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V
ážení kolegové podnikatelé, 

pandemie koronaviru a  pre-

ventivní opatření negativně 

doléhají na všechny z  nás i  v  le-

tošním roce a  kromě zdravotních 

rizik i  nadále výrazně omezují 

ekonomickou aktivitu v  tuzemsku. 

Tématem prvního letošního vydá-

ní časopisu Komora je mimo jiné 

stavebnictví. To je v  současnosti 

jedním z mála oborů, který v rámci 

možností poměrně dobře funguje 

a prosperuje, i když se dlouhodobě 

potýká s  nedostatkem zaměstnan-

ců. Čísla stavebnictví pozvolna hlásí mírný vzestup, 

což naznačuje oživení, zejména s nadcházející jarní 

sezonou. A že stavět skutečně potřebujeme, hlavně 

v oblasti dopravní infrastruktury, je bez debat.

Proto jsem koncem loňského roku uvítal zprávu, 

že například rozpočet Státního fondu dopravní 

infrastruktury má pro letošní rok k dispozici 

127,5 miliardy korun, což by bylo velmi pozitivní 

číslo v historických tabulkách investorů dopravní-

ho stavitelství. Je tu ale i odvrácená strana. V naší 

zemi ani během krize nejsou takovým problémem 

peníze na klíčové stavby, více nás – a to dlouhodo-

bě – sužuje všudypřítomná byrokracie a zdlouhavé 

povolování staveb v procesech územního plánová-

ní. To má následně vliv na nedostatečnost bytové 

výstavby a samozřejmě i na pomalé budování 

dálničních a železničních projektů.

Investování vysokých částek ve stavebnictví a růst 

jejich multiplikačních efektů je tak především zá-

vislé na nastavení schvalovacích procesů v územně 

plánovací a stavební legislativě. V pokročilém 

legislativním procesu je ve sněmovně nový staveb-

ní zákon. Jeho ambicí je všechny známé a často 

opakované problémy odstranit. Již diskuze nad 

současným návrhem zákona v jeho prvém čtení 

naznačila, že norma bude muset projít důkladnou 

úpravou a zohlednit krom jiného i doporučení 

Legislativní rady vlády. Některé, věcným záměrem 

zamýšlené systémové změny se 

totiž do stávající vládní podoby 

zákona nepodařilo implementovat. 

Typickým příkladem může být 

čistá státní správa, a tedy princip 

jednoho úřadu, jednoho razítka 

a jednoho povolení. Pevně proto 

věřím, že se podaří pomocí kvalit-

ního komplexního pozměňovacího 

návrhu a pevné vůle poslanců 

nakonec prosadit lepší stavební 

legislativu. Jsem přesvědčen, že 

Česká republika se musí zařadit 

mezi země s progresivním staveb-

nictvím, a to se podaří, jen pokud zdravý rozum 

zvítězí nad politikařením.

Varováním by pro nás měl být i pohled do okol-

ních zemí v regionu střední a východní Evropy, 

které nás za posledních několik let, zejména 

v otázce výstavby silniční a dálniční sítě, o míle 

i o kilometry předbíhají. Mám za to, že toto manko 

ještě dohnat můžeme. Dlouhé otálení si ale dovolit 

rozhodně nemůžeme.

Hospodářská komora ČR bude rovněž masiv-

ně podporovat i strategické projekty, jako jsou 

vysokorychlostní tratě – takzvaná rychlá spojení 

na české železnici by měla zahájit svou výstav-

bu v časovém horizontu pěti let – a dokončení 

dálniční sítě, jejíž dostavba předpokládá nejméně 

dvě decénia. Řada regionů má omezené podmínky 

podnikání z důvodu komplikované dostupnosti. 

A jelikož jsou stále ještě dostupné zdroje z EU 

v rámci kohezních fondů, je to další důvod pro 

urychlení procesu přípravy i výstavby.

V oblasti stavební sekce HK ČR dochází k perso-

nálním změnám a za předsedu navrhujeme naše-

mu představenstvu ředitele významného výrobce 

stavebních hmot Wienerberger Ing. Luďka Bártu, 

který jistě bude zajišťovat úzkou spolupráci se Sva-

zem podnikatelů ve stavebnictví na zintenzivnění 

věcných i legislativních procesů v oblasti celého 

stavebnictví.

DISTRIBUCE

 členům HK ČR (sdružuje více než 16 000 živnostníků a fi rem a 127 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.

MICHAL ŠTEFL

viceprezident 

Hospodářské komory ČR
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HROZBA JEDNORUKÉ GENERACE

Roman Pommer je viceprezident Hospodářské komory ČR 

a také neúnavný bojovník za prestiž řemesel, duchovní otec 

zavedení mistrovské zkoušky. A řemeslo je pochopitelně 

i stěžejním tématem rozhovoru.
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KOMPENZACE JSOU MENŠÍ, NEŽ SE ČEKALO

Ministerstvo fi nancí prezentuje pomoc v souvislosti s epidemií 

koronaviru za rok 2020 ve výši 283,4 miliardy korun. Skutečné 

kompenzace podnikatelům byly ale nižší.

14

S ČÍM MUSÍ PODNIKATELÉ POČÍTAT OD ROKU 2021

Hospodářská komora přináší ucelený přehled novinek 

a právních úprav, které od ledna mění české podnikatelské 

prostředí, a které se proto vyplatí znát. 

16

TÉMA: LOGISTIKA, SPEDICE, SKLADY, DOPRAVA

Co a jak mění segment logistiky, digitalizace a digitální 

platformy, téma poslední míle, propustnost českých železnic 

a projekt vysokorychlostních tratí, D4 aneb první skutečný 

PPP projekt v Česku, multimodální dopravní a logistický uzel 

v Pardubicích… to jsou některá dílčí témata uvnitř listu.

28

PRŮMYSL POTŘEBUJE NOVÉ DOVEDNOSTI

Český trh práce prochází dramatickými změnami. 

Včasné pojmenování potřebných nových dovedností 

v jednotlivých odvětvích a profesích může zásadně urychlit 

změny ve vzdělávání dětí a dospělých. Díky aktivitě MPSV 

o to v sektorech hospodářství usilují experti z fi rem,

výzkumu i vzdělávání.
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Fosfa je 18. nejlepší firmou 

v České republice

V soutěži „Českých 100 nejlepších“ se břeclavská Fosfa 

umístila na 18. místě a již po šesté v řadě se tak zařadila mezi 

Top 100 nejlepších firem v České republice. Vedle tohoto ocenění 

na domácím poli společnost Fosfa získala i prestižní mezinárodní 

ocenění Top Rating, kterým se zařadila mezi 1,5 % ekonomicky 

nejstabilnějších firem na světě.
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a reference. Pomoci v tom může vláda 

stejně jako po roce 1993 při zahájení 

výstavby tranzitních železničních 

koridorů plánovaných na provozní 

rychlost 160 km/hod. Během pracov-

ního jednání s místopředsedou vlády, 

ministrem průmyslu a dopravy Kar-

lem Havlíčkem v pražském Florentinu 

to uvedl prezident Hospodářské 

komory Vladimír Dlouhý. Odkazoval 

tím mimo jiné na rozhodnutí polis-

topadového ministra dopravy Jana 

Stránského umožnit českým fi rmám 

vhodně vypsanými prvními soutě-

žemi po roce 1993 postupně získávat 

Krátce z Komory

Podnikatelé: Očkování 
bude nejlepší prevencí před 
lockdownem
Většina podnikatelů věří, že masivní 

očkování na covid-19 pomůže ochrá-

nit ohroženější část populace, jako 

jsou zdravotníci, učitelé a senioři, 

před nákazou a zároveň provo-

zům umožní vymanit se z uzávěry. 

Vyplývá to ze šetření, do kterého se 

zapojilo 1 400 členů Hospodářské 

komory.

Naočkovat některou ze schválených 

vakcín, jakmile bude očkování 

dostupné veřejnosti, se nechají dvě 

třetiny podnikatelů. Na 15 % podni-

katelů ještě není rozhodnuto. Za nej-

důvěryhodnější vakcíny naprostá 

většina z nich označila ty, které jsou 

vyvinuté a vyrobené hlavně v EU, 

dále pak ve Velké Británii nebo USA. 

Žádné vakcíně nedůvěřuje necelá 

pětina podnikatelů a zhruba desetině 

podnikatelů nezáleží na původu 

vakcíny. Naopak nejmenší důvěru 

podnikatelů mají očkovací látky 

z Číny, Ruska a dalších zemí.

Více než polovina zaměstnavatelů 

uvedla, že očkování svým zaměst-

nancům jednoznačně doporučí. 

Každý třetí podnik ale má za to, že 

by jako zaměstnavatel neměl své 

zaměstnance v rozhodování nijak 

ovlivňovat, mělo by jít o svobodné 

reference na projektech o provozní 

rychlosti 160 km/hod. Do té doby 

totiž měly reference pouze do rych-

lostí 120 či 140 km/hod. Firmy je 

pak využily v zahraničí, kdy zvítězily 

v několika pro celou Evropu otevře-

ných soutěžích, jako byly zakázky pro 

Polsko, Maďarsko, Slovensko, všechny 

balkánské země, ale i Turecko nebo 

Ázerbájdžán.

Komora usnadnila 
administrativu do Velké 
Británie
Hospodářská komora začala vydávat 

dokumenty pro mezinárodní obchod 

s Velkou Británií a celní dokumenty 

pro dočasný vývoz a dovoz zboží. 

Největší zájem podnikatelů je o kar-

nety ATA. Ty tvoří soubor celních 

propustek, které umožňují dočasně 

vyvézt zboží, aniž by se musela platit 

cla a daně. Kryjí dočasný dovoz 

nebo vývoz výstavního a veletržního 

materiálu, obchodních vzorků či 

profesionálního materiálu pro výkon 

povolání. Jde například o zařízení 

pro televizní vysílání a fi lmovou 

produkci, měřicí, kontrolní nebo 

zkušební přístroje, nářadí pro mon-

táže nebo pro sportovní vybavení.  

MIROSLAV DIRO,

Odbor vnější komunikace HK ČR

rozhodnutí zaměstnanců. Zhru-

ba  každý desátý podnik očkování 

podpoří mimořádným bonusem, 

benefi tem či fi nančním příspěvkem. 

HK ČR a SOCR proti zavedení 
kvót na potraviny
Poslanci schválili povinný podíl 

českých potravin v obchodech. Česká 

produkce by se měla stát povinnou 

součástí nabídky obchodů, jejichž 

plocha přesahuje 400 metrů čtvereč-

ních. Limit 55 % od roku 2022 má 

postupně růst až na 73 % v roce 2028. 

Před zavedením kvót varovaly Svaz 

obchodu a cestovního ruchu i Hos-

podářská komora, podle kterých jsou 

kvóty nepřípustným zásahem státu do 

svobodného trhu. Limity podle vice-

prezidenta HK ČR a prezidenta SOCR 

Tomáše Prouzy povedou ke snížení 

výběru potravin a nárůstu jejich cen. 

