 143,5 mld. Kč, 

což představovalo růst o 8,6 %. Pokud bychom se 

podívali pouze na zakázky s hodnotou pod hranicí 

1 mld. Kč, uvidíme pokles jejich hodnoty o 1,8 %. 

Odečtěme infl aci, porovnejme čísla s tempem 

růstu HDP a žádné zázraky neuvidíme. Je to růst, 

nebo spíš recese?

Nechybí poptávka, ale lidé
Proč tedy stavební společnosti zůstávají v kli-

du? Důvodů je několik. Kapacitně jsou vytíženy 

na 95 % a minimálně na deset měsíců dopře-

du mají nasmlouváno. A přestože je zakázek 

méně, zvyšuje se počet nedokončených. Navíc 

je pozitivní, že trh, jehož předností rozhodně 

není stabilita, se uklidnil. Doznělo dramatické 

přiškrcení po krizi roku 2008–2009, ochladl 

skokový růst let následných a zdá se, že poptávka 

s nabídkou oscilují kolem stejné hranice. Otázkou 

je, nakolik je poptávka uměle přiškrcena. Zatímco 

v silničním stavitelství ceny pod tlakem zadavatelů 

a konkurence klesají, v bytové výstavbě neúměrně 

rostou. Výrazně vyšší počet dokončených bytů 

tak rozhodně není v zájmu developerů, protože 

trh je stále ochoten akceptovat i strmě rostoucí 

cenu. Například v Praze se prodával metr čtvereční 

bytové plochy v prvním čtvrtletí roku 2016 

za 60 517 Kč, ve třetím čtvrtletí roku loňského 

už cena vyšplhala na 106 713 Kč. Přes nárůst 

o více než 75 % v průběhu necelých čtyř let evi-

duje hlavní město minimálně 20 000 chybějících 

příštím. Očekávání ředitelů obvykle nejsou daleko 

od skutečnosti. Pozemní stavitelství táhne zvýšená 

výstavba bytů, inženýrské stavitelství pak lepší čer-

pání prostředků z evropských fondů. Je otázkou, 

zda termín táhne je na místě. Čísla je totiž možno 

vidět i jinak. V lednu až září 2019 poklesl objem 

veřejných stavebních zakázek o 10,8 %, počet řád-

ných oznámení o zakázce poklesl o 1,6 %. Celková 

neměly, což potvrzuje i čísla rozpočtu – kapitálo-

vé výdaje Ministerstva dopravy v letošním roce 

dosáhnou 47,6 mld. Kč, Ministerstva pro místní 

rozvoj 22,9 mld. Kč a Ministerstva průmyslu a ob-

chodu 11,5 mld. Kč. Podobně hodlá vláda podle 

slov premiéra i ministryně fi nancí pokračovat 

i v roce příštím. 

Právo na digitální službu už bylo zmíněno, 

dá se očekávat, že se dotkne i stavebního řízení. 

Cestou je BIM, jehož plošné a povinné zavedení 

se ve vládních a ministerských debatách objevuje 

již nějaký rok a termín zmiňuje často i ministr 

průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček. 

Otázkou je, zda je na to připraveno prostředí, 

v němž drtivá většina projekčních kanceláří jsou 

malé kanceláře projektantů živnostníků. A také 

zda jsou na BIM připraveny či se připravují staveb-

ní úřady. Pokud na jednu z těch dvou otázek zní 

odpověď NE, je představa brzkého zavedení BIM 

jako povinného standardu čirou utopií.

Dvojí řeč čísel
V tvrdých číslech stavebnictví roste. Růst těsně 

pod hranicí deseti procent je sice ten tam, loňský 

rok podle nejnovějších čísel Českého statistického 

úřadu vykázal růst objemu výroby ve výši 2,1 %. 

Ředitelé stavebních fi rem jsou i nadále optimis-

tičtí, když pro letošní rok očekávají růst o 1,7 %, 

pro rok příští pak 0,5 %, vyjádřeno ve fi nan-

čních objemech o 3,6 %, respektive 1,5 % v roce 

VNÍMÁTE SNIŽUJÍCÍ SE DOSTUPNOST VLASTNÍHO BYDLENÍ JAKO PROBLÉM? (v %)

CO POMŮŽE ZLEPŠENÍ DOSTUPNOSTI BYDLENÍ? (v %)
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ANO

8

NE

20

ČÁSTEČNĚ

0 20 40 60 80

Zrychlení stavebních řízení ze strany státu

Lepší koncepce rozvoje bydlení 

Větší spolupráce s developery 

Zdroj: :analýza CEEC Research
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M.C.TRITON SONDA

JSME PŘIPRAVENI NA DIGITÁLNÍ ÉRU?

Digitalizace mění nároky a potřeby zákazníků a fi rmy na to musí reagovat rychleji, 

než byly zvyklé. Druhý díl ankety na téma digitalizace si všímá předních českých fi rem 

podnikajících ve stavební výrobě, projektování a poskytování služeb řemeslníků.

Položili jsme jim následující otázky:

1. Jak se podle vás fi rmy ve vašem oboru připravují na digitální éru? 

2. Jak se na digitální éru připravujete uvnitř vaší fi rmy, jak to mění nebo ovlivní váš 

byznys model, a co považujete za největší výzvu?

3. Plánujete už investice do digitalizace, moderních technologií a kolik procent 

z celkového objemu investic představují?

Jaká jsou klíčová sdělení z odpovědí Jakuba Bendy, marketingového ředitele Saint-Gobain CZ & SK, 

Petra Matyáše, obchodního ředitele Di5, Pavla Seidla, technického poradce Wavin Czechiam, 

Martina Ekrta, výkonného ředitele Nejremeslnici.cz, a Tomáše Hanzlíka, Head of project execution 

Buehler Praha? 

Digitalizace ve stavebnictví představuje velké téma a BIM je nejpoužívanější zkratkou v této oblasti. 

Společnosti Di5 přešla ze světa CAD do světa BIM již před devíti lety. Tato platforma umožňuje 

připravovat kvalitnější projekty především díky reálné simulaci stavby v podobě digitálního 

dvojčete, umocněná navíc využitím virtuální reality napomáhá transparentnější komunikaci 

s klientem. Aktivní využití BIM potvrzuje také společnost Saint Gobain, když oceňuje, že díky této 

databázové technologii zákazník i dodavatel mají ucelený přehled o stavbě od jejího návrhu přes 

výstavbu a celý životní cyklus až po odstranění stavby. Přechod k využívání BIM zdůrazňuje i Wavin 

Czechia, kde akcentují komplexní pohled – jenom inovace ve výrobě samotné nestačí, je dobré 

jít dál a podporovat nejmodernější postupy i v rámci projekce staveb a poskytnout projektantům 

například potrubních systémů podklady konkrétního produktového portfolia výrobce ve formátu 

pro BIM. 

Nejremeslnici.cz tvrdí, že neustálé posouvání vpřed v rámci digitalizace v technologické 

společnosti je naprostou nutností. Důležité je vzdělávat celý segment o výhodách digitalizace 

a zároveň přinášet co nejjednodušší řešení pro správu byznysu, které řemeslným fi rmám umožní 

to nejdůležitější – věnovat se práci samotné. Konkrétně se jedná o strojové učení při přidělování 

jednotlivých zakázek řemeslníkům dle předchozích zkušeností či lokačních parametrů. Buehler 

Praha považují za zcela nezbytné v rámci digitálních inovací hovořit s koncovými zákazníky, změnit 

fi lozofi i klasických vývojových služeb, investovat do znalostního rozvoje stávajících zaměstnanců 

a vhodně doplnit chybějící know-how. Ve výrobních fi rmách, například v Saint Gobain, již probíhají 

výrazné investice do robotizace a automatizace, které umožňují získávat a vyhodnocovat velké 

množství dat a operativně je využívat k další optimalizaci výrobních procesů.

Buehler Praha investuje do výzkumu a vývoje 5 % z celkového obratu, v letošním roce jde 38 % 

z této sumy do digitalizace produktů. Saint Gobain CZ & SK investovala v období 2015–2018 

do výstavby automatizovaných a robotických linek ve výrobním závodě v Hořovicích 2 mld. Kč. 

Investují i Nejremeslníci.cz, přičemž 60 % celkových investic jde do digitalizace, například 

na bezpečnostní systémy, digitální marketing, datovou analytiku i plnou responzivitu webu. 

Wavin Czechia na digitalizaci dává 10 % z celkových investic společnosti, jedná se o nákup 

automatizovaných výrobních linek, systémů na tvorbu technické dokumentace či přesného 

modelování BIM. Ve společnosti Di5 jde do digitalizace 100 % všech investic: nejdůležitější 

jsou z jejich pohledu investice do vlastních schopností dále posouvat obor kupředu například 

investicemi do parametrického designu či automatické kontroly dokumentace.

JAROMÍR SADLOŇ, senior consultant M.C.TRITON pro oblast digitální transformace

PENÍZE AŽ NA ČTVRTÉM MÍSTĚ

Ve stavebnictví se prosazuje vyšší kvalita. 

Cena je pro ředitele stavebních společností 

až na čtvrtém místě, nejdůležitějším 

parametrem spolupráce je osobní zkušenost 

se subdodavatelem, kvalita a dlouhodobost 

spolupráce. Tento trend sice nekopírují 

veřejné zakázky, ale i tak je příklon ke kvalitě 

a dlouhodobé spolupráci pozitivním jevem. 

ZAHRANIČNÍ AKTIVITY

Takřka třetina společností realizuje své 

zakázky nejen v ČR, ale také v zahraničí, 

dalších 10 % vstup na zahraniční trh 

plánuje. Teritoriálně vede Slovensko, Polsko 

a Německo, české fi rmy však staví také v Asii 

či Africe. 

EKOLOGICKÉ STAVBY

V duchu moderních trendů se prosazují 

ekologické stavby, které tvoří u takřka dvou 

třetin stavebních fi rem v průměru více než 

čtvrtinu obratu. V popularitě u investorů jsou 

na prvním místě nízkoenergetické budovy, 

dále zelené střechy a fasády, menší podíl 

realizací tvoří pasivní a nulové budovy. 

bytů, ročně se jich přitom postaví kolem 5 000. 

Statistika přisuzuje Praze zhruba 1 100 000 oby-

vatel, studie společnosti CE-Traffi  c uvádí přes 

1 500 000 skutečných rezidentů. Praha by tak 

přerostla již nyní velikost, kterou jí prognózy 

přisuzovaly za deset let.

Dlouhodobým problémem stavebnictví je vedle 

legislativy nedostatek kvalitních absolventů 

technických oborů. Pomoci by měla zejména 

pozitivní propagace technických oborů v mé-

diích a v rodinách, zavedení fi remních pro-

gramů ve školách a praxe v délce měsíců jako 

povinná součást výuky pro studenty středních 

a vysokých technických škol. Více než 60 pro-

cent stavebních společností dlouhodobě zaměst-

nává zahraniční pracovníky. Téměř polovina 

zahraničních pracovníků zůstává u konkrétní 

společnosti déle než tři roky.  

PETR KARBAN, s využitím analýz CEEC Research
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hájení projektu k zahájení výstavby je v Rakousku 

nesrovnatelně kratší, státní povolení dostanete 

v průměru do tří měsíců. To se sice netýká bytové 

výstavby ve Vídni, tam je to komplikovanější 

a delší, ale zase v Rakousku obecně určitě funguje 

lepší propojení mezi developmentem a municipali-

tami. Vídeň třeba spustila obrovský bytový projekt 

na předměstí Aspernu, na kterém se DELTA v roli 

generálního projektanta a architekta již několik let 

podílí. Roste tam postupně od roku 2013 ukázkové 

město budoucnosti, založené na konceptu chytré-

ho města, který umožňuje pohodlný a příjemný 

život. Vídeň zainvestovala infrastrukturu, nastavila 

mantinely pro developery a nad celým projektem 

má supervizi.

Chybějí Česku urbanistické vize?

To nechci hodnotit. Spíš v praxi vidím, že u nás je 

to zatím vše založeno na tvrdém byznysu. Ve Vídni 

se část bytů staví prostřednictvím družstev, která 

nesmějí vytvářet zisk. My nyní ve Vídni dokonču-

jeme asi tisíc bytů, část z nich je byznysová, část 

z nich patří investorům, jejichž úkolem je vytvářet 

dostupné bydlení. Rakousko je sto let kapitalistic-

kou zemí, my třicet. Přesto je Rakousko v bytové 

politice sociálnější.

vání výstavby. Nestačí totiž růst jen směrem z měs-

ta ven, město musí růst i uvnitř. A k té podobnosti 

našich trhů – v zásadě máte pravdu, naše historie 

byla podobná, Marie Terezie vymyslela byrokracii 

a dostali ji stejným dílem Rakušané i Češi. Jen my 

jsme ji dotáhli k perfekcionismu. U nás na úřadech 

často neplatí selský rozum, jsme příliš černobílí, 

neumožňujeme lidem rozhodovat se. Doba od za-

Kde stát přichází o miliardy
Inženýrská stavební společnost DELTA pracuje na zakázkách v Česku, na Slovensku, na Ukrajině i v Rakousku, 

ve všech zemích se podílí i na skutečně exkluzivních projektech. Jednatel společnosti Erik Štefanovič je ke srovnání 

na ose Praha – Vídeň určitě jeden z nejpovolanějších.

V
yrostli jste na průmyslových 

projektech, v poslední době se 

orientujete na bytovou výstavbu. Proč 

je to zajímavý segment, když ze všech stran 

znějí hlasy, že se byty nestaví?

 Jsme na českém trhu více než pětadvacet let. 

Průmyslové haly a nákupní centra, to byla na za-

čátku logická volba. Byty historicky v Česku byly, 

moderní průmyslové a kancelářské objekty nebo 

nákupní centra ale chyběly. Dnes se situace mění. 

Cítíme tlak na průmysl, dochází k ochlazování, trh 

se téměř nasytil. Po vzoru rakouských kolegů, kteří 

jsou v bytové výstavbě velmi úspěšní, se na tuto 

oblast zaměřujeme i my v Čechách. Je to nový 

prostor, kde chceme uspět a zúročit zkušenosti 

z komplikovaného rakouského trhu.

Říkáte komplikovaný rakouský trh. V čem? 

Nejsou si český a rakouský trh v principu 

podobné, když vyrostly z podobných základů, 

z podobné historie?

Bytová výstavba je obecně komplikovaný proces, 

ale měl jsem na mysli komplikovanost, kterou 

vysvětlím na příkladu. Vídeň roste dvakrát rychleji 

než Praha. Problémem už je jen to, kam byty umís-

tit. Dochází ke změně pohledu města na zahušťo-

 JESTLIŽE NĚKDE K URČITÉMU 
DATU MĚLA STÁT TOVÁRNA, KTERÁ 
MĚLA NĚCO PRODUKOVAT, JESTLIŽE 
MĚLO BÝT NA URČITÉM MÍSTĚ 
OTEVŘENO OBCHODNÍ CENTRUM, KDE 
BY LIDÉ UTRÁCELI, JESTLIŽE JINDE 
MĚLY STÁT BYTY, V NICHŽ BY 
OBYVATELÉ PLATILI NÁJEMNÉ, JSOU 
TO ZTRÁTY NEJEN PRO INVESTORY, 
ALE PŘEDEVŠÍM PRO STÁT. PRO TEN 
DOKONCE NĚKOLIKANÁSOBNÉ.

Bytový dům Haus für Leben/Dům pro život, Vídeň Aspern 
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Zákon o dostupném bydlení je politické téma, 

často diskutované, nicméně nerealizované…

Byrokracie nás dusí. Samo stavební řízení je toho 

dokonalým příkladem. Praxe u nás je podobná, 

jako kdyby v nemocnici, kde jste byl hospitalizován, 

lékař rozhodl, že jste zdráv a můžete domů, ale před 

skutečným propuštěním by vás ještě museli odvézt 

do jiné specializované státní nemocnice, kde by 

všechny předchozí úkony a dokumentaci musel 

zkontrolovat další státní lékařský úředník. Stát 

kontroluje inženýry, které předtím složitě autori-

zoval a zmocnil k výkonu jejich profese, vybavil 

je kulatým razítkem se státním znakem. Nyní 

pracujeme na jednom velkém projektu v západních 

Čechách z oblasti automotive o rozsahu několik de-

sítek tisíc metrů čtverečních užitné plochy. U takto 

velkého projektu je dokumentace tak obsáhlá, že 

kdybychom na stavební úřad dovezli kompletní 

dokumentaci ve dvanácti paré, neměli bychom kde 

sedět. Tu dokumentaci jsme chystali téměř rok, je-

nom na stavební části pracoval tým více než dvaceti 

lidí, další na projektech domovní techniky, požární 

ochrany a tak dále. Je iluzorní myslet si, že takovou 

dokumentaci může úředník v krátkém čase zkont-

rolovat. Jsem zastáncem toho, přenést odpovědnost 

na ty, kteří projekty připravují. Včetně postihu 

za chyby a nekvalitní práci. Nespoléhejme se na to, 

že za nás vždycky všechno někdo zkontroluje.

Z toho, co říkáte, tuším, že ani současný, pro 

mnohé kontroverzní, návrh nového stavebního 

zákona není z vašeho pohledu ten ideální…

Vidím tam věci, které vzbuzují pochybnosti. Teď 

nedávno jsme měli školení, a přesto ani já si nejsem 

jistý, jak to je či není s generálním dodavatelem. 

S těmi slovíčky se tam hraje různě a vzniká dojem, 

že generální dodavatel bude povinnost. Tak je to 

třeba uzákoněno na Ukrajině a máme s tím značný 

problém. Velká část staveb se totiž nerealizuje 

generálním dodavatelem. K čemu to povede? Když 

to přeženu, tak v případě rekonstrukce si nemůžete 

pozvat zedníka, obkladače, podlaháře, elektrikáře či 

malíře zvlášť, musíte mít jednoho zhotovitele, jednu 

fi rmu, která to zastřeší.

Je otázkou, zda zákon, vzhledem k situaci, 

do konce volebního období vůbec může projít 

parlamentem…

A to je obrovský ekonomický problém pro celou 

zemi. Postavte si do řady čísla. Jestliže někde 

k určitému datu měla stát továrna, která měla něco 

produkovat, jestliže mělo být na určitém místě 

otevřeno obchodní centrum, kde by lidé utráceli, 

jestliže jinde měly stát byty, v nichž by obyvatelé pla-

tili nájemné, jsou to ztráty nejen pro investory, ale 

především pro stát. Pro ten dokonce několikanásob-

né. Jednak se zpožďuje daň ze zisku, který všechny 

ty objekty generují, jednak se zpožďuje výběr DPH, 

protože na každém takovém projektu se proinvestují 

desítky milionů korun. A to není všechno, v těch 

objektech také měli pracovat zaměstnanci, je tu tedy 

ještě nevybraná daň ze mzdy, neplacené sociální 

odvody. Nemluvím o tom, že v dobách s vyšší ne-

zaměstnaností mnozí z těch zaměstnanců nemuseli 

být na úřadech práce a pobírat dávky. U nás dochází 

na projektech ke zpoždění ne měsíc, ale klidně pět 

šest měsíců. V součtu to mohou být miliardy, o kte-

ré se náš stát pomalým průběhem stavebních řízení 

ochuzuje. Miliardy, o které ochuzujeme sami sebe. 