Hrozí také odveta ze strany jiných 

států. HK ČR proto už apelovala na 

senátory, aby kvóty odstranili.

Firmy potřebují certifi kace 
a reference na rychlotratě
Zkušenosti s výstavbou první vyso-

korychlostní tratě na území ČR by 

umožnily českým fi rmám katapulto-

vat se mezi dodavatele obdobných tra-

tí i v zahraničí. Mají proto čtyři roky 

na to, aby získaly potřebné certifi kace 
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STÁT VYUŽIJE PŘI PŘÍPRAVĚ 
RYCHLOTRATÍ ČESKÉ FIRMY

„Výstavba vysokorychlostních tratí je obrovskou 
příležitostí pro český průmysl. Již vytváříme 
seznam potenciálních dodavatelů,“ poznamenal 

místopředseda vlády, ministr průmysl a dopravy 

Karel Havlíček na tiskové konferenci po jednání 

s Hospodářskou komorou ČR, Správou železnic, 

SFDI, dopravními experty a patnácti fi rmami 

o možnostech jejich zapojení do výstavby. 

Rychlotratě by měly do roku 2050 vyjít 

na 800 miliard korun. První úsek rychlodráhy 

z Prahy do Drážďan se začne stavět v roce 2025.

ČÍSLO MĚSÍCE

52 %
TOLIK ČLENŮ HOSPODÁŘSKÉ 
KOMORY DOPORUČÍ SVÝM 
ZAMĚSTNANCŮM OČKOVÁNÍ 
PROTI COVIDU-19. DALŠÍ 
VÍCE NEŽ TŘETINA PODNIKŮ 
NECHCE SVOBODNÉ 
ROZHODNUTÍ ZAMĚSTNANCŮ 
OVLIVŇOVAT. VYPLYNULO TO 
ZE ŠETŘENÍ, DO KTERÉHO SE 
ZAPOJILO 1 400 ŽIVNOSTNÍKŮ 
A PODNIKŮ.  
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Regiony a společenstva

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET chystá v říjnu po roční pauze návrat a očekává, že přivítá expozice z minimálně 

20 zemí. 

SOVAK na svém webu představuje publikace zabývající se problematikou technologie vody 

a životního prostředí.

Celá ČR
Veletrh bezpečnostní techniky 
IDET

Mezinárodní veletrh obranné 

a bezpečnostní techniky IDET, jehož 

partnerem je Asociace obranného 

a bezpečnostního průmyslu a který 

se měl uskutečnit v minulém roce, 

proběhne vinou epidemiologické 

situace až letos, a to 20.–22. října. 

IDET je klíčovým tuzemským pro-

exportním veletrhem jak pro AOBP, 

která se na jeho konání podílí, tak 

pro celý český obranný a bezpeč-

nostní průmysl. Veletrh navštíví 

zahraniční armádní a obranné dele-

gace z 20 zemí světa.

APaČ dbá o fyzickou kondici 
zaměstnanců prádelen
Důsledkem fyzicky náročné 

práce v prádelnách a čistírnách 

jsou často bolavá záda či nohy. 

Asociace prádelen a čistíren se proto 

vypravila s profesionálním fi tness 

trenérem do jedné z jihlavských 

prádelen poradit a ukázat místním 

zaměstnancům, jak ulevit tělu 

po náročné směně. Cviky pro 

pracovníky prádelen a čistíren budou 

součástí online vzdělávání s názvem 

E-Washboard, které Asociace 

prádelen a čistíren připravuje 

s evropskými partnery za fi nanční 

podpory EU.

Publikace SOVAK ČR
Sdružení oboru vodovodů 

a kanalizací SOVAK zveřejnila 

na svém webu www.sovak.cz ucelený 

přehled publikací z vodárenského 

oboru. Firmy nejčastěji využívají 

zejména Příručku provozovatele 

čistírny odpadních vod, Příručku 

provozovatele stokové sítě nebo 

Příručku provozovatele úpravny pitné 

vody. Všechny publikace od SOVAK 

jsou určené nejen technologům 

a zaměstnancům vodohospodářských 

společností, ale i posluchačům 

technických a přírodovědných 

vysokých škol zabývajících se 

problematikou technologie vody 

a životního prostředí.

Karlovarský kraj
Online veletrhy pracovních 
příležitostí v Karlovarském 
kraji 

Tradiční veletrhy pracovních příle-

žitostí, které pořádá KHK Karlovar-

ského kraje, proběhly tentokrát kvů-

li epidemickým opatřením online. 

Netradiční formát koncem roku 

přilákal stovky účastníků, možnost 

udělat si obrázek o současném stavu 

trhu práce využili i žáci posled-

ních ročníků středních škol. Místo 

tradičních stánků se účastníci veletrhů 

do prostředí fi rem podívali pomocí vi-

deospotů, které fi rmám zajistila KHK 

Karlovarského kraje v rámci projektu 

s názvem Ze školy odpovědně na trh 

práce II. Videospoty jsou dostupné 

mj. na Instagramu a Facebooku 

KHK Karlovarského kraje.

Jihočeský kraj
O jihočeské Online Burzy škol 
projevily zájem stovky žáků 

Jihočeská hospodářská komora 

ve spolupráci s partnery 

uspořádala na nově spuštěném webu

www.burzyskol.cz online burzy 

 určené především pro žáky 

8. a 9. tříd i jejich rodiče. Online 

burzy jsou v současné době 

důležitou aktivitou jak pro žáky 

základních škol, kteří si vybírají 

obor dalšího vzdělávání, tak 

i pro střední školy, které se kvůli 

zrušeným výstavám nemohly 

prezentovat před potenciálními 

zájemci. Takovou pomoc v dnešní 

Fo
to

: 3
x 

ar
ch

iv
 H

K 
Č

R

08_09K_regiony.indd   8 25.01.21   18:27



www.komora.cz   9

   aktuálně

Nový webový server představující žákům 8. a 9. tříd možnosti dalšího studia zprovoznila Jihočeská hospodářská komora se svými partnery.

době kvitují i jihočeské fi rmy, 

do nichž obvykle středoškoláci 

dochází na praxi. Řada fi rem se 

aktivně zapojila i do zviditelnění 

akce a pozvala na ně své 

zaměstnance, kteří se s veřejností 

podělili o zkušenosti z praxe.

Jihomoravský 
kraj
RHK Brno podporuje export
S ohledem na současnou epidemio-

logickou situaci RHK Brno nabízí 

Asociace technických 

bezpečnostních služeb Grémium 

Alarm, autorizované společenstvo 

HK ČR a člen evropské asociace 

EURALARM, je profesním sdružením 

subjektů podnikajících v oblasti 

technických služeb k ochraně osob, 

majetku a informací. Již v roce 2001 

zřídila asociace pro svou odbornou 

činnost společnost s ručením 

omezeným Inspekční orgán 

AGA, s. r. o.

Tato dceřiná společnost AGA 

nabízí externím klientům v oboru 

bezpečnostních systémů

a technologií nezávislé odborné 

poradenství pro: 

 přípravu funkčního zadání pro 

vypsání soutěží a výběrových 

řízení v zabezpečení objektů, 

od malých provozoven po rozlehlé 

objekty;

 nezávislé poradenství při 

výběrových řízeních na technické 

bezpečnostní systémy;

 audit bezpečnostních systémů 

ve vztahu k požadavkům 

technických norem;

 posouzení zabezpečení rodinných 

domů a bytů;

 posouzení současného nastavení 

bezpečnostního systému a nová 

doporučení;

 zpracování technické části 

zadávací dokumentace pro 

výběrová řízení na rozsáhlejší 

bezpečnostní systémy;

 účast našich specialistů jako 

přizvaných odborných pracovníků 

na zasedání hodnoticích komisí 

výběrových řízení ve smyslu 

§ 42 odst. 3 zákona o zadávání 

veřejných zakázek.

AGA tak nezávisle a objektivně 

poskytuje služby bezpečnostního 

poradenství státním i soukromým 

subjektům, institucím státní 

správy, subjektům, jejichž 

zřizovatelem jsou kraje, města 

a obce, či zadavatelům soutěží. 

Dále stavebním investorům, 

developerům, obchodním 

partnerům našich členů, ale i laické 

veřejnosti. Poradenské služby 

jsou na vysoce profesionální 

úrovni a poskytují je přední 

odborníci z oboru – specialisté 

našich členských organizací. Je to 

jedinečný  tým profesionálů, kteří se 

dané problematice trvale věnují.  

NEZÁVISLÉ PORADENSTVÍ V OBORU BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ K OCHRANĚ MAJETKU A OSOB

řadu zajímavých bezplatných online 

akcí na podporu exportu českých 

fi rem. Mimo teritoriálních webinářů 

a online konzultací s ekonomickými 

diplomaty mohou podnikatelé také 

využít např. virtuální networkingové 

akce a platformy s možností předem 

připravených B2B jednání. Přehled 

akcí je dostupný na www.rhkbrno.cz.

Královéhradecký 
kraj
Online prezentace středních 
škol a zaměstnavatelů

Vzhledem k nepříznivé epidemio-

logické situaci se loňské Prezentace 

středních škol a zaměstnavatelů pře-

sunuly na Facebook KHK Králové-

hradeckého kraje. Organizátoři se tak 

snažili vyjít vstříc deváťákům a jejich 

rodičům, ale také středním školám, 

které měly zájem prezentovat se po-

tenciálním studentům. Program díky 

vysokému zájmu pokračuje i v tomto 

roce. „Celkem jsme na Facebooku 

oslovili desetitisíce lidí, tisíce z nich 

se pak aktivně zapojily do programu, 

sledovaly nás, psaly nám, sdílely 

prezentace atd. Odprezentovali jsme 

již desítky škol a fi rem a uspořádali 

desítky speciálních  VIDEOCHATŮ 

z našeho provizorního studia,“ 

uvedl viceprezident Hospodářské 

komory ČR a předseda představen-

stva královéhradecké KHK Radek 

Jakubský.  

MIROSLAV BENEŠ, 

Odbor vnější komunikace HK ČR
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  rozhovor

D
louhodobě se snažíte o zvýšení 

či návrat respektu k řemeslným 

živnostem. S jakými pocity?

Dvacet let tvrdím totéž. Rozdíl mezi českým a ně-

meckým podnikatelem je jeden. Čech se vás zeptá, 

za kolik vám to udělá jeho konkurence, a pak 

vám to nabídne laciněji. Německý podnikatel se 

vás také zeptá, ale udělá vám to za stejnou nebo 

i vyšší cenu, ale udělá něco navíc, třeba po sobě 

dokonale uklidí. My jsme našli cestu v tom, že 

podrážíme cenu. To je ohromný nešvar, který tu 

zakořenil a který je těžké vymýtit. Nahrává tomu 

i to, že v Česku třicet let nefunguje žádná kontrola. 

Ničeho. A to je průšvih. Vezměte si jen u nás tak 

běžné překračování rychlosti. Přitom stačí u silnice 

postavit fi gurínu policisty a všichni brzdíme. 

Nikdo nemá strach z kontrol, které se v rámci 

živnostenského zákona vlastně neprovádějí.

Ale je tu řada lidí, kteří disciplínu 

i odpovědnost mají a pravidla dodržují 

a podnikají na úrovni. Vy je určitě znáte 

taky…

Znám. Ale to obecné povědomí nechce začínat 

u sebe, chce jen demokratická práva a žádnou 

individuální, osobní odpovědnost. To ale nejde. 

Já jsem začínal podnikat v roce 1987, když jsem 

si podle tehdejší „stopětky“ nechal vystavit povo-

lení od národního výboru a v únoru 1989 jsem 

dokonce dal výpověď na Pražské stavební obnově, 

kde jsem byl tehdy zaměstnán právě jako stavební 

mistr obkladačů. Manželka si schovala z našetře-

ných úspor pět tisíc Kčs ke tchýni, protože myslela, 

že jsem se zbláznil. Mě ta práce ale bavila a chtěl 

jsem podnikat. Kdo z dnešních podnikatelů může 

říct, že byl ochoten makat a platit komunistům 

z výdělku nad osmdesát tisíc osmdesát procent 

daní? Chceme svobodné podnikání s komunistic-

kým ochranitelstvím. 

Teď je velmi aktuální otázka, zda pod 

dopadem koronavirové krize si nezvykáme 

na státní pomoc víc, než je zdrávo. Opatření 

se snadno zavádějí a nesnadno ruší, tvrdí 

někteří ekonomové…

Dlouze jsme na prezidiu Komory před pár týdny 

diskutovali o tom, co přinese kurzarbeit a jaké 

k němu zaujmout stanovisko. Já zastávám názor, že 

současná ekonomika potřebuje pomoc, ale kontro-

lovanou. V představenstvu Hospodářské komory 

jsem osmnáct let, šel jsem na první sněm a byl 

jsem zvolen za řemeslnou část komory. A těch 

osmnáct let říkám pořád totéž – nevymýšlejme 

ptákoviny. Povolme mimo jiné klidně švarcsystém, 

ale kontrolovaně. V roce 1990 u mě pracovalo asi 

dvaadvacet kluků na švarcsystém. Drobným řeme-

slníkům vyhovuje, je to přirozené prostředí a není 

důvod ho zakazovat.

Co neumím řídit a kontrolovat, je jednodušší 

zakázat…

Ale je to špatně. Protože to nemám nastavovat po-

dle sebe, ale podle těch, pro které to nastavuji. Pro 

ně to dělám. Problém je, že úředníci to kontrolovat 

nebudou. Přitom má ten problém vcelku jedno-

duché řešení. Jenže stát dodnes nedokázal využít 

autoritu Hospodářské ani Agrární komory, které si 

založil ze zákona, ani profesních společenstev a ce-

chů, aby tu kontrolu svěřil jim. Ale autorizovaná 

společenstva mají vlastní systémy a mechanismus 

kontroly by zvládly. Ostatně, je to v jejich zájmu, 

dbát na profesní kvalitu a čistotu podnikání. Šest 

let jsem se snažil tohle prosadit…

Proč se to nepovedlo?

Chybí politická vůle. A možná neměla ani Hospo-

dářská komora historicky ta správná silná jména. 

Takže jste pro povinné členství 

v Hospodářské komoře?

Byl jsem, dnes už nejsem. Bylo by to složité. Já to-

tiž celou dobu v našem cechu razím jednu zásadu: 

když někdo přijde, abych mu doporučil opravdu 

dobrého obkladače, řeknu mu, že všichni z cechu 

jsou výborní. Při povinném členství bych to říct 

nemohl a úplně nevím, jak bych odlišil uvnitř 

cechu mistry od béček a céček. Jsem pro pořádek. 

Ten neudělá povinné členství, ale povinná regist-

race živnostníků. Zní to možná podobně, ale je to 

něco jiného. My dnes nevíme, kolik živnostníků 

vykonává svou činnost. Podle statistického úřadu 

vykonává instalatérskou činnost asi 45 tisíc sub-

jektů. Kolik ale skutečně? A kolik je to instalatérů? 

Nevíme. Netušíme, kolik je tu skutečně kadeřnic. 

Pak přijde pandemie, řešíme pomoc a neumíme 

ani spočítat, kolik jí bude potřeba a komu ji máme 

dát. A vymýšlíme složité a nefunkční programy…

Není trochu na vině i volná živnost, kterou 

ostatně Hospodářská komora před lety velmi 

prosazovala?

Je. I já jsem ji prosazoval a pořád si myslím, že by 

měla existovat, aby umožnila rychlý start podniká-

ní tam, kde není potřeba žádné zvláštní certifi kace, 

tam kde jde o běžné služby. Ale asi by se každý, 

kdo skutečně začne podnikat, měl u nějaké auto-

rity, třeba cechu nebo komory nebo společenstva, 

přihlásit ke své odbornosti.

Možná by to přispělo ke zvýšení vážnosti 

právě cechů – registrace povinná, členství 

za odměnu, pro ty nejlepší…

Jenže to právě nejde. Už slyším toho úředníka, jak 

křičí, že je to diskriminace.

Hyperkorektnost je nemoc doby…

Víte, která nemoc je horší? Jednorukost…

 TĚŠÍ MĚ, ŽE PRVKY DUÁLNÍHO 
SYSTÉMU SE ZAVÁDĚT DAŘÍ. ŽE ŠKOLY 
S PODNIKY SPOLUPRACUJÍ. KDYŽ 
PŮJDETE HLEDAT SVÉHO BUDOUCÍHO 
ZAMĚSTNANCE NA UČILIŠTĚ, KTERÉ 
MÁ ASPOŇ TROCHU JMÉNO, ASI HO 
NESEŽENETE. TĚCH DVACET KLUKŮ 
A HOLEK, CO JSOU V ROČNÍKU, 
JE DÁVNO ROZEBRÁNO FIRMAMI, 
KTERÉ MAJÍ SE ŠKOLOU 
DLOUHODOBOU SPOLUPRÁCI.
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Hrozba
jednoruké generace
Roman Pommer sám o sobě říká, že je razantní pravičák. Především je ale duší obkladač, 

prezident Cechu obkladačů České republiky a vloni opět zvolený viceprezident Hospodářské 

komory. Na starosti má, vcelku pochopitelně, především řemesla a řemeslníky a s nimi i léta 

diskutovanou a stále nezavedenou mistrovskou zkoušku, projekt, jehož je duchovním otcem.
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zákon č. 179/2006 Sb., o dalším vzdělávání – kdo 

splní pravidla, může zkoušet. Z mé strany ale 

zásadní problém je, aby směly zkoušet školy. 

To není nic proti školám obecně, ale pak by ze 

zkoušky byl zbytečný papír, zkoušet musí praxe. 

Zákon 179 jsme tedy opustili a hledali jsme cestu 

samostatného zákona o mistrovské zkoušce. 

Z pohledu úřadů ta nejsložitější cesta, jaká může 

být. Nevím sice proč, já to vidím na jednu stranu, 

ale realita je jiná. Problémem je i to, že tu není 

jen Hospodářská komora a její spolky, ale řada 

dalších svazů, konfederací a jiných subjektů. 

Dobře, před rokem a půl jsme se všichni dohodli 

a podepsali Memorandum, že všechny dotčené 

subjekty delegují vykonávání státní mistrovské 

zkoušky na Hospodářskou komoru ČR a že jejím 

prostřednictvím se mohou na zkoušce podílet, 

i když nejsou jejími členy. Do zákona o Hospo-

dářské komoře by se včlenil paragraf 19 a bylo 

by to hotovo. To jsme připravili v říjnu 2019, 

před Vánoci toho roku to šlo do připomínkového 

řízení. Naše fi lozofi e byla nesahat na žádná jiná 

ustanovení tohoto zákona, jen vložit ten jeden 

jediný paragraf. Z ministerstev přišlo sedmde-

sát sedm připomínek, které se netýkaly věcné 

podstaty, ale souvisejících procesních detailů. Vše 

jsme ke květnu loňského roku vypořádali, podle 

MPO ale dvě zůstaly nevyřešené. 

Zásadní…

Dle úředníků určitě. Ta první se týkala nákladů 

na zkoušku. Ministerstvo není schopno akcepto-

vat, aby si náklady z daní odečetli i občané. Jinými 

slovy, jejich stanovisko je, že zatímco fi rma i OSVČ 

může poplatek za zkoušku do nákladů zahrnout, 

občan ne. Takže když vy jako redaktor si hrajete 

s truhlařinou a chcete si udělat mistrovskou zkouš-

ku pro svůj dobrý pocit, můžete, ale z nákladů to 

podle nich odečíst nemůžete. Z mého pohledu je 

to marginální problém a nechápu, proč na něm 

trvají, protože odhaduji, že takových zájemců bude 

řádově méně než půl promile.

A druhý problematický bod?

Asociaci škol a odborům se nelíbí, že ten, kdo 

vykoná mistrovskou zkoušku, by mohl v principu 

vcelku jednoduše zastávat pozici odborného, 

praktického pedagoga na učilištích, což my 

prosazujeme. Vadí jim, že podle pedagogického 

zákona musí mít pedagog minimálně bakalářské 

vzdělání a teď by vedle něj stál třeba člověk se 

vzděláním základním. Protože řada mistrů by 

asi byla ve věku kolem šedesáti let a skutečně ani 

jiné vzdělání nemají, v odborníky své profese 

vyrostli praxí.

A tu praktickou odbornost mají předávat dál. 

Chápu, jisté pedagogické minimum je asi 

dobré…

Je, ale tak jako tak má ředitel školy pravomoc 

výjimky, že potřebné vzdělání si dotyčný odborník 

doplní časem.

potřebnost profesí a u těch, kterých je skutečný 

nedostatek, by fi rma platila za mladé řemeslníky 

třeba poloviční odvody. A až se stane z mladého 

řemeslníka mistr, bude platit odvody v plné výši. 

Když jsem s tím přišel na Ministerstvo fi nancí, 

líbilo se jim to. Jen to neumějí kontrolovat. Navrhl 

jsem jim, ať kontrolu nechají na profesních spole-

čenstvech, na Hospodářské komoře. 

A odpověď? 

No jo, ale kdo bude kontrolovat Komoru? A pak, 

nerovné podmínky, diskriminace.

Proboha v čem tady?

No, pokud by to fungovalo, jak jsem navrhoval, 

tak prý si zaměstnavatel raději nabere dvacetileté 

kluky, protože na ně bude mít poloviční odvody. 

A ten pětatřicetiletý mistr bude diskriminován. 

Na to není co říct. Snad jen, že tak to dopadá, když 

o věcech rozhodují úředníci, kteří nikdy nebyli 

v reálném provozu.

Zvláštní je, že na podobném principu funguje 

zaměstnávání zdravotně postižených 

a chráněné dílny. Ale když už jste zmínil 

mistra, netáhne se příprava mistrovské 

zkoušky příliš dlouho?

Úředník nespěchá… Patnáct let se o její ustavení 

snažíme, teď je na řadě Legislativní rada vlády 

ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obcho-

du. Měli bychom vše zvládnout k datu 1. 7. 2021. 