Pomůže zrychlit stavby BIM?

Určitě, ale není to jednoduchá cesta zejména pro 

menší projekční kanceláře. Velká projekční kancelář, 

jako jsme my, může síly rozložit, má prostředky 

určené na vzdělávání, ale pokud jste projektant 

živnostník a musíte věnovat čas učení se novému 

způsobu práce, nemáte již prostor vydělávat. Ale 

je to stejné, jako když potřebujete podplavat skálu 

a trvá to osm minut. Máte jen dvě možnosti, buďto 

zvládnete zadržet dech na osm minut, nebo umřete. 

BIM zpočátku práci zpomaluje, ale pak objevíte 

jeho kouzlo. U bytů se může vyplatit násobně. Stane 

se, že v první fázi projektu, u půdorysu, předáte 

plány dál a někdo jiný už řeší technické zařízení. 

Vy pak posunete jednu patku o pár centimetrů, ale 

ta informace se dál nedostane, na chybu přijdete až 

při stavbě. Když stavíte tisíc bytů, je to tisíc chyb. 

A to se na čase, kvalitě i penězích musí projevit. 

BIM tuto situaci zcela eliminuje, protože všichni 

pracujeme na jednom modelu, který se neustále 

aktualizuje.

Co vás dnes vedle byrokracie brzdí nejvíc?

Dovolím si tvrdit, že dnes už neexistuje nekompli-

kovaný pozemek. Pro klienty vzniká riziko a napětí, 

zda vůbec povolení dostanou.

Co znamená komplikovaný pozemek?

Na všechno existují normy, všechno má svá pravi-

dla. Bohužel ne vždy jednoznačná. A i když z praxe 

víme, jak se pravidla obvykle uplatňují, i když se 

detailně snažíme zjistit všechny souvislosti, nemáme 

šanci dohlédnout až na konec, ke konkrétnímu 

rozhodnutí.

Nenese takové riziko spíše investor?

V principu ano, ale on si u nás jako u generálního 

projektanta kupuje celý balík služeb včetně veškeré-

ho administrativního vyřízení. U velkých investič-

ních celků je inženýring tak trochu i lob bingem, 

musíte se snažit obhájit projekt a vysvětlit jeho 

přínosy, přesvědčit státní aparát o jeho kvalitách. 

A dostat povolení. Jakmile máte stavební povolení, 

realizace už obvykle není tak složitá.

Vraťme se k bytové výstavbě. Staví se málo, 

přestože ze všech stran slyšíme, že byty 

nejsou. Proč?

Faktorů bude několik. Prvním určitě kompliko-

vanost a délka přípravného řízení. Jestliže v Praze 

trvá minimálně pět let a dva roky stavíte a jestliže 

Praha roste minimálně o 20 tisíc obyvatel každým 

rokem, pak už dnes musíte chystat minimálně 

10 tisíc bytů pro rok 2027. To je obrovský problém. 

Dnes se kupují byty chystané v roce 2013 a dříve. 

A je otázka, jestli pomalé pouštění bytů na trh není 

částečně i záměrné. Ve Stockholmu se před lety 

stalo, že developeři trh neodhadli, pustili na něj 

větší počet bytů, než trh potřeboval, a způsobilo to 

obrovský propad cen.

A když už se staví, staví se rezidenční byty 

na prodej, nikoliv byty nájemní…

Máme oproti Evropě neúměrně vysoký podíl 

vlastnického bydlení, který se pomalu bude měnit. 

I s ohledem na sníženou dostupnost hypoték je už 

příklon k nájemnímu bydlení patrný. Problém je, 

že v tom byznysově nastaveném prostředí je pro 

soukromého investora projekt nájemních bytů slo-

žitější, protože je hůře fi nancovatelný. Nemáte pro 

banky žádné smlouvy o smlouvách budoucích, kte-

rými byste dokladovali rentabilitu projektu. Bylo by 

dobré více angažovat obce, družstva. To jsme znovu 

u problematiky dostupného bydlení. Problematiky, 

s jejímž řešením musí přijít stát. My zkušenosti 

s dostupnými projekty nájemních bytových domů 

z Rakouska máme, jsme jako architekti i generální 

projektant připraveni se zapojit. Hned, jak budou 

nastavena pravidla.  

PETR KARBAN

 U NÁS JE ZATÍM VŠE ZALOŽENO 
NA TVRDÉM BYZNYSU. VE VÍDNI SE 
ČÁST BYTŮ STAVÍ PROSTŘEDNICTVÍM 
DRUŽSTEV, KTERÁ NESMĚJÍ VYTVÁŘET 
ZISK. MY NYNÍ VE VÍDNI 
DOKONČUJEME ASI TISÍC BYTŮ, ČÁST 
Z NICH JE BYZNYSOVÁ, ČÁST Z NICH 
PATŘÍ INVESTORŮM, JEJICHŽ ÚKOLEM 
JE VYTVÁŘET DOSTUPNÉ BYDLENÍ. 
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vážen k dalšímu zpracování do mlýnů v závodě. 

„Novou technologií jsme snížili hlučnost a prašnost, 

která při takové výrobě vzniká, o úspoře pohonných 

hmot u těchto nových strojů ani nemluvě. Dokonce 

nám vznikla úspora tří pracovních míst a zlepšení 

podmínek bezpečnosti a ochrany pracovníků při 

práci,“ doplňuje Ladislav Vitoul. 

První krok k zítřku
Vápenec je důležitá surovina, budoucnost 

vápenky ale nemusí být nutně spojena jen s jeho 

těžbou a zpracováním. Již před rokem Ladislav 

Vitoul zmiňoval, že jednou z cest rozvoje může 

být produkce fi nálních výrobků s vyšší přida-

nou hodnotou. Právě to současná modernizace 

vápenky podle Ladislava Vitoula umožňuje: „První 

a obrovský krok k budoucí podobě vápenky jsme 

udělali teď, pořízením této nové technologie. Ale ne-

čekejte, že zítra přijdeme na trh s celým portfoliem 

nových produktů. Jsme soukromá, rodinná fi rma. 

Máme více než stoletou tradici a velmi si zakládáme 

na poctivém a férovém způsobu nejen samotného 

podnikání, ale veškeré činnosti. Proto pro nejbližších 

několik let máme jedinou prioritu, totiž vyrovnat 

všechny ekonomické závazky, které nám rozsáh-

lou modernizací vznikly. To bych chtěl dokončit. 

A potom, po třiceti letech vedení fi rmy, budu moci 

nasměrovat nastupující generaci k dalším krokům 

rozvoje. Plány máme už připraveny a doufám, že 

mladá krev je bude s elánem realizovat.“ Principy 

udržitelného rozvoje Ladislav Vitoul slovy nijak 

nezmiňuje, jeho vápenka je však naplňuje ve všech 

směrech, s ohledem na budoucnost podniku 

i vlastní rodinu, s ohledem na zaměstnance a jejich 

rodiny, s ohledem na přírodu i region.  

PETR KARBAN

Moderní a šetrná
Všechny fi rmy dnes skloňují slova jako techno-

logie, inovace, automatizace… Modernizovat lze 

i vápenku, jak potvrzuje Ladislav Vitoul: „Tyto 

marketingové a odborné termíny dnes doslova 

létají vzduchem, jsou součástí snad všech projevů, 

referátů a hodnocení mnoha řečníků. My jsme 

po zralé úvaze a vyhodnocení současné situace 

místo plamenných slibů a velkých plánů přikročili, 

s využitím dotací z evropských fondů, rovnou k rea-

lizaci obnovy technologie zpracování mikromletého 

vápence. Ale nejde nám jen o to, abychom stávající 

technologie obnovili, chceme dosáhnout i na zlep-

šení environmentálních parametrů, abychom vyšli 

vstříc požadavkům na ochranu životního prostředí. 

Přírodu si musíme chránit, vždyť my z ní přímo 

čerpáme.“ Nové stroje – bagr a nakladač Lieb-

herr, třídicí a drticí linka Powerstone i nákladní 

automobil Tatra 815 – tvoří zcela novou linku, 

která v konečném důsledku přináší nejen vyšší vý-

konnost a více šetrnosti k přírodě, ale také úspory 

pohonných hmot a zlepšení pracovních podmínek 

zaměstnanců. Bezprostředně po odstřelení stěny 

vápence v lomu nyní bagr nakládá kámen přímo 

do třídicí a drticí pojízdné linky, která jej drtí 

na požadovaných dvaatřicet milimetrů a podrcený 

je nakladačem ihned nakládán na tatrovku a pře-

Udržitelný rozvoj v praxi úspěšné rodinné firmy 

Odpovědně k zítřku, přírodě i lidem

Historie společnosti VÁPENKA VITOUL sahá až do roku 1913, kdy Josef Vitoul 

vykupuje rozsáhlý pozemkový areál včetně surovinové základny a začíná 

výstavbu čtrnáctikomorové kruhové pece typu Hoff mann na výrobu vápna. 

Začíná se psát vlastní historie vápenky, na kterou již bezmála třicet let 

navazuje vnuk zakladatele Ladislav Vitoul. Vápenka se opět stala uznávaným 

a oceňovaným podnikem, spolehlivým partnerem mnoha zemědělských, 

výrobních i stavebních podniků.

Z
ákladní produkci vápenky tvoří vysoce kvalitní 

přírodní vápenec z lokality Skalka Měrotín, kte-

rý je zpracováván na jemně mletý a velmi jemně 

mletý, popřípadě tříděný. Využití je široké, využívá 

se k odsiřování tepláren a tepelných elektráren, další 

využití nachází v gumárenských a plastikářských 

technologiích, v chemickém průmyslu, ve sklář-

ství a keramice, v hutích i dolech, v zemědělství se 

používá na hnojení i jako přísada do krmiv pro 

hospodářská zvířata. Významnou oblastí využití 

vápence je také stavebnictví – nezbytný je při stav-

bách silnic pro výrobu litých asfaltů a živičných 

vozovek, uplatňuje se jako součást omítkových 

a maltových směsí i jako plnivo do betonových 

směsí. „V současné době hlavně dodáváme fi rmám, 

které staví, nebo opravují silnice a dálnice. Pro tyto 

obalovny, kde se míchají asfaltové směsi, které tvoří 

povrchovou vrstvu vozovky, je nezbytné, aby náš 

produkt byl přesně podle normy, aby vyhovoval 

chemickým složením, procentovou čistotou obsahu 

uhličitanu vápenatého a stanovenou jemností 

pomletí vápence. Tam musíme striktně dodržovat 

požadavky jednotlivých obaloven, aby nedocházelo 

k narušení receptur výroby litých asfaltů a živič-

ných vozovek . V posledních pěti letech do stavebnic-

tví dodáváme dobrých třicet procent z objemu naší 

výroby,“ říká Ladislav Vitoul.

OCENĚNÍ VÁPENKY VITOUL
 Za vzorné plnění bezpečnostních norem 

a bezchybné dosahování normované kvality 

výrobků obdržela fi rma v letech 2012, 2013, 

2014 vyznamenání Zlatý Permon a získala tak 

sošku do trvalého vlastnictví.

 Firma získala v letech 2015 a 2017 také 

prestižní ocenění Českých 100 Nejlepších, 

v roce 2016 pak Cenu města Litovle. 

 V únoru 2015 získala společnost 

mezinárodně uznávané hodnocení Dun 

& Bradstreet Top Rating® jako dlouhodobě 

stabilní, důvěryhodná a solventní fi rma. 
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Pracovní oděvy pro všechny profese
Přístup k zákazníkům a důraz na kvalitu, funkčnost i estetickou stránku výrobků, to jsou důvody, proč je dnes třebíčská 

společnost Altreva nejen největším producentem pracovního oblečení v České republice, ale i významným evropským hráčem. 

A
ltreva umí nabídnout vedle standardního 

pracovního oblečení, určeného do různých 

sektorů průmyslu, zdravotnictví a služeb, také 

certifi kované ochranné oděvy. Nabídka produktů 

třebíčského výrobce je rozmanitá a široká, zahrnuje 

například také oděvy pro prostory se zvýšenými 

nároky na čistotu a další provozy s kontrolovaným 

prostředím, jakými jsou letecký, automobilový 

a elektronický průmysl či operační sály.  Od návrhu 

přes vývoj a výrobu až po případné certifi kace 

kolekcí je v případě potřeby vše uzpůsobeno speci-

fi ckým potřebám zákazníků, kteří mají jasně danou 

korporátní identitu a chtějí se odlišit od konkuren-

ce. Standardní kolekce tvoří nezbytný základ pro-

dukce, hlavní důraz klade Altreva na široký sorti-

ment oděvů, jejichž specifi cké vlastnosti se mohou 

jakkoliv lišit – právě to umožňuje nabídnout vysoce 

kvalitní oděvy s požadovanými vlastnostmi doslova 

pro všechny profese.  

PETR SIMON

PRACOVNÍ A OCHRANNÉ ODĚVY

NÁVRH – VÝVOJ – VÝROBA – CERTIFIKACE – 

E-SHOP

 ZDRAVOTNICTVÍ A WELLNESS

 HOTELY A RESTAURACE

 PRŮMYSL

 CERTIFIKOVANÉ OCHRANNÉ ODĚVY

Modely základních kolekcí naleznete 

na e-shopu www.eshop.altreva.cz.
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REZERV PRODÁVÁ ZÁSOBY KOVŮ
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A
lespoň to naznačují první návrhy vypořádání 

připomínek a jejich zapracování do textu 

nově vznikající právní normy. Ta systema-

tičnost, provázanost a komplexnost, která byla 

na začátku, je nepromyšlenými zásahy do textu 

významně nabourána, až zcela potlačena. Při 

intenzivní práci na vypořádání připomínek se 

ukazuje bohužel to, s čím se musel odborný tým 

Hospodářské komory ČR spolupracující s úřední-

ky Ministerstva pro místní rozvoj často potýkat. 

Jednostranné zahledění a neprovázanost návrhů 

a znění mezi samotnými odbory ministerstva vede 

k tomu, že se úředníci uchylují ke stávajícímu 

znění stavebního práva. Komplexní rekodifi kace 

se tak stává dílčí novelou, navíc velmi špatně 

připravenou. Tím je prvotní cíl systémové 

změny, který byl potvrzen schválením věcného 

záměru stavebního zákona vládou, prakticky 

rozmetán na kusy.

Místo zrychlení hrozí průtahy
Může se zdát, že tyto řádky jsou až příliš tvrdé. Jak 

jinak ale sdělit veřejnosti, investorům a zainteresova-

ným odborným organizacím, že zrychlení a zefektiv-

nění stavebního práva se v České republice opětovně 

odsouvá do nedohledna. Smysluplná práce posled-

ních měsíců je v současných pracovních návrzích 

z pera odpovědného rezortu nahrazena zpomalením 

procesů s možností opakovaného přerušování řízení, 

neodůvodněným rozšířením okruhu účastníků 

řízení či novými kompetencemi dotčených orgánů 

bez jasné odpovědnosti. Právní jistota, stabilita 

a předvídatelnost tak nezbytná pro plánování inves-

tic je tedy opět v nedohlednu, je to velmi tvrdá rána 

pro přípravu silnic, dálnic, železnic, liniových staveb 

i pro další investice, které se nadále budou jen velmi 

obtížně plánovat. Aby toho nebylo málo, úředníci 

v návrhu upouští od základního požadavku na vy-

tvoření právní jistoty v území ohledně funkčního 

využití tím, že namísto obecně závazné vyhlášky se 

vrací k opatření obecné povahy. Rušením zrych-

lených postupů pořizování územních plánů nebo 

opětovným rozšířením rozsahu dokumentace na stá-

vající stavební povolení zkázu původního pragmatic-

kého návrhu, na němž se Komora podílela, úředníci 

dovršili. Na druhou stranu je potřebné zdůraznit, 

že jsou do určité míry pochopitelné některé změny 

a politické ústupky, ke kterým došlo na začátku roku 

po mezirezortním připomínkovém řízení. Některé 

partikulární zájmy bylo ovšem možné do původního 

návrhu zákona zapracovat promyšleně a s mnohem 

menšími škodami pro fi nální výsledek. Úředníky 

zvolená cesta a přístup k vypořádání připomínek je 

ovšem začátkem konce jakékoliv šance na změnu.

Kam zmizel odborný pohled?
Zajímalo nás, proč Svaz měst a obcí ČR, jehož 

námitky byly nejhlasitější, vidí v zákonu, a pře-

Dočkáme se změny stavebního práva?
Rekodifi kace stavebního práva, zaklínadlo posledních týdnů a měsíců, nabírá směr, který se Hospodářské komoře ČR vůbec 

nelíbí. Tisíce hodin tvrdé práce na promyšleném a vnitřně logicky provázaném komplexním návrhu paragrafového znění 

nového stavebního zákona se zdají být po předání do rukou běžných ministerských úředníků ztraceny. Stejně jako základní 

premisy nové stavební legislativy – jedno razítko, jeden úřad a jedno povolení.
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do jediného státního úřadu by mělo za následek 

pokles odbornosti a citelné zvýšení korupčního 

rizika.“ Nabízí se otázka, zda personálně silnější 

a odborně způsobilejší je malý regionální úřad či 

specializované odborné pracoviště. Experti často 

zmiňují, že vydávat odborné posudky a stanoviska 

by nemělo být v pravomoci ministerstev, krajských 

úřadů ani obcí, ale měly by je vydávat kompetentní 

expertní organizace, které si stát za tím účelem 

zřizuje a platí.  

Podle vyjádření ministryně Kláry Dostálové jsou 

připomínky vypořádány a dolaďují se poslední de-

taily, v dubnu návrh zákona bude předložen vládě. 

Věřme, že smysl zákona zůstane v celém násled-

ném legislativním procesu zachován a že Česká 

republika nebude muset na kvalitní a jednoduchou 

právní normu, která zjednoduší a zrychlí stavební 

řízení, čekat dlouho. To čekání totiž stojí stát i nás 

všechny nemalé peníze.  

LENKA JANÁKOVÁ, Odbor legislativy, práva a analýz HK ČR, 

a PETR KARBAN

a technické parametry systému. Je pak otázkou, 

proč takový odpor. 

Zjišťovali jsme i stanovisko Asociace krajů. „Jsme 

toho názoru, že je třeba stavební právo rekodifi -

kovat, urychlit celý proces stavebního řízení. Ale 

odmítáme rozebrání stávajícího modelu,“ uvedl 

Jiří Běhounek, 1. místopředseda Rady Asociace 

krajů pověřený vedením tohoto orgánu a hejtman 

Kraje Vysočina. „Když vznikne jeden státní stavební 

úřad se svými územními pracovišti, vliv měst 

a obcí například na ochranu památek či životního 

prostředí se podstatně sníží. Nikdo z autorů novely 

zatím nevyvrátil naše obavy z ohrožení veřejného 

zájmu ze strany velkých developerů,“ upozorňuje 

Jiří Běhounek a dodává: „Soustředění odborných 

agend zajišťujících respektování veřejného zájmu 

devším v principu jednoho státního stavebního 

úřadu problém, když hlavní pole působnosti 

obcí a měst v ochraně jejich zájmů je v územním 

plánování a řízení a tyto kompetence zůstávají 

zachovány? Stavební řízení je přenesenou působ-

ností státu. Skutečně je princip jednoho úřadu 

pro obce a města tak nepřijatelný? „Panuje obava 

z oddálení státní správy občanům. Není k dispo-

zici podrobná analýza ,transformační operace‘, 

která je nezbytná pro posouzení dopadů celé akce. 