Zatím mi nezbývá, než doufat.

Proč to trvá tak dlouho?

Největší dřina v začátku byla vyřešit problém, 

kdo bude zkoušet. Samozřejmým návrhem 

jsou autorizované spolky, cechy, společenstva, 

Komora… Zní to všem dobře, ale je potřeba 

nějak to dostat do zákonů. Jistou cestou se zdál 

Teď se přiznám, že vám myšlenkově 

nestačím…

Dlouhodobě se snažím všemožnými aktivitami 

propagovat řemesla, začínám u dětí. Nejsem v tom 

sám, řada kolegů od nás z cechu i odjinud dělá 

totéž. A bohužel zjišťujeme, že současná mladá ge-

nerace dělá všechno jednou rukou. Jednou rukou 

ťukáte do mobilu, druhá ho jenom drží.

Vidíte, nikdy by mě nenapadlo, že to může 

být problém v tomto smyslu…

Není, on to nikdo neřeší. Ale zkušený řemeslník, 

poctivý starý fachman, ten to pozná na první 

pohled. Vzpomeňte si na dědečka, určitě jste 

s ním trávil spoustu času, jak bylo kdysi běžné, 

spoustě věcí vás učil a určitě jedna z nich byla, 

abyste ty věci, když něco děláte, nedržel jak prase 

kost. Nemáme olšové ruce díky dědečkům. Ale 

dnešní generace už je jiná. Místo dědečků tráví čas 

s mobilem.

Ale prestiž řemesel přece jen stoupá. 

I výdělky řemeslníků…

No jo, ale to je další problém. O volbě povolá-

ní často rozhodují nebo ji významně ovlivňují 

rodiče, ale asi víc maminky. Nic proti nim nemám, 

ale prokazují nám medvědí službu. Ano, dobrý 

řemeslník si bez problémů vydělá na fakturaci 

osmdesát nebo i sto tisíc měsíčně. A maminky 

ve svých mladých truhlářích živí představu, že dva 

roky po vyučení budou tyhle peníze mít. Ale tak 

to nemůže fungovat. Ten mladý truhlář zdaleka 

neumí všechno, a i když přijde do praxe, musí se 

ještě dlouho učit skutečné řemeslo. Zaměstnavatel 

za něj odvádí státu stejné peníze jako za plnohod-

notného truhláře, který má za sebou už patnáct 

let praxe, ale nemůže přece tomu začínajícímu 

dát stejné peníze. Tady by možná pomohl model, 

který podobně funguje v Polsku – stát by defi noval 
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dvacet procent toho, co investoval do studia. Na pět let 

si tu uvážete odborníky, kterým vrátíte jejich investici. 

Jenže politicky to je neprůchodné, chceme všechno 

zadarmo, protože sociálně slabší by na to prý neměli. 

Není to pravda, tohle je mechanismus, do kterého by 

zcela jistě byly ochotny investovat i fi rmy. Ale je tu 

ještě jeden problém, který neprojde přes Ministerstvo 

fi nancí. Kdo by to totiž kontroloval? A pak je tu druhý 

princip. Pořád slyšíme, jak jsou školy podfi nancované. 

Tak zaveďme pravidlo, že když škola, od základní přes 

střední až po vysokou, vychová toho, kdo zůstane 

v Česku pracovat v oboru, který si zvolil, bude pak 

dostávat třeba deset let každoročně část z daní, které 

její absolvent zaplatil.

Je mi to jasné. Kdo to bude kontrolovat?

Už si zvykáte uvažovat jako český úředník… Já vidím 

jako nesprávné, že školy jsou subjektem, kterému, 

možná jako jedinému, v principu vůbec nezáleží 

na výsledku. Nic nemají z toho, když z nich vycházejí 

absolventi kvalitně připravení na další vzdělávací či 

profesní dráhu.

Možná pro ty prozíravější je jejich renomé 

důležité. Stejně jako pro prozíravé řemeslníky. 

Jak vůbec dnes jako zákazník můžu rozlišovat, 

jak poznám dobrého obkladače?

Dnes snadno. Když mu zavoláte a on vám řekne, že 

přijde zítra, rovnou ho odmítněte. Dobrý obkladač, 

fachman, vám dá se štěstím termín za půl roku. A dru-

hý moment máte, když přijde. Pokud se hned pustí 

do práce, vyhoďte ho. Dobrý obkladač bude nejprve 

hodinu zkoumat prostor a přemýšlet, jak v tom vašem 

prostoru odvést co nejlepší práci. Kde začne, kde skon-

čí, kde budou spáry, jaké a kde budou dořezy. Protože 

obklad nedělá dlaždice, ale spára a dořezy.

Přes všechno, co tu padlo – prestiž řemesel 

stoupá…

Rozhodně. Stoupá i technologické vybavení. Moje 

tchýně si nechala dělat střechu, a když tesař odešel, celá 

překvapená mi volala: „Romane, on měl dron…“ I takhle 

vypadá moderní řemeslo. To jsme si před dvaceti lety 

neuměli představit. Víte, jak dneska vypadá zařízení 

truhlářské dílny? To nemá nic společného s tím, co znali 

naši dědové. Na jedné straně tím řemeslo možná ztrácí, 

ale na druhé straně i to, že se běžně používají počítače, 

speciální soft wary nebo drony, pomáhá tomu, že mladí 

se pro řemeslo rozhodnou, protože pracovat s moder-

ními technologiemi je pro ně normální a chtějí to. Ale 

představoval bych si po těch letech, kdy se o podporu 

řemesel, snažím, přece jen asi trochu viditelnější vý-

sledky. Nicméně, jsem optimista. Teď už jen abychom si 

my zákazníci uvědomili, že kvalitní řemeslo je potřeba 

i odpovídajícím způsobem zaplatit. Ta jednoduchá věta: 

„Ano, paninko, ten šroubek stojí pět korun, ale když vím, 

kam patří, tak je to za pět set,“ totiž platí. Není drahý 

materiál, není drahá operace, drahé je to, že někdo ví, co 

a jak je potřeba udělat, a také to umí udělat. A kvalitně. 

To je to nejcennější.  

PETR KARBAN

Jak to funguje v Německu či Rakousku, kde 

duální vzdělávání úspěšně funguje?

To je právě trochu problém, tam funguje dlouhodobě, 

kontinuálně. My stavíme na ničem. A čas od času chce 

někdo vytrhnout z tamní praxe nějakou jednotlivost. 

Protože převzít to celé, to by neprošlo. Uvědomme 

si, že v Německu, kdo nemá mistrovskou zkoušku, 

nemůže mít živnost. To kdybych začal prosazovat tady, 

zašlapou mě do země.

Ale logiku to má, kdo není mistr, potřebuje ještě 

nad svou prací odborný dohled. Zákazník chce 

přece kvalitu, mistrovskou práci a za tu chce 

zaplatit…

Souhlasím, ale pokud se nám toto povede zavést 

do praxe do roku 2068, budu to považovat za ohromný 

úspěch. A myslím ten rok zcela vážně, jsme v českém 

prostředí. Řemeslníků je málo a nelze přijít s něčím, co 

přístup k živnostem ještě omezí, byť by to mělo reálné 

jádro a pozitivní následky. Musíme zkrátka postupně… 

A těší mě, že prvky duálního systému se zavádět daří. 

Že školy s podniky spolupracují. Když půjdete hledat 

svého budoucího zaměstnance na učiliště, které má 

aspoň trochu jméno, asi ho neseženete. Těch dvacet 

kluků a holek, co jsou v ročníku, je dávno rozebráno 

fi rmami, které mají se školou dlouhodobou spolupráci. 

A tyhle fi rmy mají už běžně odborníky splňující náro-

ky pedagogického zákona. Takže duální systém tu de 

facto funguje. A vedle toho je poctivé přiznat, že se tu 

vede vůbec debata o tom, jestli fungovat skutečně má.

Má?

Deset let tvrdím, že má, pro profese, kde se člověk 

po škole na IČO neuživí sám, v běžné nabídce služeb. 

Kadeřnice nebo stavební obory to potřebují zkrátka 

méně než obráběči kovů. Stavební obory to dokonce 

spíše nechtějí a já jim rozumím. Na druhou stranu, 

když už jsme se bavili o kvalitě řemeslné práce, možná 

by bylo rozumné uvažovat nad tím, že takovou živnost 

může mít člověk ne od osmnácti, ale třeba od šestadva-

ceti. Aby přece jen ještě jistou část praxe vykonával pod 

dohledem někoho zkušenějšího. Možná by to vyřešilo 

i problém, který jsem zmínil na začátku, český nešvar 

podlézání ceny.

V jaké fázi je projekt, který byl pilotně před 

lety spuštěn tuším na severní Moravě, že místní 

podniky tvoří jakési grémium, které školám 

defi nuje faktickou potřebnost určitých profesí 

v regionu?

To běží asi pět let, ale spíše bych měl říct, že neběží. 

Nefunguje to, alespoň ne tak, jak jsme zamýšleli. 

Takže odborníků, zvláště v určitých profesích, 

máme nedostatek. A když už je náhodou máme, 

odcházejí často do zahraničí, třeba i do jiných 

profesí. 

Vidíte, a já si jako laik umím představit dva jednodu-

ché principy, které bychom měli zavést a které by po-

mohly. Vysoká škola je na dvanáct semestrů. Zaveďme 

platbu za semestr s tím, že po absolvování vysoké školy 

si každý rok zaměstnání v Česku může každý odečíst 

ROMAN POMMER

Podnikatel – obkladač, od roku 

1987 živnostník. Je absolventem 

střední průmyslové školy. 

Po listopadu 1989 založil 

několik fi rem zaměřených 

na stavebnictví, především 

fi rmu Pommer, která se zabývala 

realizací obkladů a dlažeb. 

Věnoval se i prodeji stavební 

chemie.

Je prezidentem Cechu 

obkladačů ČR, prezidentem 

Svazu drobných a malých 

zaměstnavatelů ve stavebnictví 

a předsedou představenstva 

Hospodářské komory hlavního 

města Prahy, od roku 2014 také 

viceprezidentem HK ČR. Do jeho 

gesce patří Živnosti a řemesla, 

Mistrovská zkouška, Bezpečnost, 

Kvalita a Vyhrazená technická 

zařízení. 

Je dlouhodobým propagátorem 

kvalitního řemesla a podniká 

i organizuje řadu aktivit, 

jejichž cílem je prestiž řemesel 

a respekt k řemeslníkům.  
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V
 průběhu první (jarní) fáze koronavirové kri-

ze, konkrétně v květnu 2020, MF oznámilo, 

že stát předpokládá vydat na opatření přijatá 

v souvislosti s koronavirem více než 1,1 bilionu 

korun. Většinu z této částky (851,5 mld. Kč) měla 

činit záruční schémata (programy COVID II, III, 

COVID Praha a COVID Plus). Na pomoc podni-

katelům spolu se zaměstnanci soukromého sektoru 

mělo jít celkem 234,5 mld. Kč. Podle údajů uvá-

děných MF ale vláda do ekonomiky v souvislosti 

s covidem-19 nakonec loni uvolnila 283,4 mld. Kč. 

Jak se v těchto číslech zorientovat? Co je a co není 

pomoc podnikatelům?

Záruky a úvěry pro podnikatele
Co se týká úvěrových programů COVID, resp. 

úvěrů a záruk podnikatelům, dle údajů ČNB fi rmy 

do poloviny prosince 2020 efektivně načerpaly 

prostředky v hodnotě 39,4 mld. Kč, což je zhruba 

5 % plánované záruční kapacity (odhadována 

na 851,5 mld. Kč – viz graf č. 1). Vzhledem 

k poměrně přísnému výběru podnikatelů, kteří 

na tento typ podpory dosáhnou, předpokládáme, 

že naprostá většina úvěrů bude splacena, resp. 

záruka nebude realizována, a nebude tak znamenat 

reálné výdaje státu. Při výpočtech skutečné pomoci 

podnikatelů tak k této formě pomoci nebylo 

přihlédnuto. 

Co je a co není podpora fi rem?
K analýze byla použita data o pokladním plnění 

státního rozpočtu k 31. 12. 2020, konkrétně vybra-

ná opatření fi nancovaná z veřejných prostředků, 

která MF prezentuje jako opatření v souvislosti 

s covidem-19. Z těchto opatření byla vyloučena ta, 

která mají jiný hlavní cíl než podporu soukromých 

podnikatelů. Mezi opatření v souvislosti s koro-

navirem je totiž zahrnována mimo jiné podpora 

důchodců, zaměstnanců veřejného i soukromého 

sektoru (např. ošetřovné nebo zvýšení platů), pod-

pora příjmů krajů, měst a obcí, neziskových sub-

jektů a příspěvkových organizací, opatření s cílem 

potravinové soběstačnosti, humanitární pomoci, 

zajištění vakcíny a další. Není samozřejmě vylou-

čeno, že sekundárně, resp. okrajově, tato vyloučená 

opatření pozitivně ovlivnila i některé podnikate-

le. Nebyl to ale jejich hlavní cíl. Nakonec, takto 

zprostředkovaně by se dal jako výdaj v souvislosti 

s covidem-19 označit každý výdaj vyplacený stá-

tem komukoliv po polovině března 2020.

Do pomoci podnikatelům byla započítána i pod-

pora v rámci programu Antivirus – režim A, A+ 

a režim B, ovšem jen jeho poměrná část (jedna 

čtvrtina). Kompenzace z tohoto programu jsou 

Analýza HK ČR: Pomoc státu podnikatelům v souvislosti s covidem-19 

byla výrazně nižší než předpoklad vlády

Kompenzace 2020: Pro podnikatele 110 mld. Kč
Ministerstvo fi nancí (MF) začátkem ledna publikovalo výpočet poskytnuté pomoci v souvislosti s epidemií koronaviru 

za rok 2020, která činí 283,4 mld. Kč. Toto číslo ale může být mylně interpretováno jako pomoc podnikatelům. Hospodářská 

komora proto spočítala, kolik skutečně v loňském roce činily vládní kompenzace podnikatelům v souvislosti s epidemií 

covidu-19 a jaké výše dosáhly ve srovnání s původními předpoklady vlády.
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totiž poskytovány na celkové mzdové náklady, 

zahrnující jak zaměstnancům vyplacené náhrady 

mezd, tak povinné pojistné odvody odvedené 

zaměstnavatelem (za sebe) ČSSZ a zdravotním po-

jišťovnám. Zbylé tři čtvrtiny vynaložených peněz 

z programu jsou tak fakticky fi nanční podporou 

samotných zaměstnanců na překážkách. Použitá 

čtvrtinová proporce je dána tím, že na jednu sto-

korunu vyplacenou zaměstnanci připadá 33,80 Kč, 

které souběžně musí zaměstnavatel za sebe odvést 

na pojistném. Proto z každých 133,80 Kč poskyt-

nutých fi rmě v rámci programu Antivirus stát 

samotnému zaměstnavateli přispívá dílem rovným 

podílu 33,8/133,8, což je cca jedna čtvrtina.

Skutečnost daleko za předpoklady
Dle propočtů analytiků HK ČR činila ke konci 

prosince 2020 celková pomoc vlády podnikatelům 

v souvislosti s epidemií koronaviru 110 mld. Kč. 

Z toho pomoc prostřednictvím výdajů veřejných 

rozpočtů činila 23 mld. Kč a prostřednictvím úlev 

snižujících příjmovou stranu rozpočtu (snížený 

výběr daní a pojistného) představovala 87 mld. Kč. 

Je však třeba podotknout, že část pomoci formou 

úlev bude muset být podnikateli „vrácena“, protože 

došlo jen k odkladu povinností.

Dohromady fi rmám i zaměstnancům soukromého 

sektoru bylo v souvislosti s epidemií koronaviru 

k 31. 12. 2020 z veřejných rozpočtů nasměrová-

no 137,7 mld. Kč (110 mld. Kč činila podpora 

samotných podnikatelů a 27,6 mld. Kč podpora 

zaměstnanců). To je o cca 40 % méně, než bylo 

deklarováno na jaře loňského roku (137,7 mld. Kč 

vs. 234,5 mld. Kč) – viz graf č. 2.

Proč takový rozdíl?
Důvody, proč se původní předpoklady vlády tolik 

odchylují od reality, mohou souviset s menším než 

původně předpokládaným rozsahem koronavirové 

krize. Možná MF na jaře předpokládalo výrazně 

silnější dopad krize na podnikatele. Rozdíl ale může 

být způsoben i neochotou vlády kompenzovat 

soukromému sektoru újmu, která byla způsobena 

nejen nemocí covid-19, ale zejména restriktivními 

vládními opatřeními k omezení jejího šíření.  

KARINA KUBELKOVÁ, hlavní analytička HK ČR
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GRAF Č. 1: ÚVĚRY (ZÁRUKY) PODNIKATELŮM – PŘEDPOKLAD VERSUS REALITA (V MLD. KČ)

GRAF Č. 2: VLÁDNÍ POMOC PODNIKATELŮM A ZAMĚSTNANCŮM – PŘEDPOKLAD VERSUS REALITA (V MLD. KČ) 

Zdroj dat: ČNB – Statistika odkladů splátek a úvěrů v programech COVID; kvantifi kace MF ze 7. 5. 2020

Zdroj dat: Pokladní plnění MF, kvantifi kace MF ze 7. 5. 2020, vlastní dopočty HK ČR

POMOC PŘEDPOKLÁDANÁ VLÁDOU V KVĚTNU 2020

POMOC VYUŽITÁ K 15. 12. 2020 (COVID II, COVID III, COVID PRAHA, COVID EGAP)

851,5

39,4

234,5

137,7

POMOC PŘEDPOKLÁDANÁ VLÁDOU V KVĚTNU 2020

FAKTICKÁ POMOC K 31. 12. 2020
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Paušální daň
OSVČ s ročním příjmem do 1 milionu korun 

mohou mít od roku 2021 méně administrativy, 

pokud si dobrovolně zvolí jednotnou měsíční 

platbu paušální daně ve výši 5 469 korun, která 

zahrne jak daňovou povinnost, tak odvody 

na zdravotní a sociální zabezpečení. Nejvýhod-

nější má být pro živnostníky, kteří ale zároveň 

neuplatňují daňové slevy na děti a manželku. 

Paušální daň nebude povinná, podnikatel se pro 

ni bude moci rozhodnout dobrovolně. Možnost 

přihlášení k paušální dani měli podnikatelé 

do 11. ledna, případně i později ke dni zaháje-

ní podnikání. Ministerstvo fi nancí očekávalo, 

že se o paušální daň, jejíž koncept představila 

už v roce 2016 Hospodářská komora, přihlásí 

nejméně 130 tisíc OSVČ, skutečný počet však byl 

v lednu přibližně poloviční. 

Kurzarbeit
Vláda v prosinci prodloužila program Antivirus 

se státními příspěvky na náhrady mezd, a to až 

do konce února. Stát tak bude dál poskytovat 

příspěvky fi rmám, na které dopadla koronavirová 

krize a nařízená omezení kvůli epidemii.

Na tento program, který brání propouštění, by měl 

navázat tzv. kurzarbeit. Ten představuje zkrácenou 

práci, kdy podnik platí lidem za odpracované 

hodiny a stát jim poskytuje část výdělku za neod-

pracovaný čas. Vláda původně plánovala spustit 

opatření už od letošního listopadu, nedokázala se 

na něm ale shodnout.

Návrh MPSV předpokládá, že by pracovník doma 

mohl zůstat jeden až čtyři dny v týdnu, v té době 

by mohl chodit do kurzů organizovaných úřadem 

práce. Úbytek práce by se měl posuzovat za celou 

fi rmu, ne za jednotlivé zaměstnance. Za neodpra-

cované hodiny by měli lidé dostávat 70 % hrubého 

do max. výše 1,5násobku průměrné mzdy.

EET pozastavena
Podnikatelé celý letošní i příští rok nemusí zazna-

menávat tržby v systému elektronické evidence. 

EET byla vládou se souhlasem parlamentu kvůli 

pandemii covid-19 vypnuta v březnu. Zákonodárci 

pak její pozastavení prodloužili do konce roku 

a nakonec posvětili i odklad až do konce roku 2022. 

Znamená to tedy, že se evidence do roku 2023 ani 

nerozšíří v plánované 3. a 4. vlně na řemeslníky, 

lékaře, advokáty, taxikáře, kadeřnice a další.

Rychlejší odpisy
Jde o mimořádné odpisy týkající se hmotného 

majetku zařazeného v první a druhé odpisové sku-

pině, který si poplatník, jako jeho první vlastník, 

Rok 2021 přinesl celou řadu legislativních novinek, které se přímo dotýkají podnikatelského prostředí. 

Hospodářská komora proto přináší ucelený přehled těch nejzásadnějších zákonných úprav letošního roku.

Legislativní novinky od roku 2021
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a označení „statutární ředitel“ nemůže být při jednání 

za společnost dále užíváno. Obchodní rejstřík provádí 

zápis změn automaticky, bez návrhu, což může mnohé 

akciové společnosti s monistickým systémem překva-

pit. Více k tématu na následující dvoustraně.

Nové odpadové zákony
Nový zákon o odpadech představuje právní rámec 

moderního odpadového hospodářství směřujícího 

k co nejvyššímu třídění, recyklaci, materiálovému 

využití a odklonu odpadů ze skládek. Vše se zá-

měrem dosáhnout evropské cíle pro nakládání 

s komunálními odpady. Současná míra recyklace 

komunálního odpadu je 38 % a zákon stanovuje zá-

vazné cíle pro recyklaci komunálních odpadů takto: 

55 % v roce 2025, 60 % v roce 2030 a 65 % v roce 

2035. Zákon dále stanovuje rok 2030 jako termín, 

od kterého bude zakázáno ukládat na skládky dále 

využitelné a recyklovatelné odpady. Proto zákon 

ekonomicky znevýhodňuje skládkování postupným 

zvyšováním skládkovacího poplatku. Zákon také 

nově rozděluje vybrané fi nanční prostředky tak, aby 

mohly směřovat zpět do zlepšení odpadového hos-

podářství. Podstatné změny přináší i nová legislativa 

pro výrobky s ukončenou životností a obaly. Jedná se 

například o vyšší recyklační cíle, zlepšování dostup-

nosti sběrných sítí a rovněž o princip tzv. ekomodu-

lace, který bude zvyšovat fi nanční tlak na výrobce, 

aby jejich výrobky byly snadněji recyklovatelné.