Teoretická šance na úspěch reformy organizační 

struktury stavebních úřadů může přijít pouze 

na základě spolupráce se samosprávami. Pakliže 

by mělo dojít k navrhovanému řešení systému 

stavebních úřadů, m lo by vzejít z jednání vlády 
a samospráv a m lo by mít podporu v tšiny 
parlamentních stran, protože jde o zásadní 
reformu v horizontu desetiletí. K jednání 
mezi vládou a samosprávami v tomto smyslu 
nedošlo,“ sdělila Alexandra Kocková, tiskový 

zástupce SMO ČR. Věcná a odborná zdůvodnění 

výtek ve sdělení chybějí, jde o procesní, správní 

ZEPTALI JSME SE  MINISTRYNĚ PRO MÍSTNÍ ROZVOJ KLÁRY DOSTÁLOVÉ

Podle Plánu legislativních prací vlády 

na rok 2020 měl být původně vládě v lednu 

předložen návrh Stavebního zákona, 

množství připomínek si vyžádalo o dva 

měsíce delší čas na jejich vypořádání. Bude 

tedy předložen v dubnu?

Ministerstvo pro místní rozvoj muselo vypořádat 

téměř pět tisíc připomínek. V tuto chvíli vedeme 

ještě jednání s některými připomínkovými místy, 

zejména s velkými městy, v oblasti územního 

plánování. Zákon by měl skutečně odejít 

na vládu na začátku měsíce dubna. 

V jakém stavu návrh je? Jeho ústředním 

principem mělo být jedna žádost – jeden 

úřad – jedno razítko. Bude zachován?

Ústřední princip bude zachován. Bude 

existovat jeden typ řízení, povede jej jeden 

úřad a maximální počet dotčených orgánů 

bude integrován do krajské státní stavební 

správy. I po dohodě se SMO ČR na úrovni 

premiéra, kdy v první linii zůstanou zachovány 

na obcích s rozšířenou působností stavební 

úřady v přenesené působnosti, které budou 

rozhodovat o stavbách místního významu, 

povede stavební řízení jeden úřad, který dostane 

od krajského úřadu integrované vyjádření 

k záměru, na jehož základě bude rozhodovat. 

Investor tedy už nebude muset obíhat desítky 

dotčených orgánů. U staveb nadmístního 

významu tento mezikrok odpadá úplně.  

Nejvážnější výtkou návrhu bylo ustavení 

jednoho centrálního stavebního úřadu pod 

gescí státu, s níž se ozvali především zástupci 

obcí. Argumentují tím, že zákon krátí práva 

obcí rozhodovat o svém území a rozvoji, 

což ale řeší především územní plánování, 

které v gesci obcí zůstává. Jak bude v návrhu 

řešeno postavení a práva stavebního úřadu?

Se SMO ČR byla v lednu uzavřena dohoda 

na úrovni premiéra, že na obcích s rozšířenou 

působností zůstanou stavební úřady 

v přenesené působnosti, a ty budou rozhodovat 

o stavbách místního významu. To byl hlavní 

požadavek SMO ČR a v tom jim bylo vyhověno. 

Obce a města by měly právo na samosprávu 

uplatňovat především v oblasti územního 

plánování, proto se jim snaží ministerstvo 

vyjít v tomto ohledu vstříc, ovšem tak, aby 

zároveň ochránilo zájmy státu. Aby mohl být 

záměr stavebním úřadem povolen, musí být 

vždy v souladu s územním plánem a na tom 

se samozřejmě nic nezmění. Navíc obec bude 

účastníkem řízení o povolení každého záměru 

na území obce.  

Proč v zákoně zůstává tak detailní stavební 

řízení? Proč nestačí, že projekty musejí 

být vypracovány autorizovanými inženýry 

a potvrzeny kulatým razítkem? Složité 

detaily projektové dokumentace, která se 

předává úřadu a na které často pracují celé 

týmy expertů, přece těžko může posoudit 

jeden referent, byť odborně vzdělaný.

V budoucnu bude existovat pouze jedno řízení, 

pro které bude stavebník předkládat podstatně 

jednodušší dokumentaci, než kterou dnes 

předkládá pro vydání stavebního povolení.  

Počítá návrh zákona už dnes s právem 

na digitální službu a s budoucím možným 

povinným BIM? Obojí jistě významně ovlivní 

celé stavební řízení.

Digitalizace stavební agendy je součástí 

komplexní rekodifi kace stavebního práva. 

Žádost o stavební povolení bude možné 

podat prostřednictvím Portálu stavebníka 

a jeho prostřednictvím bude možné nahrát 

i projektovou dokumentaci. Komunikace 

investora se stavebními úřady bude také 

probíhat elektronickou cestou. Samozřejmě 

se počítá i s BIM. 

Existuje vůbec reálná šance, že do konce 

stávajícího volebního období bude zákon 

přijat?

Ano. Zákon by měl jít po jeho schválení vládou 

do prvního čtení v Poslanecké sněmovně buď 

ještě před parlamentními prázdninami, nebo 

v září letošního roku.

 DIGITALIZACE STAVEBNÍ AGENDY 
JE SOUČÁSTÍ KOMPLEXNÍ 
REKODIFIKACE STAVEBNÍHO PRÁVA.
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C
o je nového ve stavebnictví?

Dnes? To, co všude jinde, koronavirus. 

Bohužel, místo abych řešil stavby, řeším, kdo 

má být doma a kdo ne a jak zabezpečit chod fi rmy. 

Vzpomněl jsem si v té souvislosti na to, co kdysi 

o chřipce napsal Karel Čapek: „Jakmile poznáte, 

že vám je tak nějak divně, a jakmile na sobě zjistíte 

horečku, zůstaňte doma a vlezte do postele, ale 

hlavně nechoďte mezi lidi a nedýchejte jim pod nos, 

hekajíce a bědujíce, že máte chřipku. Každý, kdo si 

svým bližním naříká, že má chřipku, zaslouží jednu 

Letíme z kopce
Martin Podzimek vede rodinnou stavební fi rmu Podzimek a synové, jejíž tradice 

a zkušenost je delší než století. A s tou historickou zkušeností, kterou převzal 

od svých předků a na kterou navazuje, vidí české stavebnictví bez příkras. A jak je 

zvyklý, celkem otevřeně o tom i mluví. 

do zad, ne proto, že je vůbec protiva, ale proto, že 

chřipku nebo rýmu roznáší. Když už marodíte, vem-

te si dobrou knížku a čtěte, abyste aspoň nestonali 

nadarmo. Posléze neříkejte každé rýmě, kašli, angí-

ně, katarům, bolení hlavy a jiným svízelům, že je to 

chřipka. Zbytečně jí tím děláte reklamu a ztěžujete 

život všem hypochondrům, kteří náhodou ještě 

kašel nebo rýmu nemají a bojí se skoro dýchat, aby 

nevdechli nějakého toho Pfeiff erova bacila nebo jaký 

neřád. Čím míň se bude o chřipce povídat, tím dřív 

přejde – už z nedostatku veřejného zájmu.“ Zaměň-

te jména nemocí a vlastně to sedí. Mimochodem, 

Čapek to napsal v roce 1931, deset let po španělské 

chřipce, která zabila desetimiliony lidí.

Ekonomické dopady se vás asi zatím 

nedotkly, postihují hlavně služby…

 Zatím. Ale už řeším, co dělat, až se nás to dotýkat 

bude. Máme kontrakty s konkrétními termíny. 

Znám fi rmu, která šije speciální obleky a v součas-

né době má zakázku pro britské hasiče. Chybí jim 

jakási membrána, kterou dodává Čína. Membrány 

nejsou a nejsou ani zprávy, kdy budou. Můj ředitel 

dřevovýroby mi včera oznámil, že nemáme šrouby. 

Proč? Protože Čína. A to je pouze začátek problé-

mu, který se zvětšuje tím, že nastala panika.

Snad je to i konec toho problému…

Nemyslím. Bude se zvětšovat. 

Pojďme od viru ke stavbám. Co vás trápí?

Obecný stav českého stavebnictví. Nejsou lidi, 

nejsou řemeslníci ani technici. Již i Hospodářská 

komora dala ruce pryč od stavebního zákona. 

Nedivím se, protože to vypadá, že původní záměr 

byl pohřben. Že si samospráva přivlastnila práva, 

kterých se nechce vzdát, to umím pochopit. Ale 

někdo by měl říct, co je ještě normální. V Čes-

ku je zcela běžné, že po volbách se mění pohled 

i na rozpracované a již rozhodnuté projekty. A při 

délce stavebního řízení, kterou tu máme, je to velký 

problém. Za jedno volební období se těžko projekt 

vymyslí, schválí i postaví. Zvlášť, když na radnicích 

chybějí lidé, kteří dokážou projekty připravit nebo 

i jen schválit. 

A když už připraví, tak nerozhodnou…

Ano, ale v některých situacích se úředníkům 

asi nelze divit. Sami jsme je navykli, že lépe je 

nerozhodnout. Místo abychom si chválili ty, kteří 

se nebojí rozhodnout a rozhodují, místo abychom 

si jich vážili, my na každém rozhodnutí hledáme 

nějaké chyby, z každého uděláme problém. Přitom 

pravidla nejsou stoprocentní, počet požadova-

ných úředních dokumentů roste. Udělat chybu 

je snadné, šance na ni je poměrně velká. A živá 

praxe je nepoužívat při hodnocení selský rozum, 

ale hledat formální pochybení. Stačí jedna špatně 

nastavená či nedodržená nepodstatná lhůta, která 

nemá ve výsledku na nic vliv, ale hned se vše 

napadá a hned je problém. Nedivme se, že přichází 

logická reakce nerozhodovat. Je to pro úředníka 

nejbezpečnější, ale pro společnost zničující, vše se 

zastavuje. Úředník se také bojí rozhodnout sám, 

a tak vyžaduje spolurozhodnutí dalších úředníků, 

cílem je kolektivní rozhodnutí. Tedy model: Když 

už musím rozhodovat, tak ať v tom nejsem sám. 

Byrokracie bobtná. Výsledkem je, že státní aparát 

je téměř paralyzován. Zastavuje se. 

Existuje řešení?

Právě ta změna pravidel, nový zákon, lidský 

pohled na stavební řízení a na veřejné zakázky. 
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Co pomůže? 

Rozhodně ne regulace čehokoli. Ale třeba to, že 

obce budou mít projekty a půjdou na trh jako 

investor a budou stavět, třeba startovací byty. Cho-

vají se tak v zahraničí a funguje to. Podobně jako 

v zahraničí fungují soutěže. 

Jak?

 Je model, že ve výběrovém řízení se nejvyšší a nej-

nižší nabídková cena škrtá a ostatní se zprůmě-

rují. Výsledkem je bod, kolem něhož v nějakém 

rozumném rozmezí je cena reálná. Tam si zadavatel 

může vybrat pro sebe nejvhodnějšího dodavatele. 

Je to prosté, matematika s Gaussovou křivkou přece 

funguje. Zatímco u nás chceme pořád cenu nejnižší, 

cenu s extrémní odchylkou. A to, že by zadavatel 

práce měl možnost alespoň malého výběru, to je ne-

reálné, i přes to, že fi rma je z regio nu nebo s ní jsou 

dobré zkušenosti. Většinou se vybere fi rma s nejnižší 

cenou, ať je to kdokoli a ať je riziko jakékoli.

Po krizi se kapacity ve stavebnictví výrazně 

snížily, nejsou lidé. Když veřejný sektor 

začne investovat, zvládne na to stavebnictví 

reagovat?

Nezvládne. Někdo nám musí pomoct. Ale kdo? 

Stavebnictví zaměstnává na tři sta padesát tisíc lidí 

a dalších tři sta padesát tisíc lidí na sebe nabaluje-

me. To je desetina práceschopného obyvatelstva. 

A máme jen jeden z asi čtyřiceti odborů na minis-

terstvu, žádného ministra, žádného náměstka mini-

stra a už ani ne ředitele odboru. Jednotlivosti řešíme 

minimálně se čtyřmi pěti ministerstvy. Společnost si 

neuvědomuje, že problém stavařů je problémem nás 

všech. Až si to uvědomí, snad se najde někdo, kdo 

začne jednotlivé problémy postupně řešit. Musíme 

změnit pohled na stavaře, změnit školství, pustit 

na trh práce i zahraniční pracovníky, zvýšit prestiž 

vyučených řemeslníků. Je toho mnoho. Ale potrvá 

to strašně dlouho, setrvačnost bude obrovská.

Dělá  vám něco mezi těmi problémy radost?

Já nechci působit, že si stěžuju, ale trochu se 

bojím, že o tom, kde se stavebnictví nachází, málo 

mluvíme. Že bychom si to měli otevřeně přiznat. 

Protože sami to nevyřešíme, opravdu potřebu-

jeme pomoct. Radost mi dělá řada věcí. Každá 

dokončená stavba. Nyní například Vysoká škola 

polytechnická v Jihlavě. Protože stavba je to 

krásná, technicky vzdělaných lidí je zoufalý ne-

dostatek a tato škola přispívá k jejich vzdělávání, 

ale i k inspiraci. Taky jihlavská školka Bystrouš-

ka. Ačkoliv to možná překvapí, i ta podporuje 

technické vzdělávání, mají tam dílnu s nářadím, 

vrtačky, kladiva a podobné vybavení, tak jsme 

jim dali pár náklaďáků, abychom je přitáhli 

ke stavebnictví. Protože je to krásná profese. 

Dělá mi radost pražská Malostranská beseda, teď 

bylo desáté výročí otevření po rekonstrukci. To 

je projekt, na který se nedá zapomenout. A dělá 

mi radost každá stavba, na každou se těším. Jen 

si jich užiju méně, než bych chtěl, protože řeším 

problémy, které by být nemusely. Ale vlastně i ty 

problémy řeším rád, protože když je se spolupra-

covníky vyřešíme, zase něco postavíme. A po ko-

laudaci, přes všechny problémy, nás obvykle 

chválí. Takže radost mám hlavně ze spolupráce, 

která vede ke krásné a užitečné stavbě.

Máte stavbu, kterou byste chtěl stavět?

Připravuji pro současné i budoucí spolupracov-

níky naše pražské sídlo v Chuchli. Jen architekt 

bude mít asi trochu problém, mám složité zadání. 

Moc myšlenek a moc možností. Naposledy jsem 

si vymyslel, že bych chtěl, aby na té budově bylo 

vlastně vidět i to, co vidět obvykle nebývá. Víte, my 

jsme si zvykli vidět stavbu jako stěny, ale ony mají 

spoustu tajemství. Třeba dnes prší a každá stavba 

nějak pracuje s dešťovou vodou. Jen to nevidíte 

a nevnímáte. A já bych chtěl, aby v našem novém 

sídle v některých místech byly tyhle funkční věci 

vidět. Byla by to tak trochu rozpitvaná stavba. Kaž-

dopádně snad platí, kdo si hraje, nezlobí, a platí 

i to, že malý kluk se od dospělého chlapa pozná 

podle velikosti a nákladnosti hraček. Zdá se, že 

začínám dospívat.  

PETR KARBAN

Současná praxe je taková, že přesvědčuju svoje 

vlastní lidi, aby stavěli, ačkoliv není vše smluvně 

dořešeno.

To se dá?

To se musí, protože projekty nejsou připraveny 

do detailu, na stavbě vás leckdy řada věcí překvapí 

a v projektech se dělají změny. A byrokratický 

aparát není schopen je projednat a schválit a není 

ani ochoten prodloužit termíny. Navíc v případě 

dotačních titulů je jakékoliv zpoždění problém. 

Takže abychom to stihli, riskuju jméno a existenci 

fi rmy a stavím, ačkoliv ještě nemám vše defi ni-

tivně posvěceno tak, jak předpokládá smlouva. 

Samozřejmě je to nepříjemné a leckdy se vysta-

vujeme nepřiměřenému riziku, ale stavět chceme 

a musíme. Zvažujeme tak stále, jaké riziko je ještě 

přijatelné. 

Taková situace tu byla před třiceti dvaceti lety?

Samozřejmě že ne. Zlom nastal možná před dva-

nácti lety…

Krize…

Ano, krize důvěry ve stavaře. Vždyť stavař je dnes 

synonymem podvodníka. Vtáhli nás do hry, proto-

že ve stavebnictví jde o velké peníze. Nás už to zni-

čilo natolik, že lidi do stavebnictví nechtějí. Spolu-

pracujeme s mnoha učilišti a školami. Jsou šikovní 

kluci, kteří k nám nastoupí, ale když si to osahají, 

ta atmosféra nedůvěry na stavbách je odradí. Dnes 

už to je podle mě celospolečenský problém. Stejný 

problém je i hra na nejnižší cenu…

To se ale už zlepšilo…

Nezlepšilo. Zvedly se ceny, ale zvedly se i vstu-

py. Ceny prací se zvedly o třetinu za tři roky, 

s tím žádný developer nemůže pracovat. Já mám 

ve fi rmě ročně nárůst mezd kolem deseti procent. 

Marže se nezměnily, jsme na hraně. Vždy jsem 

říkal, že nejsem schopen lidem dát, co by chtěli, 

nyní již říkám, že nejsem schopen jim dát to, 

co by si zasloužili. A solventní automobilový trh 

vysál, co šlo. Nabídl více peněz, snadnější práci, 

méně problémů.

Makroekonomická čísla ale říkají, 

že stavebnictví roste. Roste?

Spíš letíme z kopce. Rosteme ve fi nančních obje-

mech výstavby, v loňském roce o čtyři procenta, 

ale nárůst nákladů je více než dvojnásobný. Takže 

dle mého názoru objem stavební výroby klesl. 

A za růstem cen není jen růst cen vstupů, jsou 

za tím i průtahy v řízení. Jestliže developer musí 

do ceny promítnout, že řízení netrvá rok, dva nebo 

tři, ale osm a víc a že celou tu dobu musí platit 

aparát, právníky, inženýry, znalce, úroky, pak ceny 

staveb rostou a nedivím se, že metr čtvereční bytu 

se v Praze vyšplhal nad sto tisíc korun. Nejsme 

v pohodě, jsme v problému. Nejsou řemeslníci, 

nejsou fi rmy a modlíme se, aby nám vůbec někdo 

práci nacenil.

Školka Bystrouška v Jihlavě – výchova stavařů v Čechách
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A
no, po digitální revoluci, která i do staveb-

nictví přináší úspory, vyšší kvalitu a rychlost, 

k nám míří rychle také hackerské útoky 

spojené s kyberšpionáží a vydíráním. Obor, 

ve kterém během posledních let došlo k přesunu 

práce projektantů od prken k projektování ve 2D 

a dále k projektování BIM ve 3D, se musí rychle 

připravit na novou realitu rizik. Digitalizace 

dokumentace a procesů ve stavebnictví umožnila 

mnohem pružnější spolupráci architektů, stavařů, 

profesantů a koordinátorů projektů. Návazně tak 

z nových potřeb vznikají velké objemy klíčových 

dat, na kterých stojí realizace projektů i fi nanční 

plnění. Jakou hodnotu mají IT aktiva, data, pří-

stroje a technika? Zamýšleli jste se nad tím, co se 

stane, pokud tato data utečou ke konkurenci nebo 

skončí nedostupná v zašifrované podobě? I jen 

přerušení činnosti organizace zapříčiněné nutností 

provést obnovu dat ze záloh může vést k velkým 

škodám, jak nám ukázal případ Nemocnice v Be-

nešově nebo případ OKD. Je tedy rozumné nejen 

očekávat revoluci v oblasti zabezpečení, ale být 

součástí této revoluce.