Novela vodního zákona
Pomocí novely vodního zákona bude možné lépe 

zvládat kritické stavy sucha. Dále se novelou na-

pravuje určitý zmatečný stav, který byl do vodního 

zákona vnesen předchozí novelou, kdy odlehčo-

vací komory byly rozděleny na dvě kategorie, pro 

něž platily různé podmínky. Jako další důležitý 

prvek novely považujeme zakotvení pozice 

dodavatelů vody v komisích pro sucho, budou tak 

mít možnost chránit přednostní dodávku vody. 

V neposlední řadě zákon ruší povinnost provádění 

těsnostních zkoušek u nádrží, které jsou postave-

ny v záchytných vanách, což je opatření snižující 

administrativní i fi nanční zátěž.

Posílení energetické soběstačnosti
Novelou zákona o podmínkách obchodování s po-

volenkami na emise skleníkových plynů z loňské-

ho roku se zřizuje tzv. Modernizační fond pro pod-

poru ekonomicky slabších zemí EU při směřování 

k nízkouhlíkové energetice. Prostředky do fondu 

přinášejí výnosy z dražeb emisních povolenek 

v EU (2 % celkového počtu povolenek pro období 

2021–2030). Státní fond životního prostředí ČR 

jako příjemce fi nančních prostředků z Moderni-

začního fondu do jednotlivých oblastí podpory 

rozdělí v letech 2021–2030 přibližně 120 miliard 

korun. Peníze poplynou mj. na výrobu a distribuci 

tepelné energie z obnovitelných zdrojů nebo vý-

stavbu solárních elektráren a úspory energií, takže 

primárně na ekologizaci české energetiky.  

MIROSLAV BENEŠ, Odbor vnější komunikace HK ČR

Pro vysoké příjmy se zavádí sazba 23 %. Ta se 

bude vztahovat na část měsíčních příjmů nad 

částku, která pro příští rok činí 141 764 korun, což 

má podle rezortu fi nancí odpovídat čtyřnásobku 

průměrné hrubé mzdy v roce 2021. Zároveň se ale 

ruší i dosavadní 7% solidární daň.

Daňový balíček navíc od ledna zvyšuje základ-

ní daňovou slevu na poplatníka z nynějších 

24 400 korun ročně na 27 400 korun. O další 

3 000 korun má pak vzrůst v roce 2022.

Stravenkový paušál
Zaměstnancům i zaměstnavatelům přináší daňový 

balíček pro nový rok i tzv. stravenkový paušál, tedy 

část výplaty, která nebude podléhat odvodům a da-

ním a je dobrovolnou alternativou ke stravenkám.

Podle Ministerstva fi nancí může na daňově zvýhod-

něný příspěvek na stravování nově dosáhnout až mi-

lion zaměstnanců. V současné době přibližně 1,8 ze 

4,3 milionu zaměstnanců chodí na oběd do jídelny 

v práci, dalších 1,5 milionu dostává stravenky. Ostat-

ní zaměstnanci na benefi t ve formě stravenek doteď 

podle ministerstva nedosáhli kvůli administrativě 

na straně zaměstnavatele a platbě provizí stravenko-

vým společnostem, jimiž je tento systém zatížen. 

Sdílená místa a výpočet dovolené
Řadu novinek přinesla i novela zákoníku práce. 

Některé z nich nabyly účinnosti již v červenci, ty 

zásadní ale začaly platit od ledna. Mezi ně patří 

zavedení sdíleného pracovního místa. Zaměstnavatel 

díky tomu může rozdělit jedno pracovní místo mezi 

více zaměstnanců s kratší pracovní dobou. Tato no-

vinka umožní především rodičům s malými dětmi 

lépe sladit pracovní a rodinný život.

Změny se dotknou také výpočtu dovolené. Výpočet 

nároku na dovolenou se nově nebude odvíjet od po-

čtu odpracovaných dní, ale spravedlivěji od počtu 

odpracovaných hodin. Nově se mezi překážky 

v práci na straně zaměstnavatele zařadilo také 

placené volno v obecném zájmu u personálu táborů 

pro děti a mládež a podobné činnosti na sportovních 

soustředěních pro děti a mládež. V zákoníku se také 

upravuje náhrada škody a nemajetkové újmy.

Snížení spotřební daně z motorové nafty 
Stát od letošního roku snižuje o 1 korun na litr 

daň z motorové naft y, chce tak podpořit hlavně 

dopravní sektor. 

Okamžitý dopad velké novely ZOK 
Takzvaná velká novela zákona o obchodních korpo-

racích (ZOK), která nabyla účinnosti 1. 1. 2021, dává 

obchodním korporacím až na výjimky roční prostor 

(do 31. 12. 2021) na přizpůsobení se novým pod-

mínkám. Jednou z výjimek je postavení statutárního 

ředitele akciové společnosti u akciových společností, 

které v minulosti přijaly tzv. monistický systém 

a vytvořily jako svůj statutární orgán post statutárního 

ředitele (ust. § 463 ZOK). Funkce statutárního ředitele 

ze zákona od 1. 1. 2021 zanikla, pravomoci statu-

tárního ředitele automaticky přešly na správní radu 

pořídil, nebo pořídí v období od 1. ledna 2020 

do 31. prosince 2021.

Majetek zařazený v první odpisové skupině si bude 

poplatník moci odepsat bez přerušení za 12 měsí-

ců, namísto standardních 3 let. Majetek zařazený 

ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení 

za 24 měsíců, namísto standardních pěti let. 

Prvních 12 měsíců přitom bude moci poplatník 

uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny.

Konec superhrubé mzdy
Přestože stát ani privátní sektor většině zaměst-

nanců platy kvůli koronakrizi zvyšovat nebudou, 

zhruba čtyři miliony lidí si polepší díky zrušení 

konceptu superhrubé mzdy a následnému snížení 

zdanění příjmu na 15 %. To ve výsledku bude zna-

menat, že většině lidí už z výplaty za leden zůstane 

navíc 1 000 až 3 000 korun.
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N
a inkorporování novely ZOK do  praxe čes-

kých právnických osob bude, až na výjimky, 

k dispozici celý rok 2021, nicméně novela 

přináší poměrně zásadní změny a v některých pří-

padech je třeba úpravy provést již v průběhu roku 

2021. Vzhledem k tomu jsme se rozhodli ještě 

jednou upozornit na tuto významnou novelu ZOK 

a níže přinášíme přehled alespoň těch nejdůležitěj-

ších změn. 

Monistický systém akciové společnosti 
Významnou změnou, kterou novela ZOK při-

náší, je proměna monistického systému vnitřní 

struktury akciové společnosti. Akciová společnost 

s monistickou strukturou má počínaje 1. 1. 2021 

pouze správní radu a statutární ředitel jako 

samostatný orgán společnosti byl zcela zrušen. 

Novela současně ruší funkci předsedy správní 

rady. Správní radě tak přísluší obchodní vedení 

společnosti a správní rada tak plní jak výkonnou, 

tak i dohledovou funkci v akciové společnosti 

s monistickým systémem. 

Správní rada je volena valnou hromadou spo-

lečnosti. Stanovy však mohou určit, že právo 

jmenovat, resp. odvolat jednoho nebo více členů 

správní rady je spojeno s některou akcií (tzv. vy-

sílací právo – viz níže). Novela ZOK prodlužuje 

zákonnou délku funkčního období členů správní 

rady ze stávajícího 1 roku na 3 roky. Novela ZOK 

výslovně zakotvuje oprávnění valné hromady spo-

lečnosti udělovat strategické a koncepční pokyny 

správní radě, jsou-li v souladu s právními předpisy 

a stanovami společnosti. 

Dualistický systém akciové společnosti
Pro přehlednost přinášíme i změny dualistic-

kého modelu akciové společnosti, kde je třeba 

předeslat, že tyto nejsou zdaleka tak zásadní jako 

u shora uvedeného monistického modelu akciové 

společnosti. I v případě dualistického modelu 

je nově upraveno oprávnění společnosti vydat 

akcie s tzv. vysílacím právem (k tomuto pojmu viz 

samostatně níže). 

Novela ZOK i v tomto případě prodlužuje zákon-

nou délku funkčního období členů představen-

stva na 3 roky (sjednocení se zákonnou délkou 

Zásadní změny
v korporátním právu
V důsledku dynamického a turbulentního vývoje zákonných předpisů přijatých v loňském roce v reakci na koronavirovou 

krizi a regulujících a dopadajících na všechny oblasti života společnosti (zdravotnictví, ekonomika, služby, školství atd.) tak 

trochu zapadla změna zákona o obchodních korporacích (novela č. 33/2020 Sb. zákona č. 90/2012 Sb., dále také jen ZOK), 

která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
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kapitálové společnosti (s. r. o., a. s.) další osobu. 

Tato přítomná osoba musí být zavázána ke stejné 

mlčenlivosti jako společník. Žádná další omezení 

pro přítomnost takové další osoby doprovázející 

společníka/akcionáře na valné hromadě společnos-

ti novela neupravuje. Aby bylo možné přítomnost 

další osoby na valné hromadě vyloučit, je potřeba 

tak výslovně učinit ve společenské smlouvě, resp. 

stanovách společnosti. 

Rozdělení zisku
Novela ZOK nově výslovně upravuje možnost 

rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů na zá-

kladě účetní závěrky až do konce účetního období, 

které následuje po účetním období, za které byla 

účetní závěrka sestavena. Například tedy bude 

možné zisk realizovaný za účetní období roku 2020 

rozdělit až do 31. 12. 2021. 

Zakládání s. r. o. 
Novela ZOK zavádí možnost, aby v případě 

společnosti s ručením omezeným se základním 

kapitálem do výše 20 000 Kč mohl společník vklad 

splatit i jinak než na bankovní účet pro tento účel 

zvlášť zřízený, tj. zejména například v hotovosti 

přímo správci vkladu.

Lhůta pro provedení změn 
Novela ZOK nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2021. 

Obchodní korporace a družstva jsou povinny 

ujednání zakladatelských právních jednání a spo-

lečenských smluv uvést v soulad s obligatorními 

ustanoveními ZOK do jednoho roku od účinnosti 

novely, tj. do 1. 1. 2022. Do 6 měsíců od účinnosti 

novely ZOK musí obchodní korporace taktéž 

provést zápis skutečností, jež se dosud nezapisova-

ly do obchodního rejstříku, a založit nové listiny 

do sbírky listin u příslušného rejstříkového soudu. 

Z obecně uvedené doby do 1. 1. 2022 platí již shora 

zmíněná výjimka týkající se akciové společnosti 

s monistickým systémem a dále výjimka pro 

právnické osoby, jež jsou členy voleného orgánu 

kapitálových společností nebo družstev. V tom-

to případě je potřeba, aby tyto právnické osoby 

do 3 měsíců po nabytí účinnosti novely ZOK 

zmocnily svého zástupce (fyzická osoba) a nechaly 

jej zapsat do obchodního rejstříku. V opačném 

případě funkce takové právnické osoby ve statu-

tárním orgánu (jiné právnické osoby) automaticky 

zanikne ke dni 1. 4. 2021. 

Shora uvedené nelze považovat za vyčerpávající 

přehled všech změn, které novela ZOK přináší. 

V případě potřeby podání detailnějších informací 

o nutných úpravách zakladatelských dokumentů 

korporací vyvolaných novelou ZOK, o možnostech 

jejich nově přípustné optimalizace pro činnost 

korporace, jakož i pro posouzení konkrétního 

záměru úpravy korporátních dokumentů se nevá-

hejte obrátit na naši kancelář.  

KAREL CODL,

advokát a partner advokátní kanceláře Felix a spol.  

Nezmocní-li právnická osoba svého zástupce 

a nebude-li tento zapsán do obchodního rejstříku 

do 3 měsíců ode dne, kdy vznikla funkce tomuto 

zástupci, funkce právnické osoby ve voleném 

orgánu (jiné právnické osoby) zaniká. 

Smlouva o výkonu funkce 
Smlouva o výkonu funkce upravuje vztah mezi 

obchodní korporací a členem jejího orgánu. Dle 

předchozí právní úpravy platilo, že pokud nedojde 

k řádnému schválení smlouvy o výkonu funkce 

valnou hromadou společnosti, je smlouva o vý-

konu funkce (relativně) neplatná, tj. je neplatná 

pouze v případě, kdy se její neplatnosti někdo 

úspěšně dovolá. 

Novela ZOK přináší zásadní změnu, kdy v kapitálo-

vých společnostech v případě, že smlouva o výkonu 

funkce (včetně jejích změn) nebude schválena 

nejvyšším orgánem společnosti (valná hromada), 

nenabude vůbec účinnosti. V případě schválení 

smlouvy o výkonu funkce platí, že smlouva je účin-

ná od ode dne jejího uzavření, či ode dne vzniku 

funkce v závislosti na tom, který z těchto dnů nastal 

později, nejvyšší orgán společnosti však může 

rozhodnout jinak. Nově je dále upraveno pravidlo, 

že v případě rozporu mezi společenskou smlouvou 

a smlouvou o výkonu funkce bude uplatněno ujed-

nání ve společenské smlouvě. Byla-li však smlouva 

o výkonu funkce schválena většinou vyžadovanou 

pro změnu společenské smlouvy, použijí se ujednání 

obsažená ve smlouvě o výkonu funkce. 

Rozhodování per rollam 
Metoda rozhodování per rollam, tj. rozhodování 

mimo valnou hromadu, zůstává novelou ZOK 

zachována, nicméně přináší určité zjednodušení 

v těch případech, kdy zákon vyžaduje, aby roz-

hodnutí valné hromady bylo osvědčenou veřejnou 

listinou (notářský zápis). Nadále platí, že návrh 

rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné 

listiny, avšak společníkům/akcionářům stačí zaslat 

prostou kopii této veřejné listiny obsahující návrh 

rozhodnutí. Následné rozhodnutí společníka/

akcionáře již nemusí mít formu veřejné listiny 

(tak jako doposud) a postačí, aby rozhodnutí 

společníka/akcionáře bylo opatřeno jeho úředně 

ověřeným podpisem. 

Přítomnost další osoby na valné 
hromadě
Novela ZOK nově zavádí právo společníka/

akcionáře vzít si s sebou na valnou hromadu 

funkčního období člena dozorčí rady). Novela 

ZOK výslovně zakotvuje oprávnění valné hromady 

společnosti udělovat strategické a koncepční po-

kyny představenstvu, jsou-li v souladu s právními 

předpisy a stanovami společnosti. 

Novela stanoví, že u akciových společností 

s dualistickým modelem řízení, jež mají více než 

500 zaměstnanců, bude 1/3 členů dozorčí rady 

volena jejími zaměstnanci v pracovním poměru. 

Současně platí, že počet členů dozorčí rady musí 

být dělitelný třemi. Právo volit a odvolávat přitom 

mají mít pouze zaměstnanci v pracovním poměru. 

Současně platí, že členem dozorčí rady voleným 

zaměstnanci může být pouze zaměstnanec, který je 

v pracovním poměru ke společnosti (nestanoví-li 

stanovy jinak). 

Zákaz konkurence
Novela ZOK přináší možnost odchylné úpravy 

zákazu konkurence (jednatel, člen představenstva, 

dozorčí rady, správní rady), kdy je možné zákonný 

rozsah zákazu konkurence u kapitálových společ-

ností nahradit úpravou obsaženou ve společenské 

smlouvě či stanovách. 

Vysílací právo 
Novela ZOK nově upravuje možnost spojit 

s podílem nebo s akcií obchodní korporace právo 

jmenovat jednoho nebo více členů statutární-

ho orgánu obchodní korporace (jednatel, člen 

představenstva, člen správní rady). Vlastníkovi 

konkrétního podílu, resp. konkrétní akcie tak 

bude umožněno určit/jmenovat statutární orgán 

společnosti. Toto tzv. vysílací právo společníka/

akcionáře je však omezeno v tom smyslu, že cel-

kový počet takto jmenovaných členů statutárního 

orgánu nesmí být vyšší než počet členů statutár-

ního orgánu volených valnou hromadou. Vysílací 

právo je možné upravit i v případě akciových 

společností, kde představenstvo společnosti je 

voleno dozorčí radou. Vysílací právo je tedy 

zavedeno jak pro společnosti s ručením omeze-

ným, tak i pro akciové společnosti s dualistickou 

i monistickou strukturou. Novela ZOK současně 

upravuje procedurální postup a formální náleži-

tosti pro uplatnění vysílacího práva společníkem/

akcionářem. 

Právnická osoba jako člen voleného 
orgánu
Novela ZOK nově zakotvuje povinnost právnické 

osoby, jež je členem voleného orgánu kapitálové 

společnosti nebo družstva, zmocnit bez zbytečné-

ho odkladu konkrétně určenou fyzickou osobu, 

která splňuje předpoklady pro výkon funkce 

stanovené zákonem pro samotného člena voleného 

orgánu, aby ji v orgánu zastupovala. Dále novela 

upravuje i povinnost právnické osoby společně 

s jejím zápisem jakožto člena voleného orgánu 

kapitálové společnosti či družstva povinnost zapsat 

do obchodního rejstříku i svého zástupce. V opač-

ném případě nelze zápis právnické osoby provést. 

 AKCIOVÁ SPOLEČNOST 
S MONISTICKOU STRUKTUROU MÁ 
POČÍNAJE 1. 1. 2021 POUZE SPRÁVNÍ 
RADU A STATUTÁRNÍ ŘEDITEL JAKO 
SAMOSTATNÝ ORGÁN SPOLEČNOSTI 
BYL ZCELA ZRUŠEN. 
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Z
 debaty exportérů bylo zřejmé, že u většiny podniků 

se dopad pandemie dosud nijak zásadně nepro-

jevil, zvláště náročnější projekty mají totiž dlouhé 

realizační lhůty a v letošním roce se nejčastěji realizo-

valy projekty nasmlouvané ještě v letech 2018 a 2019. 

Pandemie navíc, jak podotkl viceprezident HK ČR Ra-

dek Jakubský, mnohem zásadněji než průmysl omezuje 

služby. Ten připomněl, že k rekordu roku 2019 přispěl 

nejen globální růst a rozvoj, ale jistě také kvalita vývoje 

i výroby českých fi rem. „České výrobky jsou na mnoha 

trzích považovány za nejlepší, býváme přirovnáváni 

k Německu za lepší cenu,“ řekl. Ani příští rok tedy 

výsledky českého exportu nebudou vyloženě špatné, po-

kles oproti rekordnímu roku 2019 je však zcela zřejmý. 

„Výhled do roků příštích je poznamenán nejistotou. 

Pozitivní je sice vysoká poptávková aktivita, nicméně 

rozhodnutí se prodlužují nebo odkládají, a to vytváří 

tlak,“ poznamenal k tomu František Kulovaný, předseda 

představenstva BAEST MS.

Export potřebuje tři formy podpory
Debatující vidí budoucí příležitosti pro český export 

mimo restart globální ekonomiky především v techno-

logiích a environmentálních tématech, která směřují 

k výrobkům šetrným k životnímu prostředí a příklo-

nu k zeleným energiím. Trvalým limitem v mnoha 

exportních segmentech je nedostatek kvalifi kovaných 

pracovních sil. Vedle těch jsou podle zúčastněných pro 

další úspěšné exportní roky v zásadě nutné tři formy 

podpory. Ta přímá fi nanční, která pokryje fi nancování 

a pojištění exportu, ale také podpoří investice, výzkum 

a vědu. Druhá je základem pro reference a je to podpo-

ra exportních fi rem na domácím trhu. Třetí a poslední 

forma je pak spojena s ekonomickou diplomacií, 

a zvláště ta je v posledním roce citelně oslabena. Řeše-

ní ale, jak ukazují poslední digitální aktivity agentury 

CzechTrade, existuje v mnohem častějším využívání 

online platforem i pro oblast exportních služeb.

Na tradici staví nová generace
Česko bezesporu zůstane silně exportně orientovanou 

zemí. Jak uvedl ve svém vystoupení Radomil Doležal, 

ředitel agentury CzechTrade: „Velikost českého trhu 

je pro větší i střední fi rmy malá, nemůže jim stačit 

a export je jedinou možností růstu. Naštěstí máme 

nejen exportní tradici, ale i generaci, která dnes 

dokáže přeskočit z těch tradičních i do nových oborů 

a jít za novými příležitostmi.“

Minimálně k mírnému optimismu svádějí i výsledky 

letošních oceněných. Kupříkladu pardubický výrobce 

radarů a další letištní techniky ELDIS zaznamenal 

meziroční růst exportu o 244 %, mladoboleslavská 

automobilka loni vyvezla automobily v hodnotě 

414 mld. Kč, což je meziročně o 10 % více, společnost 

Tatra Trucks dokázala zvýšit vývoz o bezmála 71 %, 

online prodejce kontaktních čoček a dalších produktů 

pro péči o oči ALENSA svůj export meziročně zvýšil 

o více než čtvrtinu a Foxconn CZ Group se pochlubil 

22% nárůstem vývozu. CommScope Czech Republic, 

výrobce elektromotorů a dalších elektronických zaříze-

ní, exportoval na 123 zahraničních trhů.