 

Udržet krok s hackery
Stojíme před otázkou, jak ochránit především efek-

tivně a hospodárně IT infrastrukturu, vlastní data 

a jejich přenosy. Představa, že s kybernetickými 

riziky si poradí vlastní fi remní IT pracovníci, je 

mylná. Také IT zaměstnanci mají různé specia-

lizace a jen některé IT oblasti znají do hloubky. 

Navíc tito pracovníci jsou orientovaní na udržení 

provozu a nejsou trénovanými obránci na útoky, 

které se rychle vyvíjejí. Udržet krok s hackery 

mohou jen specialisté, kteří jsou s kybernetickými 

útoky v každodenním styku. Ti jsou na trhu velmi 

drazí, a navíc jich není dostatek. A už vůbec není 

možné interními silami zvládnout schopnost se 

bránit 24 hodin 7 dnů v týdnu. 

Security Operation Center
Řešením je zjednodušení tohoto úkolu a sdílení 

špičkových zdrojů. Tedy tlak na zavedení skuteč-

ného pořádku v interní síti, postavení překážek 

externím útočníkům a připojení k externí službě 

Security Operation Center (SOC). Aby vám 

externí služba SOC přinesla hodnotu, potřebujete 

nástroje, kterými pořádek v síti vynutíte, udržíte 

a budete schopni sdílet pravdivé a aktuální infor-

mace s pracovníky SOC. Předpokladem je vyřešit 

síťovou správu a řízení přístupů do sítě, včetně 

pokročilé segmentace sítě. Abychom měli jistotu, 

že v naší interní síti komunikuje jen nám známé 

zařízení, a to způsobem, který jsme povolili, 

a abychom dokázali svou síť jednoduše ovládat 

a svěřovat některá běžná neinvazivní bezpečnostní 

opatření specialistům z externího SOC. S těmito 

úkoly si snadno poradí integrovaný DDI/NAC 

nástroj AddNet od fi rmy Novicom. Díky tomuto 

nástroji mohou mj. za vás bojovat s hackery pra-

covníci SOC, když vy zrovna spíte. A aby dokázali 

správně reagovat a uměli vyhodnotit dopad útoku 

i přijatého obranného opatření, poskytne jim 

informace o vaší infrastruktuře a vazbách na vaše 

klíčové procesy nástroj BVS (Business Visibility 

Suite od společnosti Novicom). Tento nástroj 

z vás též sejme břímě poskytnout SOC kompletní 

a aktuální informace o vaší síti a komunikujících 

zařízeních.

Soustřeďte se na svůj byznys
Další vývoj určují nové technologie a napří-

klad pro průzkum a monitoring se bude stále 

více prosazovat nasazení dronů. Je to levnější 

a ostatní možnosti jsou i technicky náročnější. 

A pokud i vy uvažujete o masivnějším nasazení 

dronů, jdete správnou cestou, která opět ale 

vynutí zvážit, které další oblasti činnosti budou 

závislé na IT a jak a kým bude bezpečnost dat 

a kontrola vaší IT infrastruktury zajištěna. 

A kolik to bude stát. Dobrou zprávou je, že již 

existují právě takové nástroje, jako jsou Novi-

com AddNet a Novicom BVS a specializovaná 

SOC centra, které podporují nákladově efektivní 

zajištění bezpečnosti. Díky tomu se můžete 

soustředit na svůj core byznys a budovat nejen 

své stavby, ale též vlastní úspěšnou fi rmu.  

FRANTIŠEK SOBOTKA, Key Account Manager, 

a JAKUB ŠUJANSKÝ, Partner Sales Representative, Novicom, s. r. o.

Revoluce i rizika 4.0: Stavebnictví  
Koronavirus ohrožuje i data. V posledních týdnech byla například řada organizací zaplavena spamovými e-maily, které zneužily 

téma koronaviru, aby přiměly uživatele k otevření zavirované přílohy. Cílem jsou jako obvykle data organizace nebo výkupné 

za zašifrovaná data.     
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elektromotorem. Oba štěpkovače tak lze směle 

označit za jediné plně elektrické stroje ve své kate-

gorii. O pohon obou strojů se starají bezúdržbové 

BLDC motory, jejichž efektivní účinnost dosahuje 

až na 94 %. Napájení má také jedinečné parametry, 

vždyť to mají na starost robustní LiFePo4 akumu-

látory o kapacitě 100, respektive 400 Ah, s bezpeč-

ným napětím 48 V a až 10 000 nabíjecími cykly. 

Menší ze sourozenců už byl v loňském roce 

obdivován na výstavách ve Francii a v Chorvatsku, 

dnes nemají ve světě konkurenci,“ říká konstruktér 

Laski Filip Kandus.

Inovace posouvají hranice
Za pozornost stojí především čistě elektrické štěp-

kovače, které se skrývají pod typovým označením 

LS 95 A a LS 160 A. Zatímco jiní výrobci zacho-

vávají u svých strojů vždy podávací hydrauliku, 

Laski zvolilo jinou cestu a podávací mechanismus 

řeší stejně jako pohon řezacího systému rovněž 

Špičkovou komunální techniku dodává světu firma z Hané

Světová premiéra 
bezkonkurenčních strojů
Ještě v únoru tohoto roku chystal Zdeněk Zapletal, majitel společnosti Laski, čtyři světové novinky na největší 

středoevropský veletrh svého druhu a zval na tuto akci i řadu zájemců. Pandemie koronaviru však nabourala plány 

mnoha fi rem. Mezinárodní veletrh TechAgro, který se každé dva roky koná v Brně, byl jako stovky jiných akcí zrušen. 

A novinky zájemcům představíme alespoň zprostředkovaně.

L
aski vychází vstříc ekologii i úsporám. „Stále 

přísnější legislativa nás výrazně omezovala, 

pokud jde o použití spalovacích motorů. Jednou 

cestou byl přechod na motory, které splňují požadav-

ky přísné ekologické normy Stage V. Druhou cestou, 

po níž jdeme a kterou testujeme, je využití LPG. 

Nejdále jsme ale došli s akumulátory a čistě elek-

trickým pohonem. Nulové emise, žádná hydraulika, 

šetrnější provoz, vyšší výkon, snadnější údržba, to 

jsou výhody našich akumulátorových řešení, která 
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pohybu, byly totiž zcela eliminovány všechny ne-

žádoucí rázové změny pohybů zapříčiněné obvykle 

operátorem. Potenciál frézy tak může být využit 

skutečně naplno. Výsledkem je stroj ovládaný ope-

rátorem na dálku prostřednictvím displeje ovlada-

če nebo aplikace v chytrém telefonu. „Stačí nastavit 

na ovladači potřebné parametry, přijet s frézou 

s pomocí dálkového ovládání k pařezu, přepnout 

na pracovní mód a fréza zvládne celý jeden cyklus 

podle předem nastavených parametrů a reálných 

podmínek sama. Automatika hlídá a řídí jak pohyb 

ramen, tak optimální otáčky řezacího kotouče. Po-

kud poklesnou, rameno se zastaví, vrátí se o několik 

stupňů proti směru a pokračuje až po dosažení 

optimálních otáček. Po odfrézování jednoho záběru 

se postup opakuje,“ představuje světově inovativní 

frézu Filip Kandus.

„Vybavit mechanicky ovládané frézy moderní inte-

ligentní elektronikou je v našem odvětví naprosto 

nový prvek a posouvá obsluhu frézy na zcela novou 

úroveň. Dříve se fréza na pařezy ovládala mecha-

nickými prvky přímo na stroji, později se začalo 

využívat dálkové ovládání, které umožňuje volný 

pohyb obsluhy kolem stroje. My jdeme ještě dál, 

zapojili jsme inteligentní elektroniku, díky které jsme 

schopni přes dálkový ovládač nastavit parametry 

pro frézování, a poté již je fréza schopna odfrézovat 

celý jeden záběr na pařezu zcela sama. A jsem si jist, 

že ani tady nekončíme,“ dívá se do budoucnosti 

Zdeněk Zapletal.  

PETR SIMON

kde upoutal pozornost výkonem, stálostí otáček 

i průběhem točivého momentu, což jsou para-

metry, v nichž BLDC motor benzinové agregáty 

předčí. Za hodinu je schopen zpracovat až 3 m3 

materiálu o průměru až 80 milimetrů, přitom 

s ním díky kompaktnímu řešení hravě projedete 

i osmdesáticentimetrovou brankou. Předností je 

i snadná obsluha, intuitivní ovládání či nabíjení 

z běžné zásuvky. „Plynule regulovaný elektropojezd 

i velký vkládací žlab se samočinným vtahováním 

dřevní hmoty usnadňují manipulaci, unikátem je 

inteligentní řízení patentovaného řezacího ústrojí 

s plynulým řízením běhu motoru. To optimalizuje 

chod motoru – není-li zatížen půl minuty, klesne 

počet otáček ze standardních 3 500 na polovinu,“ 

představuje výhody Filip Kandus. 

Inteligentní elektronika
Inovace Laski se ale neomezují pouze na po-

hon. I ve Smržicích jsou si totiž vědomi toho, že 

chytré technologie jsou dnes neodmyslitelnou 

součástí většiny strojů. Vylepšují jejich užitné 

vlastnosti, dovolují díky prediktivní údržbě 

a optimalizaci chodu zvýšení spolehlivosti, 

snížení spotřeby i celkových nákladů na provoz. 

Ovládání prostřednictvím aplikací a autonomní 

či alespoň částečně autonomní provoz pak má 

dopad na efektivitu práce a snižuje jednotkové 

mzdové náklady. Malá moravská fi rma proto 

do svých štěpkovačů implementuje i umělou 

inteligenci. Ukazuje tak směr, kudy by se tuzemští 

výrobci strojů a zařízení měli ubírat. Příkladem 

je ten větší z nových štěpkovačů, který využívá 

vedle nového pohonu i prvky umělé inteligence 

v řízení provozu. To zajišťuje centrální řídicí 

jednotka, která prostřednictvím CAN BUS sběr-

nice nepřetržitě sleduje a vyhodnocuje aktuální 

stavy sekundárních jednotek a v případě potřeby 

okamžitě koriguje všechny výkonové parametry 

pomocí příkazů pro optimalizované nastavení. 

Což ve výsledku znamená nejen nižší spotřebu, 

ale i nižší opotřebení stroje.

Historická i průkopnická
Pařezová fréza s elektropojezdem byla jedním 

z prvních výrobků fi rmy již před více než čtvrt-

stoletím, tehdy samozřejmě ve verzi se spalovacím 

motorem. I ta se dočkala akumulátorové inovace. 

Vývoj trval zhruba dva roky, několika stadii vývoje 

tak prošel i ovladač, jehož poslední verze je vo-

dotěsná, přehledná, ergonomická, s podsvíceným 

displejem. „Soustředili jsme se především na pohon, 

tedy výdrž baterií a chlazení, ale pak nás napadlo jít 

ještě dál a zvýšit užitné vlastnosti semiautonomním 

režimem,“ říká majitel společnosti Zdeněk Zaple-

tal.  Výsledkem jsou opět dva modely, kompaktní 

F 460 A a výkonnější F 500 HR. První akumu-

látorový kompakt, který pro pohon frézovacího 

kotouče využívá opět vysoce účinný BLDC motor, 

se může vedle nulových emisí pochlubit i snížením 

hlučnosti, takže fréza je vhodná pro práci v hustě 

obydleném prostředí. 

Fréza s mozkem

Skutečným unikátem je však druhý typ. V případě 

frézy F 500 HR jde totiž o dálkově ovládaný stroj, 

který využívá chytrou elektroniku v podobě semi-

autonomního provozu. Sofi stikovaná technologie 

autonomního řízení zajišťuje optimalizaci činnosti 

a značně usnadňuje frézování. V rámci vývoje tu 

nebyl řešen pohon, ale především automatická ko-

ordinace rychlosti otáčení kotouče a pohybu rame-

na tak, aby bylo zajištěno plné využití potenciálu 

frézy, plynulost práce i snadná obsluha. Zvládnutí 

tohoto úkolu je základem dokonalé plynulosti 

LASKI

Firma vznikla v roce 1992 ve Smržicích 

nedaleko Prostějova. Hlavní činností je 

výroba profesionální komunální techniky 

a prodej motorů, mezi stěžejní výrobky 

patří frézy na pařezy, štěpkovače, drtiče, 

drážkovače a vysavače listí. Firma dále 

prodává slupovačky travního koberce 

a motory značky Kohler a Lombardini. 

Stroje vyrábí v České republice a 90 % 

produkce vyváží do více než 40 zemí Evropy, 

ale také do Austrálie, Chile, Indie, USA či 

Ruska. Společnost patří mezi nejdůležitější 

fi rmy na Moravě a za své působení získala již 

řadu ocenění.
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„NA POMOC PODNIKATELŮM 
POSTIŽENÝM KORONAVIREM 
DÁME AŽ BILION KORUN, VLÁDA 
SE SHODLA NA STO MILIARDÁCH 
PŘÍMÉ FINANČNÍ POMOCI A DEVÍTI 
STECH MILIARDÁCH ZÁRUK,“

DÍKY. BOHUŽEL, TA VĚTA MĚLA 
PŘIJÍT O TÝDEN DŘÍVE. VLÁDA 
OPRÁVNĚNĚ 10. BŘEZNA ZAVŘELA 
ŠKOLY A ZAKÁZALA VEŠKERÉ VEŘEJNÉ 
I SOUKROMÉ AKCE NAD 100 OSOB, 
DALŠÍ ZPŘÍSŇUJÍCÍ OPATŘENÍ PAK 
PŘICHÁZELA KAŽDÝ DEN, POVINNÁ 
KARANTÉNA, ZAVŘENÉ OBCHODY, 
RESTAURACE, HOTELY, HRANICE... 
UŽ TEHDY BYLO ZŘEJMÉ, ŽE DOPAD 
OPATŘENÍ NA PODNIKATELE BUDE 
ZNIČUJÍCÍ. ŽE STÁT BUDE NAPŘÍKLAD 
LIDEM V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ 
REFUNDOVAT MZDU, PŘITOM 
VLÁDA OZNÁMILA AŽ 19. BŘEZNA. 
ZVLÁŠTĚ V SITUACI, KTEROU ČEŠTÍ 
PODNIKATELÉ NYNÍ PROŽÍVAJÍ, 
PLATÍ, ŽE TÝDEN JE VĚČNOST. KDYŽ SE 
ŘEKNE A, MUSÍ SE ŘÍCT SOUČASNĚ I B.

PETR KARBAN

ŘEKL VE STŘEDU 18. BŘEZNA NA TISKOVÉ KONFERENCI 

PO JEDNÁNÍ VLÁDY MINISTR PRŮMYSLU, OBCHODU 

A DOPRAVY KAREL HAVLÍČEK.

Výrok... Kdo se o nic nepokusí, 
ničeho nedosáhne

R
ozkol a naprostá neschopnost domluvit se. 

Tak by se ve zkratce daly shrnout titulky 

evropských a také českých věhlasných deníků 

po skončení letošního prvního summitu, na který 

se v půlce února sjeli do Bruselu všichni evropští 

premiéři a prezidenti. Téma vrcholného setkání 

bylo dopředu jasné a nezpochybnitelné: víceletý 

rozpočet Evropské unie na příštích 7 let, tedy 

na období 2021–2027.

Příprava rozpočtu, kalkulace plánů a práce 

s čísly představuje každodenní chleba pro každou 

fi rmu, která to se svým podnikáním myslí vážně. 

A všichni, kdo jsme kdy nějaké fi nanční plánování 

dělali, víme, že to rozhodně není nic jednoduché-

ho. Rozpočet je třeba mít ambiciózní, ale zároveň 

musí zohledňovat řadu faktorů a počítat i s ne-

předvídatelným.

V případě evropské sedmadvacítky to funguje 

podobně, ale přece jen trochu jinak. Na víceletém 

fi nančním rámci, jak se rozpočet EU na sedm let 

ofi ciálně označuje, se podílejí všechny klíčové 

unijní instituce. S návrhem rozpočtu přichází 

tradičně Evropská komise, která jej musí obhájit 

před Evropským parlamentem. Europoslanci jí 
obrazně řečeno nenechají nic zadarmo a jejich 

představy o jednotlivých rozpočtových kapitolách, 

které zahrnují dlouhodobé priority unie, jsou často 

mnohem ambicióznější. Takto například požadu-

jeme vyšší výdaje na podporu malých a středních 

podniků či vědy a výzkumu. 

Neméně důležité slovo v sestavování dlouho-

dobého rozpočtu EU mají také členské státy, 

kterých je po odchodu Spojeného království z EU 

sedmadvacet, tedy pořád dost. Najít společnou 

řeč mezi sebou a ještě s dalšími institucemi, které 

si stojí za svým, bývá nelehkým úkolem a jeden 

společný summit v Bruselu zatím k dohodě nikdy 

v historii nestačil. 

Připouštím, že v momentě, kdy čtete tyto řádky, 

už může být situace trochu jiná. Další vrcholné 

setkání premiérů a prezidentů evropské sedma-

dvacítky a zástupců Evropské komise a Evropské-

ho parlamentu nad návrhem víceletého fi nanční-

ho rámce totiž proběhne ještě v březnu. Troufám 

si však tvrdit, že fi nální dohoda se shodou 

ve všech bodech na stole pravděpodobně ještě 

není. Propast mezi proklamovanými ambicemi 

a peněženkami členských států, ze kterých je 

rozpočet z drtivé většiny placen, se totiž zdá být 

natolik hluboká, že si vyžádá ještě několik pokusů 

o její překonání.

Na závěr se proto hodí vypůjčit si slova babičky 

současného předsedy unijních summitů Charlese 

Michela, která v posledních týdnech hojně 

citovala média: „Kdo se o nic nepokusí, ničeho 

nedosáhne.“ 

MARTINA DLABAJOVÁ, 

poslankyně Evropského 

parlamentu

Výstraha koronavirem

P
andemické šíření zmutovaného viru je možno 

vnímat různě. Vedle jiného nám ukazuje naši 

zranitelnost a usvědčuje nás z toho, jak málo 

se soustředíme na podstatu.

Tím menším problémem byly uzavřené školy, 

divadla, kina, stadiony. Ačkoliv prapodivně působí 

sportovní soutěže bez diváků. Přece sport se dělá 

pro diváky. Opravdu? Nebylo to původně tak, že 

parta lidí, co měla chuť prohánět puk po ledě či 

merunu po trávníku, si chtěla změřit síly s po-

dobně postiženými? A teprve moderní schopnost 

světa zpeněžit i nemožné udělala ze sportu byznys? 

Nevím. Divné to je, v Národním si taky nestřihli 

Shakespeara jen tak pro sebe. 

Trochu větším problémem byly uzavřené hranice, 

byť možná přišly později, než měly. My, co jsme 

zažili ostnatý drát, to tak dramaticky nebereme, 

zvláště když věříme, že je to jen na chvíli. Co když 

to ale příště bude na déle? A co ti, kteří ostnatý 

drát nezažili a žijí s vírou či nadějí, že svět patří 

nám? Bohužel, nepatří nám ani Evropa, jak se 

ukázalo. Ta se celou dobu tvářila, že se jí to vlastně 

netýká, ať si to každý stát vyřeší po svém. 

Ještě větším problémem byly pro mnoho z nás 

uzavřené restaurace, obchody a obchodní cen-

tra. S vědomím toho, jak dlouho přežije virus 

v prostoru, bylo možná těžké laickým pohledem 

pochopit, že kino s dvěma stovkami diváků bylo 

zprvu větším rizikem než obchodní centrum, jímž 

za ty dvě hodiny trvání fi lmu projde několik tisíc 

návštěvníků, ale věřme odborníkům. A navíc se to 

brzy srovnalo.

Zásadním problémem by byly zrušená hromadná 

doprava a nefungující továrny. I bez nich průmysl 

ochlazoval, byť stále trendová křivka vykazovala 

růst. To už neplatí. Současný defi cit se možná po-

daří srovnat, projevuje se v drtivé většině případů 

ve službách. Růst se zastavil, krátkodobě zcela jistě 
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Politik, podnikatel, nebo odborář?

T
ak nějak mi to dlouhodobě nejde do hlavy. 

Když vedení mladoboleslavské automobilky 

zvažuje koncernovou strategii a jedním z bodů 

je i přesun výroby některých modelů mimo Českou 

republiku, šéf podnikových odborů Jaroslav Povšík 

vyhlašuje mobilizaci: „Zapojíme se, budeme bojovat 

za budoucnost. Nejsme ovce, které tady jen sledují, 

jak nás chce někdo poškodit. Chceme pokračovat 

v nastaveném úspěšném trendu. Chceme tady mít za-

městnanost, budoucnost, dobré mzdy a bonusy.“  Tak 

jejda, kdo by nechtěl. Jenže zaměstnanost tu je, 

mzdy ve Škodovce velmi slušné. A budoucnost? 

Ať se na mě pan Povšík nezlobí, budoucnost je 

právě starost vedení koncernu, ne odborářů. 

Podezírat vedení koncernu Volkswagen, že se 

Investice a rozvoj nejsou kategoriemi, v nichž by 

odboráři chtěli uvažovat. Což je s podivem, když 

jejich boss je členem dozorčí rady. Měl by vědět, 

že analýzy produktové strategie a její případné 

úpravy jsou běžným úkolem managementu. 

Jenže ono je to složité. Na tiskové konferenci, 

kde ministr dopravy a zástupci vedení Českých 

drah informovali o opatřeních, která v dopravě 

mají zamezit šíření koronaviru, dostal místo 

i nejvyšší odborář země Josef Středula. A světe, 

div se, nemluvil o ochraně zaměstnanců. Mluvil 

o tom, že vláda by měla s opozicí sednout 

ke stolu a najít mimořádné zdroje, kterými bude 

krýt mimořádné náklady rezortu.

Jak říkám, nějak mi to nejde do hlavy… 

VALERIE SAARA

Malé veřejné zakázky budou jednodušší

K
aždý úřad dnes má svou vnitřní směrnici, 

vlastní limity a postupy pro zadávání malých 

zakázek. Pokud je navíc zakázka hrazena 

z dotace, musí ještě dodržovat dotační pravidla, 

která jsou různá pro každý typ dotace, navíc 

se v čase mění. Výsledkem je chaos, ve kterém 

se obtížně vyznají samotní úředníci, natož pak 

dodavatelé či auditoři, kteří přijdou do styku s de-

sítkami různých úřadů, a tedy i desítkami pravidel 

hry. Dodavatelé často na zakázky rezignují – spíše 

vinou chaosu než korupce. Auditoři zase přicházejí 

s velmi osobitými výklady pravidel, neboť chybí 

jednotící praxe.

Hlavní ambicí naší metodiky je tento chaos 

omezit. Prvním krokem bylo vydání veřejného 

doporučení. V rámci naší zastřešující organiza-

ce Rekonstrukce státu jednáme o harmonizaci 

dotačních pravidel a o plošném zavádění metodiky 

ve státní správě – obojí nám premiér na jednání 

přislíbil, ke změnám tedy může dojít už letos, 

respektive při nastavování dotačních titulů na ob-

dobí 2021–2027).

Nová metodika má pouhých 11 stran i s přílohami 

a je překvapivě konkrétní. Tou hlavní změnou je, 

že zavádí nástroj veřejného zdůvodnění, díky kte-

rému může například starosta zadat zakázku fi rmě, 

s níž má dobré zkušenosti, pokud nabízí cenu 

odpovídající trhu. Zakázky nad 1 milion se soutěží 

otevřeně, nad čtvrt milionu uzavřenou soutěží ale-

spoň tří fi rem. Pod touto hranicí není hříchem do-

davatele vybrat rovnou, třeba na základě vynikající 

zkušenosti s dodavatelem nebo průzkumu trhu, 

podle kterého více fi rem nabízí víceméně obdobný 

poměr ceny a kvality. Nemá totiž ekonomický 

smysl otevřeně soutěžit každou drobnost.

Výjimky z pravidla schvaluje politik, který se 

podepíše pod veřejné zdůvodnění. Ano, ponese 

za zakázku politickou odpovědnost, nic víc mu 

přichází pokles. Jádro ekonomiky – v případě Čes-

ka – je v průmyslu, v exportu. Nefungující továrny 

by znamenaly, že růst by se nezměnil v pokles, 

který lze vybrat, ale v nekontrolovatelný pád, těžko 

předvídat jak hluboký. 

Ale netřeba zabývat se pandemií. Onemocnění 

COVID-19 v plné nahotě ukazuje zranitelnost 

globální ekonomiky, jejíž jádro se nachází v jedné 

části světa, aktuálně ekonomicky nejvýhodnější. 

K rozvrácení světových trhů by bohatě posta-

čil půlroční výpadek asijské produkce všeho, co 

z tamních továren putuje křížem krážem od Ruska 

po Falklandy, od Austrálie po Kanadu. Stojí nám ta 

závislost na jediné teritoriálně omezené produkci 

za to? Jistě, při regionálně strukturované ekonomice 

by cena mnoha produktů byla vyšší. Anebo taky ne. 

Škody a ztráty pandemie budeme sčítat ještě dlou-

ho. Obávám se, že ještě dlouho na ni budeme také 

Fo
to

: a
rc

h
iv

 E
co

n
la

b

však nebrání ji zadat na základě zkušeností s doda-

vatelem. Takové měkké doporučení z pera nezisko-

vek možná překvapí, je ale potřeba si uvědomit, 

že takto se z ruky zadávají zakázky i dnes. Jen ta 

odpovědnost a zdůvodňování tam nejsou.

Jedná se možná o nejdůležitější text, jaký jsme 

kdy napsali. Malé zakázky se sice málo propírají 

v médiích, svým objemem však tvoří polovinu 

veřejných nákupů, spolknou čtvrtinu našich daní. 

Jedná se o hrubý odhad, přesné číslo nikdo nemá, 

protože výsledky těchto 

zakázek se typicky nezve-

řejňují. I to nová metodi-

ka změní.  

JIŘÍ SKUHROVEC, Econlab, 

spoluautor Metodiky pro veřejné 

zakázky malého rozsahu

svádět leckteré neúspěchy a nedodělky. A dlouho 

budeme diskutovat o tom, co je odpovědností 

veřejnou a co odpovědností soukromou. Kdo po-

může tisícům nejrůznějších drobných a středních 

podnikatelů především ve službách. Zda jsme 

skutečně připraveni na nečekané, nicméně experty 

předvídatelné.

Mysli globálně, jednej lokálně. Baťa věděl, co dělá. 

Decentralizace a dematerializace výroby, jak ji 

slibují aditivní technologie, má skutečně něco 

do sebe. Stejně jako opravdu funguje e-learning 

i home offi  ce. Koronavirus může – pokud budeme 

chtít – znamenat poměrně značný posun v pohle-

du na skutečný potenciál a skutečnou využitelnost 

technologií. Už dnes padají otázky, jak moc se 

v důsledku pandemie změní trh práce. Čekám 

jinou změnu. Totiž změnu uvažování nad tím, 

co je a není bezpečné, co je a není rizikové, co je 

a není zranitelné. Protože naše vlastní zranitel-

nost, ne tržiště kdesi v Asii, je skutečnou příčinou 

celosvětového tažení koronaviru. 

Budeme čekat? Na co? Až zase Talebova černá labuť 

zamává křídly? Ale to nebyla černá labuť. To jen 

španělská chřipka s desetimiliony obětí před sto lety 

se zdála nenávratně pryč, současné zdravotnictví 

přece umí zázraky. Příroda ovšem též. A je zřejmé, 

že hrozby typu ebola, HIV, HPAI H5N8, MERS, 

Nipah, SARS či Zika netvoří konečnou řadu. Je 

na místě být připraven. Připraven nebyl nikdo, přes 

varování výše zmíněnými viry v uplynulých dvaceti 

třiceti letech. Vědci prý znají přibližně 5 000 druhů 

virů, počet těch neznámých, a přesto existujících 

se odhaduje na statisíce pouze u savců. Zatím to 

mohlo být jen takové škádlení…  

PETR KARBAN

nestará o budoucnost, to už je velká síla. Že 

budoucnost podniku a budoucnost zaměstnanců 

mohou mít rozdílnou podobu, je nasnadě, ale 

platí, že bez budoucnosti podniku budoucnost 

zaměstnanců nebude. A že pro podnik jsou za-

městnanci to nejdůležitější, ví i předseda předsta-

venstva  Bernhard Maier. Jen na rozdíl od Jarosla-

va  Povšíka si uvědomuje, že ne všichni a ne stále. 

Pan Maier musí vést fi rmu tak, aby žila a rostla 

nejen v tomto roce, ale v příštích desetiletích.

Zaměstnanci mladoboleslavské automobilky 

mají platy vysoce nad průměrem, přesto se od-

borům zdá, že fi rma vydělává tolik, že by měla 

platit víc. A slovy Jaroslava Povšíka jsou rozhod-

nuti za další zvýšení bojovat všemi prostředky. 
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  analýza

H
K ČR již v roce 2018 propočítala, že v přípa-

dě zrušení karenční doby vzrostou zaměstna-

vatelům mzdové náklady v důsledku zvýšení 

náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (DPN) 

o 5 miliard korun ročně. Pokud by navíc musely 

podniky přijmout nové zaměstnance, protože 

někdo práci za nepřítomné zaměstnance ve výrobě 

udělat musí, odhadovali někteří členové HK ČR 

zvýšení mzdových nákladů o 3,3 až 3,6 procenta.

V březnu 2020 zpřístupnila ČSSZ data o vývoji 

DPN v délce trvání 1–14 dní, kdy zaměstnanec 

dostává od svého zaměstnavatele náhradu mzdy 

za pracovní dny. HK ČR proto provedla analýzu 

dostupných dat za červenec až prosinec 2019.

Citelný nárůst krátkodobé nemocnosti
Podle dat ČSSZ vzrostl ve 2. pololetí 2019 počet 

ukončených případů DPN v délce 1–14 dní mezi-

ročně o 22,3 % (tj. 80 370 případů) na 441 187 pří-

padů. Meziroční nárůst případů krátkodobé DPN 

byl přitom zaznamenán ve všech krajích v ČR. 
Statistika ČSSZ ale uvádí jen ukončené případy 

DPN. Je přitom velmi pravděpodobné, že znač-

ná část DPN, která byla zahájena v prosinci před 

vánočními svátky anebo bezprostředně po nich, 

byla ukončena až v lednu. Výsledná čísla z konce 

roku jsou tak tímto vlivem zkreslena, v některých 

krajích mohl být počet případů DPN ve skutečnosti 

mnohem vyšší. Na významný nárůst krátkodobé ne-

mocnosti má bezpochyby vliv právě zrušení karen-

ční doby. Míra tohoto vlivu je ale otázkou – pro její 

zodpovězení je třeba, aby byla provedena podrobná 

analýza. Bylo by velmi zajímavé např. zkoumat 

dočasnou pracovní neschopnost trvající 1–14 dní 

v závislosti na státních svátcích či prázdninách 

školáků. HK ČR proto apeluje na ČSSZ a MPSV, aby 

se touto problematikou podrobně zabývaly.

Dopady na zaměstnavatele
Sazba pojistného na nemocenské pojištění place-

ného zaměstnavatelem byla od 1. července 2019 

snížena z 2,3 % na 2,1 %. Znamená to pro zaměst-

navatele úsporu, která ale nestačí ani na úhradu 

2 dnů dočasné pracovní neschopnosti jednoho 

zaměstnance ročně (hrazených 60 % jeho neredu-

kovaného průměrného výdělku). Nepočítá se navíc 

se zvýšením nemocnosti a s nárůstem přesčasů 

a dodatečných nákladů na přijetí zaměstnanců 

na „záskok“ za nemocné. Zaměstnanec také může 

být za rok nemocný opakovaně 3 dny a více. To již 

platí zaměstnavatel čistě ze své kapsy. 

Dopady na zaměstnavatele se liší především dle 

odvětví, ve kterém působí, a také dle charakteru 

práce. Tam, kde se pracuje na směny, jsou výpadky 

o to citelnější. Menší fi rmy často nemohou snadno 

zajistit někoho na „záskok“, ať už z důvodu vlastních 

kapacit, nebo z důvodu, že nemohu nabídnout 

takové mzdy jako velké fi rmy.  Rovněž nemají takové 

náborové možnosti jako velké fi rmy. Na druhou 

stranu u velkých fi rem jsou zase výpadky zaměst-

nanců z důvodu nemoci výrazně častější vzhledem 

k vyššímu počtu zaměstnanců. Každopádně skuteč-

ně relevantní výpočty je možné dělat až po mini-

málně roční zkušenosti s fungováním.

Výsledky ankety
V rámci Komorového barometru v lednu 2020 se 

HK ČR dotazovala svých členů na to, jak se zru-

šení karenční doby od začátku loňského července 

projevilo v jejich fi rmě. Čtvrtina členů HK ČR 

uvedla, že negativně pocítili především zvýšení 

nákladů na výplatu náhrady mzdy nemocným 

zaměstnancům. Pětina členských fi rem uvedla, 

že jejich zaměstnanci si častěji než dříve berou 

neschopenku, nicméně si tím pracovníci občas 

řeší soukromé záležitosti. Podíl zaměstnavatelů 

v rámci HK ČR, kteří opatření hodnotí pozitivně, 

např. proto, že zaměstnanci již nechodí tak často 

do práce nemocní, je zcela marginální.  

KARINA KUBELKOVÁ, hlavní analytička HK ČR

Analýza dopadů zrušení karenční doby
Jak se vyvíjela krátkodobá nemocnost od zrušení prvních tří dnů 

neplacené dočasné pracovní neschopnosti?

Od 1. července 2019 platí podnikatelé svým zaměstnancům náhradu mzdy již od prvního dne dočasné pracovní 

neschopnosti, a to po dobu až 14 dnů. Opatření bylo prosazeno přes odpor Hospodářské komory ČR i dalších 

zaměstnavatelských svazů.

VÝVOJ UKONČENÝCH PŘÍPADŮ DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI (DPN) V DÉLCE 1–14 DNÍ, 2. POLOLETÍ
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Zdroj: ČSSZ
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inzerce

Sdružení fi rem se zaměřením 
na lehké obvodové pláště, okna, dveře.
 Autorizované společenství u Hospodářské komory ČR
 Člen evropské organizace Eurowindoor AISBL se sídlem v Bruselu
 Člen Svazu podnikatelů ve stavebnictví
  ČKLOP tvoří normy, vydává směrnice, vydává odborné publikace, 
organizuje odborné semináře a konference

www.cklop.cz
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MOZAIKY 

www.proceram.cz  +420 734 570 262  

info@proceram.cz  New Living Center, Šafránkova 1238/1, Praha 5

Jedním z nejpoužívanějších dekoračních prvků, který doprovází vý-

robu keramiky již od samých počátků je keramická mozaika ve všech 

podobách i tvarech. Mozaiku lze použít jako tzv. dekorační listelo, 

rozřezáním na jednotlivé proužky nebo jako plošný dekor, popřípadě 

k obložení celé stěny nebo podlahy. Pomocí mozaiky lze také snadno 

zajistit spádovost např. na podlaze sprchy a navíc se zde při použití 

mozaiky zvýší protiskluz. Mozaiku lze také použít na obložení rádiusu 

vany nebo sprchové vaničky atd. 

V našem výrobním závodě vyrábíme širokou škálu  
standardizovaných i atypických mozaik.

Hlavní přednosti a výhody:

   Jedinečný design 
   Široká škála použití - dekorační prvek stěny či podlahy 
   Kvalitní ruční řemeslná práce 
    Výběr barevnosti dle požadavků. Možnost výroby vlastního  

atypického designu

Čím naše mozaiky vynikají?

TechnoArt Vám nabízí jedinečné série mozaik, které vznikají u nás. 

Od jejich prvotního návrhu, přes jednotlivé inspirace, jak a kde 

mozaiku použít. Tvoříme ji od samého začátku, proto si troufáme 

tvrdit, že je výjimečná.

   Jedinečný design 
  Kvalitní ruční práce
  Příznivá cena
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  expertní pohled

Metodika, nebo zákon?
Právní vakuum, v němž se veřejné zakázky malého 

rozsahu realizují, má často jeden efekt – úřady 

z opatrnosti postupují tak, že napodobují náročné 

postupy režimu pro velké zakázky, včetně hodnoti-

cích komisí či formálních nároků na nabídky. Vý-

sledkem je složitý a časově náročný proces a často 

i nedostatek zájmu dodavatelů, které administra-

tivní složitost odrazuje. V některých případech je 

proto běžnou praxí, že předjednaný dodavatel za-

jišťuje i fi ktivní nabídky formálně konkuren čních 

fi rem, aby před zákonem zakázka obstála.   

Nová pravidla, která tuto praxi ruší, jsou zatím 

sice pouze doporučující, nicméně samo Minis-

terstvo pro místní rozvoj potvrzuje, že jsou pro 

obce vítaným nástrojem, který průběh veřejných 

zakázek malého rozsahu zpřehlední, zjednoduší 

i zrychlí. Což bude mít přímý dopad i na efekti-

vitu úřadů, na počet tvoří totiž zakázky malého 

rozsahu výraznou většinu všech veřejných zakázek. 

„Ze strany zadavatelů, zejména obcí, o takový 

návod byl zájem, protože prostřednictvím veřejných 

zakázek malého rozsahu provádějí právě obce 

převážnou část svých nákupů. Při dodržení doporu-

čených pravidel budou mít nyní zadavatelé jistotu, 

že postupují transparentně a nediskriminačně, což 

přinese jistě i ekonomicky výhodnější nabídky,“ říká 

Vlastimil Fidler, ředitel Odboru práva veřejných 

zakázek MMR.   

Nemusí ale zůstat pouze u nezávazné metodiky. 

Premiér Andrej Babiš se spolu s ministryní spra-

vedlnosti Marií Benešovou a ministryní pro místní 

rozvoj Klárou Dostálovou v pátek 28. února sešel 

se zástupci platformy Rekonstrukce státu a jedním 

z témat byly i veřejné zakázky. Premiér na schůzce 

deklaroval, že předmětná metodika by měla být 

závazná pro státní orgány – ministryně pro místní 

rozvoj má příslušné usnesení předložit na jednání 

vlády ke schválení. Pro nové programové období 

2021–2027 navíc ministryně Dostálová chce, aby 

metodika byla povinná pro všechny příjemce 

dotací. A pokud se v praxi skutečně osvědčí, což lze 

předpokládat, bylo by jen logické, že by se stala in-

tegrální součástí zákona o veřejných zakázkách.  

PETR KARBAN

nosti. Zakázky nad milion se jinak soutěží otevřeně, 

nad čtvrt milionu uzavřenou soutěží alespoň tří 

fi rem. Pod touto hranicí už je možné dodavatele 
vybrat rovnou, t eba na základ  vynikající 
zkušenosti s dodavatelem, nebo pr zkumu trhu, 
podle kterého více � rem nabízí vícemén  obdobný 
pom r ceny a kvality.“ 

Metodika také zadavatelům doporučuje komuni-

kovat s trhem před i po soutěži, což se často neděje, 

protože zadavatelé se obávají, že jakákoliv komu-

nikace může být záminkou pro námitku porušení 

rovné příležitosti. Další novinkou, která by měla být 

samozřejmostí, je přezkoumání výhrady neúspěš-

ného uchazeče – vždy by ji měl vyřizovat nadřízený 

odpovědného úředníka. Právě to je cesta k budování 

transparentního, důvěryhodného trhu.

Nová metodika pro veřejné zakázky malého rozsahu

Konec fi ktivních výběrových 
řízení se blíží
Stručná, jednoduchá, konkrétní, a hlavně vstřícná k oběma stranám. Taková je nová metodika pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu, kterou ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravil neziskový sektor. A protože se líbí 

i premiérovi, mohla by se metodika, dnes doporučená, stát závaznou. 

E
xperti už se nechali slyšet, že nová metodika je 

revolucí. Hospodářská komora zastává názor, 

že vrací věci k normálu. „Jednoznačně metodiku 

vítáme, není přece normální, aby se každá drobnost 

soutěžila, zvláště když je veřejným tajemstvím, 

že řada soutěží byla pouze předem dohodnutým 

divadlem,“ říká k věci viceprezidentka HK ČR 

Irena Bartoňová Pálková.

Miliardy mimo kontrolu
Legislativa upravující zadávání veřejných zakázek 

bývá často – a právem – terčem kritiky. Většinou se 

však týká zakázek většího rozsahu, o těch malých se 

příliš nemluví. Což je tak trochu paradox, protože 

zakázky malého rozsahu tvoří zhruba polovinu 

všech veřejných zakázek a v součtu představují 

rok co rok sumu kolem čtvrt bilionu korun. To je 

přibližně šestina státního rozpočtu. Jde přitom o vý-

daje nekontrolovatelné, jejichž přesné číslo nikdo 

nezná, protože výsledky těchto zakázek se obvykle 

nezveřejňují. Nová metodika naopak zveřejňuje 

uchazeče, výsledek i jeho zdůvodnění u všech zaká-

zek nad čtvrt milionu.

„Veřejné zakázky malého rozsahu, tedy s plněním 

pod 2 miliony Kč u dodávek i služeb a s hodnotou 

do 6 milionů  K  u stavebních zakázek, v podstatě 

nemají zákonný rámec a jsou v současnosti zcela 

netransparentní. Z praxe víme, že značná část 

otevřených soutěží jsou jen soutěže formální, nemluvě 

o tom, že ada zvlášt  menších obcí některé investice 

raději odsouvá, než by jejich starostové riskovali pří-

padné problémy s audity a případně i kriminalizaci, 

jak tomu v některých případech bylo. Veřejně zdůvod-

něná přímá zadání jsou mnohem praktičtější,“ říká 

k nové metodice Tomáš Langr, majitel společnosti 

OTIDEA, která se poradenství v oblasti veřejných 

zakázek dlouhodobě věnuje.

Užitečné a normální
V čem je podstata metodiky, vysvětluje Jiří Skuhro-

vec ze spolku EconLab, který se spolu se sdružením 

Oživení v rámci protikorupční platformy Rekon-

strukce státu na návrhu podílel: „Když chce starosta 

bez soutěže Frantovi zadat opravu školy za milion, 

může. Stačí, když podepíše veřejné zdůvodnění, že 

cena je rozumná a s Frantou jsou vynikající zkuše-

METODIKA PRO MALÉ ZAKÁZKY

Všech 11 stran nové metodiky najdete 

na adrese https://cutt.ly/metodika, 

a pokud máte zájem o detailnější informace, 

sledujte praktický seriál pro zadavatele 

na blog.zindex.cz.
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  pohled z praxe

bylo mou chybou, že jsem na tuto výzvu, vzhledem 

ke své dovolené a předvánočnímu shonu, zapomněla 

reagovat jako každý měsíc ihned a následné kontrol-

ní hlášení jsem poslala ‚až‘ 20. 12. 2019. Jaké bylo 

moje překvapení, když mi dne 10. 2. 2020 přišla da-

tovou schránkou pokuta ve výši 30 tisíc korun, kde 

v odůvodnění bylo uvedeno, že výzva byla doručena 

5. 12. 2019, dne 12. 12. 2019 uplynula marná lhůta 

pro podání následného hlášení, které bylo podáno 
až 20. 12. 2019.“

Zastavme byrokratickou svévoli
Bagatelní povinnosti s neúměrně vysokými sank-

cemi představují v našem právním řádu skutečný 

problém. Do této problematické množiny řadíme 

takové případy, kdy adresátovi zákona v případě 

porušení povinnosti hrozí sankce, která je výrazně 

neúměrná závažnosti nebo škodlivosti následku, 

který porušením povinnosti nastane. Podnikatelé 

by neměli být stresováni, mnohdy až drakonicky, 

přísnými sankcemi v případech, kdy se jedná 

o zanedbatelná nebo pouze formální pochybení, 

která reálně nepůsobí žádnou újmu. Hospodářská 

komora ČR dlouhodobě upozorňuje na trend 

zvyšujících se pravomocí a svévole úřadů a naopak 

snižující se tolerance vůči pochybením podni-

katelům. To celé navíc při neustále se zvyšující 

administrativní a byrokratické zátěži. „Nerozumím 

tomu, jak mohli naši zákonodárci něco takového 

odhlasovat. Já jsem následné hlášení sice poslala 

osm dní po lhůtě, ale bez jakékoliv výzvy, a přesto 

mi byla uložena takto nepřiměřeně vysoká pokuta. 

Jednalo se navíc fakticky jen o potvrzení správ-

nosti údajů v řádně zaslaném kontrolním hlášení. 

Žádnou reálnou škodu jsem nezpůsobila a uložená 

pokuta mi přijde výrazně nepřiměřená. Kromě 

toho posílám následné hlášení za stejnou fi rmu nej-

méně již dva roky zpětně vždy v řádném termínu. 

Je zřejmé, že pokuty v našem státě stanovují ti, pro 

které je 30 tisíc korun zřejmě zanedbatelná částka. 

Nesmyslně krátké termíny na plnění povinností jsou 

pak nejspíše stanovovány za účelem vybírání pokut. 

Tak by to ovšem být nemělo. Jistě mi uvěříte, že 

za takto stresujících podmínek mě moje práce může 

jen obtížně těšit…,“  uzavírá paní Eva. Její zkušenost 

není ojedinělá, je jen jednou z mnoha dalších 

nepřiměřených a časově náročných požadavků 

ze strany státu na podnikatele.  

ZDENĚK NEUŽIL, Odbor legislativy, práva a analýz HK ČR

doručení do datové schránky. Velmi zajímavé také 

je, že chtějí potvrdit každý měsíc fakturu od stejného 

dodavatele služeb (na kontrolním hlášení je uvedeno 

DIČ dodavatele), který fakturuje každý měsíc téměř 

stejnou částku za své opakující se služby. Tím mi 

výrazně uniká smysl jejich stanoveného kontrol-

ního mechanismu. Co je však ze všeho nejhorší, je 

výše pokuty, kterou fi nanční úřad za pozdní reakci 

na výzvu k podání následného kontrolního hlášení, 

v mém případě každoměsíční, ukládá. Je to neuvěři-

telných 30 tisíc korun.“

Pokuta není jen hrozba
Mohlo by se zdát, že pokuta je jen hrozbou 

a fi nanční úřad k ní pro marginální pochybení 

nepřistoupí. Skutečnost je jiná, pokračuje Eva v lí-

čení svého příběhu: „Dne 5. 12. 2019 mi do datové 

schránky přišla, ostatně jako každý měsíc na stej-

ného dodavatele a stejnou částku, výzva potvrdit 

formou podání následného kontrolního hlášení 

pravdivost uvedených údajů v kontrolním hlášení, 

které jsem řádně podala k 25. 11. 2019. Uznávám, 

Osm dnů za třicet tisíc
Paní Eva z Prahy je jednatelkou malé účetní společnosti, ve které zároveň jako účetní také pracuje. „Moje společnost byla 

založena v roce 1998 a od té doby má poměrně stálou klientelu a poskytuje veškeré účetní a daňové služby,“ říká paní 

Eva úvodem. 

P
osledních několik let ovšem paní Evě zvy-

šující se požadavky ze strany státu značně 

znepříjemňují podnikání. „Od počátku mého 

podnikání se mnohé změnilo, zvláště v posledních le-

tech, kdy se výrazným způsobem zvýšily požadavky 

na podnikatele. Zejména se jedná o požadavky spo-

jené s kontrolními činnostmi ze strany fi nančního 

úřadu. Veškerá kontrolní hlášení, souhrnná hlášení, 

následná hlášení, EET a další povinně požadované 

kontrolní formuláře neúměrně svému výsledku 

zatěžují podnikatele svojí časovou náročností, a to 

na úkor vlastní podnikatelské činnosti, aniž by – po-

dle mého názoru – měly zásadní přínos pro kontrolu 

ze strany fi nančního úřadu, pro kterou byly tyto 

povinné formuláře vytvořeny,“ shrnuje své obavy 

z narůstajících povinností paní Eva. 

Kontrola kontroly
Dosti ale již o tomto známém tématu všeobecně. 

Pojďme se zaměřit na fenomén vyplňování for-

muláře Následné kontrolní hlášení, který fi nanční 

úřad rozesílá podnikatelům, kteří jsou povinni po-

dávat kontrolní hlášení. Takový formulář pravidel-

ně dostává i paní Eva: „U jednoho klienta dostávám 

výzvu od fi nančního úřadu o potvrzení pravdivosti 

jimi kontrolovaných vybraných údajů formou 

zaslání následného kontrolního hlášení a potvrzení 

pravdivosti údajů v kontrolním hlášení každý měsíc. 

Co existuje povinnost podávat kontrolní hlášení, 

rea guji na výzvu fi nančního úřadu a zasílám 

potvrzení pravdivosti údajů formou následného 

kontrolního hlášení vždy neprodleně po jejím 

 NEPŘIMĚŘENÉ A ČASOVĚ 
NÁROČNÉ POŽADAVKY DUSÍ 
PODNIKATELE. ZA TAKOVÝCH 
PODMÍNEK JE MŮŽE PODNIKÁNÍ JEN 
OBTÍŽNĚ TĚŠIT.
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P
racovala jste v různých oborech, ale 

vždy jste se pohybovala ve službách, 

je to tak? 

Je pravda, že jsem si vyzkoušela různé obory. Začala 

jsem jako referent cestovní kanceláře, při mateřské 

dovolené jsem vlastnila e-shop, učila jsem ekonomi-

ku na zdravotní škole a angličtinu ve školkách, psala 

jsem články pro internetové magazíny, naposledy 

jsem byla hypoteční a pojišťovací makléř. 

A nyní jste se kromě pojištění pustila navíc 

do realit…

Ano, hypotéky a pojištění jsem neopustila, naopak. 

Realitní podnikání s těmito obory úzce souvisí, 

takže jsem postupně začala uvažovat o rozšíření 

záběru. Jak jsem rozšiřovala okruh klientů, stále 

více lidí v mém okolí potřebovalo něco prodat či 

pronajmout. To byl velký impulz pro to, abych si 

otevřela vlastní kancelář. 

Jak složitý byl proces od rozhodnutí 

k realizaci? 

Ve svých rozhodnutích jsem dost rychlá, takže 

jsem si nejdříve začala studovat informace o trhu. 

Popravdě, rovnou jsem věděla, že chci jít pod fran-

šízu. Je to vlastně takový opakovaný úspěch. Takže 

jsem to vnímala jako jistou záruku úspěchu. Sice 

znám trh s hypotékami a pojištěním a mám vybu-

dovanou klientelu, ale o realitách jsem takřka nic 

nevěděla. Nechtěla jsem od začátku stavět něco, 

co mohu jednoduše získat. Ať už jde o IT podporu 

v podobě specializovaných systémů, školení pro 

sebe i své budoucí makléře, nebo dohled někoho, 

kdo se v realitách pohybuje roky a pomůže mi 

v začátcích. I když mám svou hlavu a ráda si dělám 

věci po svém, stejně tak ochotně si nechám pora-

dit, abych draze neobjevovala Ameriku. 

Takže důvodem, proč jste zvolila franšízu, 

bylo to, že dostanete zázemí? 

Není to jen o infrastruktuře. V jakémkoli oboru 

je zásadní značka a dobré jméno fi rmy. Já si svoji 

reputaci za ty roky těžce vydobyla, takže bych si 

neuměla představit svěřit své jméno někomu, kdo 

nemá perfektní pověst… A jsou i jiné důvody. 

Pro mě je důležité mít za sebou podporu silného 

a ochotného týmu. Je to jako být součástí velké 

skupiny a zároveň být svým vlastním pánem. 

A to se mi moc líbí. Když potřebuji poradit, mám 

na koho se obrátit. Na druhou stranu do spousty 

věcí mi nikdo nemluví a mohu si svou kancelář 

řídit dle vlastních představ. 

Jak jste došla k tomu, že to bude právě 

franšíza RE/MAX? 

S touto značkou jsem měla z minulosti dobré zku-

šenosti a dostala jsem i dobré reference z blízkého 

okolí. Nastudovala jsem si tedy další informace 

na internetu a víceméně bylo hned rozhodnuto. 

Jejich systém podpory nových franšízantů, vzdělá-

vání a celkový přístup mě přesvědčil okamžitě. 

Jaký byl tedy začátek vaší realitní kanceláře? 

Byl to velký rozdíl oproti dosavadním 

zkušenostem? 

Jako pokaždé, když rozjíždíte něco nového, je to za-

čátek a ten je vždy náročný časově i fi nančně. Musíte 

se naučit mnoho nových věcí, vybírat nové lidi, být 

jim nápomocen, do toho zařizovat kancelář a vše ko-

lem. Na druhou stranu musím říct, že hodně v tom-

to směru pomáhá systém RE/MAXu jako takový. 

Dostane se vám podpory, víte, do čeho, a hlavně jak 

se pustit. Samozřejmě v začátcích máte méně času 

na vše ostatní, ať už jde o zájmy, nebo o rodinu, s tím 

se musí počítat. Ale my jsme měli velmi rychlý start. 

A i když je kancelář otevřena teprve pár měsíců, už 

dnes vidím první výsledky. V kanceláři mám už pět 

makléřů a stále nabírám další. Probíhají pohovory 

a postupně jsou uzavírány další spolupráce. Všichni 

makléři procházejí školením, ale brzy začínají fungo-

vat a mít první náběry. Stejně jako já v roli makléře 

mám již své první případy úspěšně za sebou…

To je velmi rychlý start… 

To možná ano, ale takhle prostě funguji. Na konci 

roku bych ráda měla 15 realitních makléřů. To je 

můj plán. Kromě toho se potřebujeme v dobrém 

zapsat do povědomí lidí a nabírat nemovitosti, jak 

nejlépe to půjde. Také bych chtěla hypotéky a po-

jištění svěřit osobě, kterou do svého týmu teprve 

hledám. Zatím se tomuto stále věnuji osobně, ale 

po dohodě s partnerskou organizací RX Finance 

bych ráda našla specialistu přímo pro tento obor. 

V RX Finance jsou odborníci s letitým poskyto-

váním hypotečních služeb a mají široké portfolio 

spolupracujících bank. Díky tomu se nemusím bát, 

že si budu muset nového člověka učit od počátku. 

Přijde mi někdo, kdo už ví a kdo se rychle zapojí. 

A i díky tomu budu za zhruba dva roky připravená 

otevřít si druhou pobočku. Nyní je pro mě důležitá 

kvalitní, fungující kancelář a spokojení klienti.   

TOMÁŠ HEJDA

  pohled z praxe

NECHEJTE SE INSPIROVAT

 Pokud vás příběh Aleny Moranové zaujal 

a chtěli byste se dozvědět více o realitním 

podnikání a jeho možnostech, doporučujeme 

stránku www.remax-czech.cz/fransizing-

podnikani-v-realitach/. Tam se o nabídce 

podnikání s RE/MAX dozvíte vše potřebné.

Prošla řadou podnikání, 

nyní má vlastní realitní kancelář
Alena Moranová si ve své kariéře vyzkoušela spoustu různých činností. Učila ve školce, provozovala vlastní e-shop, psala 

články... Dnes má svoji realitní kancelář pod hlavičkou RE/MAX. Přestože kancelář funguje teprve pár měsíců, u stolů pilně 

pracuje již pět samostatných makléřů a další budoucí kolegové právě procházejí pohovorem. I když je Alena v realitách 

nováček, už nyní plánuje rozšíření působnosti o další město a další pobočku. 
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Program se nemění
V Hlavním sále Senátu PČR měli v dubnu pod 

záštitou předsedy Výboru pro zdravotnictví 

MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D., představit své pro-

jekty zaměstnavatelé, kteří jsou příkladem v prosa-

zování zdravého životního stylu na pracovišti i har-

monizaci pracovního a rodinného života. Odborný 

garant konference prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., měl 

promluvit na téma Prevence onemocnění kardio-

vaskulárního systému, a MUDr. Oldřich Šubrt měl 

představit světové novinky a trendy v oblasti péče 

o zdraví a osobní spokojenosti zaměstnanců ve fi r-

mách. Věříme, že se všemi se na podzim setkáme 

a že i v novém termínu bude tým Firmy pro zdraví 

opět na konferenci inspirovat všechny podniky 

a organizace, pro které je téma zdraví zaměstnanců 

aktuální součástí fi remní kultury.  

YVONA HARTLOVÁ

i odbornou pomoc. Naši odborní garanti jsou spo-

lečenskými autoritami, radí v médiích a poskytují 

rozhovory. A jsou připraveni pomoci i vám, využijte 

této příležitosti ke komunikaci a informovanosti 

vašich zaměstnanců.

Odložení V. ročníku konference 

Péče o zdraví zaměstnanců

P
evně věříme, že v této komplikované době 

se fi rmám zapojeným do projektu Firma pro 

zdraví podaří zúročit moudrost a prozíravost, 

s jakou nadstandardně přistupovaly k péči o zdraví 

svých zaměstnanců – v podobě psychicky i fyzicky 

odolných, loajálních a kooperujících lidí. Přáli 

bychom si, aby v tomto duchu rezonovala i sdělení 

certifi kujících fi rem na odložené konferenci 

na podzim 2020.

Pomozme si navzájem
Podařilo se nám vybudovat společenství a zároveň 

databázi fi rem a podniků z různých oborů napříč 

republikou. Aktuálně každý řeší svoji situaci. Je však 

možné si navzájem pomoci. Napište, co postrádáte 

nebo co nabízíte, a my vás propojíme. Networ-

king, spolupráce a komunikace jsou v této době 

platnou hodnotou. Jsme připraveni vám poskytnout 

FIRMA PRO ZDRAVÍ 

Projekt je garantovaný WHO, Evropskou 

komisí, Ministerstvem zdravotnictví, MPO 

i MPSV. Podporuje a organizuje projekty 

péče o zdraví zaměstnanců, inspiruje 

a certifi kuje značkou kvality Firma pro zdraví 

dle evropských norem. 

www.fi rmaprozdravi.cz 

Dne 23. dubna 2020 měl proběhnout již V. ročník konference Péče o zdraví zaměstnanců. Vzhledem k současné aktuální 

situaci a všem opatřením vlády ČR směřujícím ke zvládnutí epidemie koronaviru v ČR jsme bohužel nuceni konferenci 

odložit do „lepších časů“. Předpokládáme na podzim tohoto roku. 

|  HAVEL & PARTNERS s 6 kancelářemi v Praze, 
Brně, Bratislavě, Plzni, Olomouci a Ostravě je 
s týmem 28 partnerů, cca 150 advokátů a celkem 
220  právníků a daňových specialistů největší 
nezávislou právnickou fi rmou ve střední Evropě

|  Komplexní právní poradenství a související daňo-
vé služby ve více než 80 zemích světa a 12 světo-
vých jazycích; až 70 % případů s mezinárodním 
prvkem

|  Lídr v oblasti poskytování právních a daňových 
služeb pro domácí i zahraniční korporátní kliente-
lu, tým špičkově kvalifi kovaných právníků a odbor-
níků včetně daňových i účetních specialistů

|  Úzké propojení právních a daňových služeb 
s cílem poskytnout klientům kompletní službu 
na jednom místě a unikátní kombinaci právní 
odbornosti a detailní znalosti tuzemské i mezi-
národní daňové problematiky
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učení, uchování znalostí se zvyšuje až o 90 %, a to 

díky přímému prožitku trénované dovednosti. Kle-

sají také náklady na cestování. 

„Firmy o to zájem mají, protože jde o skutečné 

získání prakticky využitelné dovednosti. Teď jsme 

realizovali školení klientského servisu ve VR pro 

jeden obchodní řetězec a trénink obchodníků v ban-

kovním sektoru. Podle předem připraveného scénáře 

namodelujeme konkrétní situace. Náš soft ware 

poskytuje zpětnou vazbu formou konkrétních dat. 

Ale hlavně klient pozná své konkrétní reakce a může 

hned změnit neužitečné vzorce. Efekt autentického 

zážitku má stoprocentní využití v praxi,“ vysvětluje 

hlavní přínos VR ve fi remním vzdělávání Andrej 

Braguca, spoluzakladatel fi rmy Virtual Lab. 

Další důvod pro VR – práce má i bavit
Nejpočetněji zastoupenou generací pracovníků 

jsou mileniálové. Jsou také první generací vyrůs-

tající s hračkami digitálního věku, jsou zvyklí mít 

informace hned po ruce, netráví čas teoretickou 

přípravou, jsou schopni rozšiřovat své znalosti 

za pochodu a podle potřeby.  Pokud si fi rmy lámou 

hlavu, jak udržet mladé zaměstnance, mohou začít 

u simulované reality. Pro mladé pracovníky to není 

výstřelek, ale efektivní, ekonomická a ekologická 

technologie. Virtuální revoluce už začala.  

MIRKA ČEJKOVÁ

riziko poškození zařízení neškoleným personálem 

a také neúplnost proškolení. 

Technici by měli být připraveni i na situace, 

s nimiž se za svou kariéru pokud možno nikdy 

nesetkají. Může jít o výbuch, únik chemikálií 

nebo jiné nepředvídatelné situace. V tom případě 

je nezbytný rychlý zásah, aby se zmírnily škody 

na majetku, zdraví nebo životech. To se ale mimo 

virtuální prostředí nacvičit nedá. 

Dost bylo vzdělávání,
je čas získat dovednosti
Další oblastí pro využití VR je fi remní vzdělávání. 

Zejména v oblasti měkkých dovedností si fi rmy 

uvědomují limity tradičních školení, zaměstnanci 

sice kurzem projdou, ale v praxi se zlepšení často 

neprojeví. Ideálním nástrojem pro trénink soft  

skills v korporátním prostředí je právě virtuální 

realita. A investice se vyplácí. VR zvyšuje kvalitu 

Virtuální realita už dávno není jen o herním využití. Digitalizace, prolínání skutečného a virtuálního světa, strojové 

učení – to jsou hlavní hnací síly, které ovlivňují většinu odvětví naší ekonomiky. Uplatnění v průmyslu nachází postupně 

i VR. Podle 2020 XR Industry Insight Report 65 % fi rem působících v oblasti VR/AR uvedlo, že pracuje především 

na průmyslových aplikacích. 

R
ozšířená realita (AR) překrývá digitální obsah 

přes reálný svět. Ve výrobním prostředí tak 

člověk může vidět pomocí 2D/3D brýlí nebo 

tabletu provozní data, postupy nebo dokumen-

taci jako vrstvu promítnutou na reálné zařízení. 

Virtuál ní realita (VR) oproti tomu vytváří simulo-

vané prostředí, které člověka zcela pohltí. 

Digitální dvojče – virtuální kopie 
s reálným chováním 
„Využití virtuální reality je prakticky neomezené, 

ve fi rmách by se ale mělo soustředit na zdokonale-

ní poznávacích schopností pracovníků a na jejich 

výkon,“ upozorňuje Leoš Kubíček, spolumajitel 

technologické fi rmy Virtual Lab. Typickým 

příkladem, kdy VR/AR přináší fi rmě obrovské 

úspory, je takzvané digitální dvojče, tedy vytvoření 

přesného modelu ve virtuálním prostředí. Toho 

fi rmy využívají při zaškolování pracovníků nebo 

v rámci BOZP. 

„Právě teď pro klienta dokončujeme virtuální model 

linky pro operátory výroby. Požadavek zadavatele 

je nasimulovat krizové situace, které by v reálném 

prostředí stroj zničily. Pracovníci obsluhy i servisu se 

mohou s jistotou naučit pracovat se zařízením ještě 

dříve, než vstoupí do skutečné výroby,“ popisuje 

praktické využití Kubíček. Zaškolování na skuteč-

ných zařízeních představuje pro podniky fi nanční 

ztrátu způsobenou odstavením výroby, dále tu je 
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Digitalizace reality: 
Praktický přínos VR/AR
pro firmy

Virtuální 
revoluce 

už začala 

CHCETE VĚDĚT VÍC?

Vše potřebné a inspirativní o využití virtuální 

či rozšířené reality ve fi remním prostředí 

najdete na www.virtual-lab.cz.
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Vyrábíme světlo
pro lepší život.
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J
de o jakýsi přívěsek, který dotyčný nosí napří-

klad na krku. Ve své podstatě se jedná o bezdrá-

tový senzor, který zareaguje na stisknutí tlačítka 

a vyšle alarmovou zprávu. Služba MONTES poté 

zajistí automatické vytočení přednastavených tele-

fonních čísel, takže se příjemci okamžitě dozví, že je 

blízký člověk v ohrožení. Zalarmované osoby mohou 

rychle zareagovat a člověku v tísni vyrazit na pomoc. 

V podobných případech typicky platí, že klíčovou 

proměnnou je rychlost – obvolání příjemců díky této 

jedinečné službě proběhne do pár sekund.

„Výjimečné zpoždění může nastat u telefonního 

operátora, opět se však jedná o jednotky sekund. 

MONTES klade velký důraz na jednoduchost 

a snadnou použitelnost. Zprovoznění senzoru se 

službou zvládne každý během jedné minuty. Jediné, 

co je potřeba na začátku udělat, je zadat na webu 

telefonní číslo nebo čísla, kam má MONTES volat 

v případě stisknutí tlačítka,“ popisuje výhody 

služby Michal Nováček, ředitel společnosti TESLA 

Hloubětín. Řešení navíc počítá i s variantou, kdy 

alarmové volání na mobilu nikdo nezvedá. „Služba 

umožňuje nastavit více telefonních čísel, kterých 

může být teoreticky neomezený počet. Na ta se 

potom volá současně. Tím se minimalizuje riziko 

nezvednutí u jedné osoby. Další možností je také 

zaslání varovné SMS na jiné telefonní číslo.“

Vždy po ruce
Přívěsek zákazníka neobtěžuje, váží pouze 

16 gramů. Funguje na vnitřní baterii, která vydrží 

až deset let a snese přibližně 3 500 stisků tlačítka. 

Během jeho používání tak není nutná žádná 

speciální údržba. Je navíc voděodolný, takže ho lze 

mít u sebe i při koupání. V případě neočekávané 

poruchy přívěsku nebo zjištění stavu slabé baterie 

dá služba MONTES automaticky vědět předvo-

lenému číslu. Uživatel tak včas obdrží varovné 

hlášení v podobě zprávy. „Přívěsku je jedno, jakým 

způsobem a jak dlouho se tiskne tlačítko. Alarmová 

zpráva je odeslána ve všech případech. V případě 

potřeby je ale možné rozlišit krátký a dlouhý stisk, 

nebo dvojstisk. MONTES toto umí vyhodnotit jako 

rozdílné akce a uzpůsobit podle toho své chování,“ 

říká Michal Nováček.

Intuitivní zprovoznění
Všechny aktivity přívěsku včetně informace 

o stisknutí jsou okamžitě k dispozici v přehledné 

podobě na webovém portále. „Přihlásit se na web 

pomocí e-mailem obdržených přihlašovacích údajů 

zvládne každý během dvou kliknutí. Na portále už 

si jen stačí aktivovat senzor a od této doby začíná 

běžet služba a tlačítko je aktivní. Zbývá už jen 

doplnit telefonní číslo, nebo čísla, kam se má volat 

v případě nouze. Vše je nesmírně snadné, a navíc 

podrobně popsané v přiloženém návodu.“

Vítanou výhodou je také fakt, že jsou zprávy šifrova-

né. Nehrozí tak nebezpečí, že by je četla třetí strana 

a tím je mohla odposlouchávat, či dokonce měnit. 

Klient pak má k dispozici až 150 alarmů na rok, ať 

už formou automatického volání, či SMS. Při službě 

na tři roky se tedy jedná o 450 alarmů. Pokud by se 

náhodou kredit na alarmové zprávy vyčerpal, lze jej 

dokoupit. Informaci o nízkém stavu kreditu dostane 

zákazník opět včas formou zprávy.

Společnost pochopitelně počítá i s možnou varian-

tou ztráty či krádeže tlačítka. „V takovém případě 

se stačí spojit s vaším prodejcem, který vám zajistí 

nové dodání tlačítka. Je ovšem nutné zaplatit popla-

tek za jeho dodání,“ uzavírá Michal Nováček.    

ERIK BÁRTEK

Senzor, který chrání váš život
I během naprosto běžných dnů mohou nastat nestandardní situace, ve kterých jsme odkázáni pouze na pomoc druhých. 

Může nás potkat nečekaná zdravotní komplikace, nehoda, nebo se dokonce staneme obě mi násilného přepadení. 

Společnost TESLA přináší unikátní službu MONTES, která automaticky zavolá blízkým nebo ošetřovatelům na mobilní 

telefon. Jak? Stačí jen zmáčknout malé bezdrátové tlačítko. 

TESLA

Společnost TESLA je technologickou 

fi rmou s hlubokou, dlouholetou tradicí 

již od roku 1946. Snaží se vytvářet 

moderní, inovativní řešení a s vizí učinit 

technologii přítelem a pomocníkem lidí 

v běžném i pracovním životě. 

MONTES je služba pro lidi, a proto je 

i lidská ve všech aspektech. Neobtěžuje, 

šetří čas a pomáhá.
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E
xistuje mnoho nástrojů pro vzdálenou 

komunikaci. Většina těchto soft warových 

nástrojů je využitelných jako služba (SaaS), 

nejčastěji formou cloudu, alternativní možností je 

instalace do vnitřního prostředí fi rmy. Tyto služby 

jsou obvykle přesně dané, bez zásadních mož-

ností přizpůsobení fi rmě. Naproti tomu instalace 

do vnitřního prostředí přináší větší možnost 

integrace. Neznamená to, že cloudové služby jsou 

nebezpečné, ale je třeba pečlivě zvažovat všechna 

pro a proti. Instalace výše zmíněných nástrojů 

dovnitř fi rmy, bez personálního zajištění, může být 

větší bezpečnostní hrozbou než předchozí scénář.

Vzdálený přístup 
Všechny moderní systémy již využívají k přenosu 

obrazu a hlasu datové linky. Tím se může pracovi-

ště zaměstnance, operátora call centra, zákaznické 

podpory či jiného místa přenést doslova kamkoliv 

na planetě. Má to však svá technologická a legislativ-

ní omezení, přičemž těch druhých je více. Pro práci 

mimo kancelář potřebujete zabezpečený vzdálený 

přístup na fi remním úložišti, do fi remní sítě, k fi rem-

ním zdrojům nebo souborům, tedy interním IT 

systémům. Pomocí služeb, jako CRA VPN, kterou 

nabízí společnost České Radiokomunikace (CRA), 

můžete vytvořit bezpečné, virtuální propojení všech 

lokalit, včetně těch mobilních, s centrálními systémy, 

ať již leží kdekoli. Celá takto vytvořená síť je vyhraze-

ná pouze vám a existuje mimo veřejný internet.  

Centralizace a infrastrukturní cloud
Úloha je pro fi rmy jednodušší, když je již interní 

IT transformováno do centralizované podoby.  

Minimálně je umístěno v páteřním datovém cen-

tru nebo využívá infrastrukturní cloudové služby 

(IaaS). Tyto druhy služeb totiž umožňují plně pře-

nést celé IT do cloudu. Mezi největší celosvětové 

a standardizované patří Amazon AWS, MS Azure. 

Lokální služby jako CRA Business Cloud se sou-

středí na maximální přizpůsobení a nadstandardní 

podporu. V takové infrastruktuře lze pomýšlet 

i na další možnosti řešení přístupu k fi remním 

systémům. Velmi rozšířenou metodou je využití 

virtuálních pracovních stanic (VDI). To znamená, 

že je prakticky lhostejné, jaký HW má k dispozici 

vzdálený zaměstnanec. Jakmile se chce přihlásit 

do fi remní sítě, otevře se mu vždy stejné prostředí. 

Správa takových prostředí je potom nad celými 

skupinami centralizovaná a mnohem jednodušší. 

Je však nezbytné zamyslet se nad kvalitou komu-

nikačních linek. Mají-li plnit kritické funkce, ne-

mohou být sdílené s nikým dalším, tedy musí být 

garantována její propustnost. Pro skutečně kritické 

aplikace je agregace větší než 1:1 velkým rizikem. 

Důležitá je i garance maximální doby opravy služ-

by. Věřte, nebo ne, drtivá většina připojení v Česku 

tuto defi nici nenaplňuje.

Problém velké audience  
Standardní nástroje obvykle pokulhávají, je-li vaším 

hlavním komunikačním médiem video a máte 

vysoké nároky na jeho kvalitu, nebo máte skutečně 

velkou obec sledujících. Současné sledování obsahu 

mnoha lidmi vytváří totiž vysoké nároky na od-

bavení. Obvykle takový stav nastává jen občas. 

Což vede k obrovským neefektivitám v nákupu 

a provozu vlastního systému, nebo ke špatné 

uživatelské zkušenosti. Pro tyto případy nabízejí 

CRA možnost živého vysílání lekcí či přednášek, 

bez ohledu na počet sledujících. Součástí nabídky 

je i zabezpečení přístupu pouze pro defi nované 

publikum a poskytnutí přehrávače pro implemen-

taci do vlastních webových stránek. Lze také využít 

archiv videosouborů, například pro videa, tutorialy 

a další materiály, pro které CRA vyhradí prostor 

na vlastním úložišti, přičemž všechny materiály 

budou zpracované do formátu dostupného jak 

na webu, tak i na mobilu. Příkladem využití může 

být online přenos zasedání a vytvoření archivu jed-

nání či usnesení, který by byl umístěn na webových 

stránkách úřadu.

Když nemáte kam jít
Pokud byste z nějakého důvodu potřebovali 

pracovat v zabezpečených prostorách mimo vlastní 

tradiční lokality, můžete dokonce využít přímo 

budovu CRA. Prostory jsou určeny pro krizový tým 

v případě nemožnosti přístupu do vlastních kance-

láří, nejčastěji pro případy technických komplikací 

nebo omezení, ale i v jiných případech. Navíc 

do technologických prostor nebo přímo do dato-

vých center společnosti CRA můžete umístit část 

nebo všechny své IT technologie. Tyto objekty jsou 

energeticky velmi dobře vybavené, a především jsou 

napojeny na páteřní internetovou síť. Nespornou 

výhodou také je, že se jejich naprostá většina nachá-

zí mimo městské aglomerace a jsou součástí kritické 

infrastruktury státu, mají tedy zajištěné nezávislé 

napájení minimálně ze dvou zdrojů a jsou na vysoké 

úrovni zabezpečení.  

MILOŠ MASTNÍK, obchodní ředitel CRA

Vše, co potřebujete pro home offi  ce
České Radiokomunikace řeší komplexní vzdálený přístup pro byznys
Jestli současná situace procvičí české fi rmy v nějakých dovednostech, budou mezi nimi určitě fl exibilita a práce z domova. 

Mnoho společností tak funguje. Mnoho ale také ne a musejí do velké míry improvizovat. Jak vyšší podíl práce z domova 

zvládnout? Co všechno k tomu potřebujete? Základními pilíři jsou komunikace, spolupráce či kolaborace, bezpečný přístup 

a provoz IT systémů.

Schéma CRA streamingu velkých skupin

SPOJTE SE S PROFESIONÁLY

Potřebujete řešit pro svůj tým garantovaný 

a bezpečný vzdálený přístup k fi remním 

systémům? Kontaktujte experty společnosti 

České Radiokomunikace. 

www.cra.cz
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V
 režimu Wind-Free™ je chladný 

vzduch jemně a rovnoměrně 

distribuován do prostoru 

prostřednictvím tisíců mikrootvo-

rů, což vytváří stav tzv. „klidného 

vzduchu“. Klidný vzduch defi nuje 

ASHRAE jako rychlost prou-

dění vzduchu o rychlosti nižší 

než 0,15 m/s. Pro osoby přítomné 

v místnosti je tato rychlost vzduchu 

pociťována jako bezvětří. To umožní 

uživatelům takto klimatizovaného prostoru 

pracovat nebo odpočívat pohodlně bez nepří-

jemného chladného průvanu, navíc se sníženou 

hlučností provozu klimatizační jednotky a se 

sníženými provozními náklady. 

Pro váš komfort
V režimu rychlého chlazení, kdy je potřeba ve vy-

hřáté místnosti snížit teplotu vzduchu, je využíváno 

klasické chlazení, kdy je chladný proud distribuo-

ván otevřením lamely. Následně je využita funkce 

odvlhčování pro nastavení optimální vlhkosti 

vzduchu. A konečně, když je dosaženo požado-

vané teploty, je aktivován režim Wind-Free™ pro 

udržování nastavených teplotních hodnot a zajištění 

ideální míry komfortu.

Na rozdíl od předchozí řady mají nové nástěnné 

jednotky inovovaný design. Jednotky byly konstruo-

vány tak, aby splnily designový požadavek na pro-

pojení a harmonizaci prostoru, vzduchu a přítom-

ných osob. Nový design má však kromě estetických 

výhod i technické. Díky novému tvaru jednotky 

dosáhneme zvětšení plochy předního panelu a tím 

ještě výraznějšího využití Wind-Free™ technologie. 

Počet mikrootvorů, který byl u předchozí řady 

v průměru 21 000, se nám zvětšil na 23 000. 

Nová řada nástěnných klimatizací Samsung také 

optimalizuje proces chlazení pomocí funkce AI 

(umělá inteligence) Auto Comfort, která spotře-

bitelům umožňuje využívat klimatizační zařízení 

efektivněji. Funkce AI Auto Comfort analyzuje 

podmínky v místnosti, uživatelem preferované 

teploty a režimy chlazení, a dokonce venkovní 

podmínky pro automatickou 

volbu toho nejvhodnějšího nastavení. 

Lepší a chytré 
Aktualizace se dočkalo i takzvané chytré ovládání. 

Jednotky lze ovládat a monitorovat vzdáleně po-

mocí aplikace Samsung SmartTh ings. Tato aplikace 

umožnuje jednotky zapnout nebo vypnout, vybrat 

preferované režimy chlazení, naplánovat provoz, 

a dokonce sledovat spotřebu elektrické energie – 

to vše pouhým dotekem na mobilním telefonu 

nebo tabletu. Výraznou inovací je ovládání hlasem. 

S využitím hlasového ovládání Samsung Bixby, 

Google Asistent nebo Apple Siri můžete jednotce 

prostřednictvím chytrého telefonu jednoduše říct, 

že má např. zvýšit či snížit teplotu v místnosti, 

nebo přepnout do režimu vytápění. 

Další funkcí, která je dostupná u některých typů 

nových jednotek, je snímač detekce pohybu MDS 

(Motion Detector Sensor). Pokud MDS zjistí, 

že v místnosti po 20 minut nedošlo k žádné-

mu pohybu, automaticky se přepne do režimu 

Wind-Free™ pro úsporu energie. Po 40 minutách 

pak automaticky zvýší teplotu o 2 °C v režimu 

Wind-Free™. A po dalších 40 minutách se přepne 

do pohotovostního režimu (Soft  off ). Jakmile ale 

snímač detekuje jakýkoliv pohyb, vrátí se do běž-

ného provozu. Pomocí snímače detekce pohybu je 

také možné nastavovat zařízení tak, aby nefoukalo 

vzduch přímo na uživatele místnosti, ale využít 

k chlazení nepřímý proud vzduchu. 

Čistota především
Dalším velmi důležitým parametrem je čistota 

vzduchu. I v nových klimatizačních jednotkách 

Samsung jsou různé typy fi ltrů, které napomáhají 

udržet zdravé vnitřní prostředí. U vyšší řady 

najdeme tzv. Tri-care fi ltr. Je tvořen ze tří vrstev 

fi ltrů, z nichž první je hustá vrstva zachycující 

prachové částice a zvířecí chlupy. Další vrstva 

fi ltru je potažena zeolitovým povrchem, který 

zachytává jemný prach a pomáhá snižovat 

přítomnost potenciálně nebezpečných virů, 

bakterií a alergenů. Filtry jsou v jednotkách 

velice snadno dostupné, a je tedy jednoduché je 

vyndat a vyčistit. 

Všechny nové klimatizační jednotky Samsung 

pracují s chladivem R32 a mají vlastní Samsung 

kompresory s technologií Digital Inverter Boost. 

Na rozdíl od běžných kompresorů s pevnou rych-

lostí udržují požadovanou teplotu bez častého 

vypínání a zapínání, takže dochází k menšímu 

opotřebení kompresoru. Jsou vybaveny silnými 

neodymovými magnety a obsahují tlumič, takže 

pracují účinně, ale s nižší generací hluku a vibra-

cí. Nové nástěnné klimatizační jednotky Samsung 

jsou k dispozici od prvního čtvrtletí 2020 jako 

Single Split (RAC) a jako Multi Split (FJM).  

PETR SIMON

Klimatizační jednotky 
s umělou inteligencí

Lepší a chytré Čistota především
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Samsung uvádí v roce 2020 na trh novou řadu rezidenčních klimatizačních jednotek. Nová řada opět využívá osvědčenou 

technologii Wind-Free™. Unikátní bezprůvanová funkce Wind-Free™ je doplněna novými inteligentními technologiemi 

pro větší domácí komfort a vylepšenou energetickou účinnost. 
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dalších subjektů. Ekonomickými parametry jsou 

Nárůst tržeb, Nárůst aktiv, Poměr hospodářského 

výsledku po zdanění k vlastnímu kapitálu (ROE) 

a Poměr oběžných aktiv a krátkodobých závazků, 

tedy běžná likvidita.  

PETR KARBAN

které splňují obrat 100 mil. Kč až 5 mld. Kč a mají 

veřejně dostupné účetní závěrky za poslední tři 

roky. Kvalitativním kritériem je schopnost fi rem 

dostát svým závazkům, což znamená, že hodno-

cená společnost nesmí být v likvidaci či insolven-

čním řízení a současně nesmí být evidována jako 

nespolehlivý plátce/osoba s pohledávkami státu či 

Diamanty českého byznysu:
Olomoucký a Moravskoslezský kraj
Na slavnostním večeru v olomouckém hotelu Nutrend World byly 25. února uděleny úspěšným fi rmám dalších dvou krajů 

Diamanty českého byznysu – ceny, které jsou prestižním ohodnocením výkonnosti českých fi rem v jednotlivých regionech. 

H
ojná účast provázela druhé regionální setkání, 

na němž byla udělena ocenění zástupcům fi -

rem dalších dvou krajů, potěšující byla i účast 

několika zástupců měst a obcí. Ceny Diamanty 

českého byznysu jsou projektem vydavatelství 

COT media, které se českému podnikatelskému 

prostředí věnuje dlouhodobě. Základním posláním 

projektu, na němž se z pozice odborného garanta 

podílí vedle tří českých a moravských univerzit 

i Hospodářská komora ČR, je ocenění nejúspěš-

nějších podnikatelských subjektů a jejich následná 

podpora v podobě série networkingových setkávání 

a propojování podnikatelské sféry se sférou akade-

mickou, expertní a veřejnou. Projekt již druhým 

rokem navazuje na seriál regionálních setkání, 

jejichž smyslem bylo v předchozích letech pod 

heslem České fi rmy a české hlavy spojovat českou 

vědu s tuzemskými fi rmami a institucemi.

Diamanty českého byznysu jsou udělovány 

na základě žebříčku sestavovaného vždy ke konci 

roku analytickými experty společnosti Bisnode 

na základě objektivních ekonomických ukaza-

telů za poslední tři roky (letos tedy za období 

2016–2018) pro všech čtrnáct krajů České repub-

liky, přičemž za každý kraj jsou oceňovány vždy 

tři nejlépe hodnocené společnosti. Do žebříčku 

vstupují společnosti se sídlem v České republice, 

Daniel Ustohal, obchodní ředitel České pošty, předává ocenění za 3. místo v Olomouckém kraji Jiřímu Nesvadbíkovi, jednateli 

společnosti ŽALUZIE NEVA.
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Z rukou Zdeňka Koháka, marketingového ředitele společnosti Alukov, přebírá ocenění za 2. místo v Olomouckém kraji jednatel 

společnosti PE GRANIT Petr Plischke.

Eva Frindtová, vydavatelka COT media, a Aleš Bláha, manažer interních klientů Generali České pojišťovny, předali cenu Petrovi 

Skočdopole, jednateli společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, která v Olomouckém kraji zvítězila.   

VÝSLEDKY OLOMOUCKÝ KRAJ

1.    Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s. r. o.

2.    PE Granit, s. r. o.

3.    ŽALUZIE NEVA, s. r. o.

4.    Koutný, spol. s r. o.

5.    DSL Food, s. r. o.

6.    ING. ZDENĚK TOMEK – STAVEBNÍ FIRMA, a. s.

7.    MB TOOL, s. r. o.

8.    GRM Systems, s. r. o.

9.    MORAVIA CONSULT Olomouc, a. s.

10.  SLÉVÁRNA ANAH Prostějov, s. r. o.

Vjačeslav Lypko, investiční ředitel společnosti Enterprise Investors, předal partnerskou cenu Nejperspektivnější fi rma za udržitelný 

růst tržeb a ziskovosti řediteli hotelu NUTRENDWORLD Antonínu Hrudníkovi. 

OLOMOUCKÝ KRAJ: FENIX

Když Cyril Svozil v roce 1990 zakládal 

v Jeseníku jednu z prvních soukromých 

společností v České republice, těžko mohl 

tušit, že zakládá společnost, která za pár 

let jako jedna z prvních českých koupí 

svou zahraniční konkurenci. Věřil však, 

na rozdíl od mnoha jiných, v elektrickou 

energii a vsadil na výrobu sálavých topných 

panelů a na jejich export do západní Evropy. 

Trh mu dal za pravdu a brzy se portfolio 

fi rmy rozšířilo o další produkty, elektrické 

konvektory, topné kabely, rohože a fólie, 

regulační mechanismy a širokou škálu 

doplňků.

Původní společnost s ručením omezeným 

by už dávno nestačila, fi rma expandovala 

na západní trhy – dnes vlastní výrobní 

závody na Slovensku, ve Španělsku, Francii 

a Velké Británii, obchodní společnosti 

v Německu, Norsku a Polsku, do skupiny 

patří i společnosti investiční či technologické. 

Vznikl tak rodinný holding 11 společností 

vyvážejících produkci do více než šedesátky 

zemí 4 kontinentů.

TŘICET LET 
SVOBODNÉHO PODNIKÁNÍ
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VÝSLEDKY MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

1.     RSBP, spol. s r. o.

2.    AWC Morava, s. r. o.

3.    MIXA VENDING, s. r. o.

4.    SmartShop, s. r. o.

5.    GASTRO – MENU EXPRESS, a. s.

6.    KOVONA SYSTEM, a. s.

7.    FEBE SCRAP, s. r. o.

8.    VibroBeton, s. r. o.

9.    ELTOM, s. r. o.

10.  JTA – Holding, spol. s r. o.

Starosta Bruntálu Petr Rys s Miroslavem Mixou, majitelem a jednatelem společnosti MIXA VENDING, která byla 

v Moravskoslezském kraji hodnocena na 3. místě. 

Ocenění za 2. místo v Moravskoslezském kraji převzal od Gabriely Ben Ahmed, vydavatelky COT media, a Tomáše Zahálky, ředitele 

Deluvis Advisory pro Wealth Management, Martin Špok, jednatel společnosti AWC Morava.

Lucie Jahnová (uprostřed), marketingová manažerka společnosti RSBP, která v Moravskoslezském kraji zvítězila, převzala ocenění 

od starostky města Třince Věry Palkovské a Františka Hály, člena představenstva společnosti TESLA Mladá Vožice.  

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ: KOFING

Společnost vznikla již na jaře roku 1990 a byla 

jednou z prvních soukromých fi rem na území 

Ostravy. Základ podnikání dalo společnosti 

již od prvopočátku samo město se svými 

průmyslovými podniky – orientace na služby 

pro obory hutnictví, energetiky, strojírenství 

a chemie měla v Ostravě dobré podmínky 

pro růst. Základ výroby tvoří od prvopočátku 

kusová či malosériová výroba ocelových 

konstrukcí a zařízení pro vlastní projekty 

i externí zákazníky, podobně je zaměřeno 

laserové pálení, které je orientováno 

na kusovou, sériovou či zakázkovou výrobu 

jednoduchých výpalků, ohýbaných dílů 

a svařenců z vlastního i dodaného materiálu, 

vše doplňuje projektová, montážní, servisní 

a dodavatelská činnost pro zmíněné sektory.

Růst fi rmy byl v ostravské průmyslové 

aglomeraci trvalý, proto se celá fi rma v roce 

2008 přestěhovala do vlastního areálu 

v Paskově, kde má k dispozici 5 000 m2 

vlastních výrobních a skladovacích ploch 

a v roce 2010 se stala i součástí silné fi nanční 

skupiny PROMET GROUP, což podpořilo další 

růst díky schopnosti realizovat větší zakázky 

komplexních technologických celků.

TŘICET LET 
SVOBODNÉHO PODNIKÁNÍ
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Po adatel Generální partnerTitulární partner

Odborní partne iAnalytický partnerHlavní partne i

Partne i

54-57K_diamanty.indd   57 31.03.20   16:32



58   www.komora.cz

  pohled

vidíme velký potenciál i příležitost pro inovace 

v duchu udržitelného rozvoje.

Móda, nebo trend?
Setkávám se často s otázkou, jestli je přírodní 

stavění vůbec pro masovější výstavbu vhodné. 

Odpověď není složitá, ve světě existuje již mnoho 

povedených příkladů nejen rodinných domů, ale 

i větších bytových jednotek. A zajímavé inspirativ-

ní projekty existují i u nás, stačí se podívat na ate-

liér Slamák či projekty Nature systém a Přírodní 

bydlení. V loňském roce například Slaměný dům 

postavený Janem Chvátalem získal hlavní cenu 

Energy Globe. Stavba svépomocí trvala tři roky, 

materiálem byla sláma, hlína, dřevo a výsledkem je 

dřevem vytápěný energeticky pasivní dům, který 

využívá dešťovou vodu i fotovoltaiku. Ze za-

hraničních projektů stojí za pozornost litevský 

Ecococon, britský Mod-cell, Rainbow ekosystém 

a Sergey-Makhno architects z Ukrajiny, německý 

ateliér Dirka Scharmera, švýcarský ateliér Werner 

Schmidt a mnoho dalších zajímavých projektů.

Naučili jsme se bezohledně brát to, co příroda 

vytvářela miliony let, na úkor budoucích generací 

a naučili jsme se po sobě zanechávat odpad, který 

dokáže znečišťovat naše životní prostředí stovky 

až tisíce let. Přírodní stavitelství je malým krokem 

proti tomuto proudu.  ■

VIKTOR KARLÍK, koordinátor BAOBABY, z. s., pořadatel konference 

Stavby z přírodních materiálů 2020

Současně je zřejmé, že v následujících letech bude 

v Česku vzhledem k nedostatku dřeva, probíhající-

mu suchu a kůrovcové kalamitě nedostatek dřeva. 

Slaměné domy sice dřevo využívají, ale ve výrazně 

nižší míře než klasické dřevostavby.  

Sláma v hlavní roli
Je přírodní stavitelství udržitelné ve větším roz-

sahu? Tvrdím, že ano. Produkce pšeničné slámy 

v ČR je nad 5 miliony tun za rok, převážná část 

se jí nechává na poli jako hnojivo, část se používá 

na podestýlky, část pro výrobu biopaliv. Přesto se 

z našich analýz zdá, že pro stavebnictví by se dalo 

z roční produkce využít asi 20 procent. To je každý 

rok materiál až pro 175 tisíc rodinných domů, 

navíc s pozitivní CO
2
 bilancí. Sláma je totiž lokální 

zdroj s minimální ekologickou stopou a nízkou 

zabudovanou energií pro výrobu a provoz budov. 

Aby se do budoucna mohl tento stavební systém 

více rozšířit, je potřeba zapracovat především 

na inovaci stavebních technologií a materiálových 

toků na přírodní bázi. Velký potenciál vidím 

v modulární výstavbě ze samonosných slaměných 

panelů, což může zrychlit stavební procesy a díky 

tomu lze dosáhnout vyšší preciznosti a kvality. 

Proto v současné době vyvíjíme vlastní verzi 

slaměných panelů, které bychom ještě v tomto 

roce chtěli představit a nabídnout je zákazníkům. 

 Vedle materiálů potřebujeme samozřejmě i archi-

tekty a projektanty, kteří budou schopní v tomto 

duchu domy navrhovat. V přírodním stavitelství 

Přírodní stavby: 

Fenomén pro 3. tisíciletí?
 Výstavba nízkoenergetických 

a pasivních budov z lokálních 

přírodních materiálů velmi dobře 

souzní s koncepcí udržitelného 

rozvoje. Takový druh staveb zažívá 

v době hlubšího ekologického 

uvědomění lidské společnosti 

dynamický rozvoj. A stejně jako se 

u nás kdysi objevil trend dřevostaveb, 

narůstá postupně i trend přírodních 

staveb založených na bázi dřeva, 

slámy a hlíny.

S
družení Baobaby jsem před lety zaklá-

dal s Danielem Grmelou, který na téma 

slaměných domů a přírodních staveb psal 

doktorandskou práci, s Lídou Temelovou, která se 

zajímala o výtvarné využití přírodních materiálů 

v rámci prostorové tvorby, a také s Martinem Dří-

malem, architektem, který se zajímal o nízkoener-

getické stavby z přírodních materiálů. V podstatě 

mě k tomu nápadu přivedla zkušenost při stavění 

mého vlastního domu, kdy nebylo možné sehnat 

architekta, balíky slámy ani dělníky schopné 

s nimi pracovat. V letech 2003–2008 se postavily 

v ČR tři slaměné domy, v posledních třech letech 

jsou to již desítky domů. A v loňském roce napří-

klad byla již každá přibližně čtyřicátá realizovaná 

dřevostavba rodinného domu u nás izolovaná 

slaměnými balíky.

Takřka vyčerpané zdroje
Přírodní stavitelství vyhovuje dnešním trendům 

a požadavkům, stavby mohou dosahovat na níz-

koenergetický až pasivní standard, vznikají často 

se specifi ckým designem, který využívá přírodně 

rostlé dřevo a přiznává i nejrůznější přirozené kři-

vosti a zaoblené tvary. Do karet tomuto stavební-

mu systému může hrát i to, že nabývá na síle odpor 

vůči plastům a toxickým materiálům, které proka-

zatelně ničí ekosystém a často i zdraví. Ve staveb-

ních materiálech to je například polystyren, různé 

druhy polyuretanů, hliník, formaldehyd, cement 

a mnoho dalších materiálů využívaných v kon-

venční stavařině. Ta také ve velké míře využívá 

neobnovitelné zdroje a materiály, které velmi 

zatěžují ekosystém uhlíkovou stopou a jsou také 

těžce recyklovatelné a rozložitelné. Existují napří-

klad studie, které upozorňují na to, že nám dochází 

písek, materiál nezbytný pro výrobu betonů. 
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Sklep Vinograf
Míšeňská
Vinograf, Míšeňská 8, Praha 1
Kapacita: 36 míst na sezení, 50 míst k stání.
Cena: minimální konzumace je 10 000 Kč.

• ozvučení
• wifi
• občerstvení v podobě studených či teplých rautů
• degustace vín vedené sommeliérem

Krásný opukový sklep v lokalitě Malé Strany nedaleko
Karlova mostu pod Vinografem v Míšeňské ulici.
Vhodný pro soukromé oslavy, obchodní či privátní setkání.
V případě speciálního menu nebo rautu se účtuje cena
za počet osob potvrzených 48 hodin před konáním akce.
Běžná otevírací doba baru je do půlnoci. Poté účtujeme
2000 Kč / hod. Ceny jsou včetně DPH.

www.vinograf.cz
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