„Díky kvalitním českým výrobkům je dnes tak malá 

země, jakou je Česká republika, nejen úspěšná, ale 

i známá na trzích po celém světě. Soutěž je proto oceně-

ním nejen českých exportérů, ale zejména jejich přínosu 

pro celou ekonomiku. Pandemie koronaviru s největší 

pravděpodobností výsledky vývozu v letošním roce 

výrazně ovlivní, ale právě díky schopnosti tuzemských 

podniků se i nadále Česká republika jistě udrží mezi 

vývozními velmocemi,“ řekl před vyhlášením výsledků 

prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.  

PETR KARBAN

Letošní ceny Exportér roku byly uděleny 17. prosince na závěr dvouhodinové online 

konference k exportním tématům, které se vedle představitelů exportních fi rem 

i podporujících bank zúčastnili také zástupci vlády a Parlamentu České republiky.

Export čelí nejistotě,
drží jej dřívější kontrakty 

EXPORTÉR ROKU

VELCÍ EXPORTÉŘI 
(NAD 500 MIL. Kč)

OBJEM EXPORTU 2019

1. ŠKODA AUTO, a. s.

2. FOXCONN CZ Group

3. AGROFERT, a. s.

4. MORAVIA STEEL, a. s.

5. BOSCH DIESEL, s. r. o.

NÁRŮST EXPORTU 2018–2019

1. TATRA TRUCKS, a. s.

2. ALENSA, s. r. o.

3. FOXCONN CZ Group

4.  První brněnská strojírna Velká 

Bíteš, a. s.

5.  ZKL Bearings CZ, akciová 

společnost

STŘEDNÍ EXPORTÉŘI
(100–500 MIL. Kč) 

 NÁRŮST EXPORTU 2018–2019

1.  ELDIS Pardubice, s. r. o.

2.  Mikroelektronika, spol. s r. o.

3.  ECOS Choceň, s. r. o.

4.  Hansen Electric, spol. s r. o.

5.  ALS Czech Republic, s. r. o.

CENA SPG PRO EXPORTÉRA, 
KTERÝ VYVEZL V ROCE 2019 
SVÉ VÝROBKY A SLUŽBY 
DO NEJVĚTŠÍHO POČTU ZEMÍ

1.  CommScope Czech Republic, s. r. o.

2.  ŠKODA AUTO, a. s.

3.  SIEMENS GROUP Česká 

republika

 

CENA ČEB A EGAP – NEJLEPŠÍ 
EXPORTNÍ TRANSAKCE 
PODPOŘENÁ STÁTEM

  Transcon Electronic 

Systems s. r. o. – Cena ČEB

 Rodinný pivovar BERNARD – 

Cena  EGAP

 

NEJLEPŠÍ EXPORTÉŘI DLE 
HODNOCENÍ BISNODE – 
EXPORTÉR S NÁRŮSTEM 
OBJEMU EXPORTU V ROCE 
2019 NAD 500 MIL. Kč 

1.  ALENSA, s. r. o.

2.  FOXCONN CZ Group

3.  První brněnská strojírna 

Velká Bíteš, a. s.

20K_exporter.indd   20 25.01.21   18:44



ŠKOLENÍ A WEBINÁ E

Podívejte se na detaily a další školení na:

16.02.        Grafikem sám sob  za jedno dopoledne (on-line webiná )
Praktické školení, kde se i laik nau í jednoduše, rychle a samostatn vytvá et skv lou
grafiku. Nepot ebujete žádnou dosavadní zkušenost ani znalost grafických program .
Každý ú astník obdrží nesest íhaný video záznam z celého webiná e!

09.02.        Jak na Instagram? Za áte níci (on-line webiná )
Praktický workshop, na kterém se nau íte vše, co pot ebujete k tomu, aby vaše komunikace
na Instagramu m la smysl. Od založení profilu až po vyhodnocování úsp šnosti vašich
p ísp vk . Využijte Instagram na maximum a dejte vaší zna ce ten správný šmrnc!
Každý ú astník obdrží nesest íhaný video záznam z celého webiná e!

Nejúsp šn jší série kurz  Hospodá ské komory v letech 2018-2020 se vrací v nové, inovované
podob !
Využijte skv lé p íležitosti a získejte know-how od marketingového profesionála Milana
Formánka, CEO kreativní reklamní agentury Zaraguza, který pracoval 14 let v Red Bull
marketingu, školil a konzultoval pro 500+ organizací:

1.  Restartujte svoji strategii (18.02.)
2. Tvo te skv lý obsah! (18.03.)
3. Šet ete sv j as! (15.04.)
4. Bu te kreativní! (13.05.)
5. Inovujte nebo to zabalte (03.06.)
6. Ovládn te taktiky marketingu (22.06.)

*On-line webiná e/seminá e - v závislosti na epidemické situaci v R se akce uskute ní
on-line nebo off-line na HK R v Praze.

od 18.02.        D lejte moderní marketing i s malým rozpo tem! Série 6 kurz *

(Výb r únor 2021)

www.komora.cz/kurzy

Bestseller

TOP 2018-2020!
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A
 na čem je tento systém postavený? Rozhod-

ně ne na představě účetní jako pověstné 

šedé myšky, která pasivně přepisuje do po-

čítače nejrůznější doklady. Taková pozice odpoví-

dá spíš administrativní síle než pozici účetního. 

Certifi kovaný, nebo chceme-li profesní účetní je 

osoba, která zobrazuje fi nanční situaci v podniku 

tak, aby byl obraz fi rmy reálný, a to ve všech sou-

vislostech. Certifi kaci účetní profese jsme proto 

vybudovali samozřejmě na účetních disciplínách, 

včetně závěrkového výkaznictví a mezinárodních 

účetních standardů. Vzdělání ale stejnou vahou 

důležitosti doplňují právo, daně, manažerské 

vyhodnocování či informační technologie. Účet-

nictví není samoúčelné, musí fungovat s využitím 

moderních platforem a následně operativně 

vědět, jaké poselství účetní informace nesou. 

Stejně tak právo je často nutným podkladem, aby 

účetní zobrazil účetní skutečnost co nejvěrněji, 

protože faktura či bankovní převod jsou velmi 

často informací poměrně kusou. Ve vyšším stup-

ni certifi kace „účetní expert“ se už přidají i obory 

jako třeba strategické řízení či auditing. Účetní 

je pak schopen nabídnout dlouhodobý pohled 

či být partnerem nejen ředitele či statutárního 

orgánu, ale také interního i externího auditora 

a maximálně racionalizovat kontrolní procesy 

ve fi rmě. 

Není to ale jen teorie, na čem systém certifi ka-

ce stojí. Zkoušky (některé mohou být i uznány 

z předchozího vysokoškolského studia) jsou 

prvním z pilířů. Jako klasické duální vzdělání je 

druhou podmínkou i praxe. Zkušení kolegové ne 

nadarmo říkají, že účetní se účetním stane teprve 

tehdy, když sestaví svou první účetní závěrku. 

A třetím z pilířů je dodržování etického kodexu. 

Vysoký morální profi l účetního je nezbytný. Často 

se může dostat pod tlak klientů, či zaměstnava-

telů a je to on, aby z účetních metod vybral tu 

nejpřiléhavější, a ne tu, která sníží daňový základ, 

zvýší úvěruschopnost či jinak prospěje problému, 

který se aktuálně řeší… Dalšími etickými prvky, 

na nichž certifi kace účetních stojí, je např. trvalé 

kontinuální vzdělávání či hojně využívané profesní 

pojištění s cílem poskytnout uživatelům účetních 

dat co největší garanci.

Záměrně hovoříme o uživatelích účetních dat – 

klienti a zaměstnavatelé jsou samozřejmě v první 

řadě, ale vězme, že s nimi pracují i auditoři, banké-

ři, daňoví úředníci, poskytovatelé dotací či klíčoví 

obchodní partneři. Účetnictví je v jistém smyslu 

vizitkou fi rmy a stojí za to svěřit ho těm nejlepším. 

To je důvod, proč do certifi kace vstupuje celá řada 

poskytovatelů účetních služeb na trhu. Neméně 

významné je disponovat takto kvalitními účetními 

i uvnitř fi rem, z těch dobrých udělat ještě lepší či 

jejich schopnosti dosažením certifi kátu potvrdit. 

Stojíme nyní často před rozhodnutím, zda je ještě 

v současné krizi na benefi ty prostor. Na druhou 

stranu všichni víme, že ekonomiku rozkroutí 

investice. A ty investice, které směřují do lidského 

faktoru a vzdělání, jsou často ty nejcennější při 

relativně nízkých nákladech, navíc plně uzna-

telné jako daňový výdaj již při jeho vynaložení. 

Pokud ještě váháte, oporu poskytuje i Zákoník 

práce ve formě dohody o poskytnutí kvalifi kace, 

kde si může zaměstnavatel zavázat zaměstnance, 

do něhož investuje, k výkonu práce po určitou 

dobu. Ze zpětné vazby s našimi adepty však víme, 

že možnost absolvovat v zaměstnání systém cer-

tifi kace oceňují a jedná se tak často o neformální 

stabilizační prvek.  

PETR SIMON

Veškeré podrobnosti o Systému certifi kace 

se dozvíte na internetových stránkách 

Institutu certifi kace Svazu účetních, a. s. 

Najdete zde i kontakty na odborníky, kteří 

si s vámi o certifi kaci rádi promluví, nebo 

termín dne otevřených dveří, který svaz 

pravidelně pořádá.

Více informací na:

www.icu-praha.cz

Certifi kovaný účetní 
Nepostradatelná opora managementu
Asi si všichni dostatečně uvědomujeme, že podnikání nejde bez kvalitních informací a že informační systémy účetních dat 

nejsou dávno již jen otázkou daňovou. Svaz účetních je tu dlouhodobě pro to, aby účetnictví i účetní profesi maximálně 

kultivoval. I proto tu již více než dvacet let úspěšně funguje systém certifi kace účetní profese, a co se týče prostupnosti 

do mezinárodního systému certifi kace ACCA, je nejkvalitnější v Evropě. Punc kvality mu dává i částečná prostupnost 

do akreditačního systému Komory auditorů České republiky.
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J
ak těžké bylo vybrat z covidového roku 

2020 nominace na inspirativní Zákony 

roku?

Paradoxně lehčí, než jsem čekal. Nominační rada 

diskutovala nadstandardní množství potenciál-

ně pozitivních podnikatelských regulací z roku 

2020. O pěti vítězných právě podnikatelé hlasují. 

Najdete v nich témata jako nová infrastruktura pro 

digitalizaci hospodářství, pomoc při výkyvu byznysu 

způsobené nejen pandemií, přístup k omezeným 

přírodním statkům či jasnější a přístupnější předpisy. 

Za všechny partnery můžu jen doporučit, aby si 

každý pět vybraných témat prošel a dál tyto pozitivní 

příklady regulace podporoval v dalších oblastech. 

Kterému tématu se věnuje projekt letos?

Letos se tematicky zaměříme na environmentální 

oblast. Asi každý vnímá vlnu nové environregu-

lace. Celé hospodářství prakticky čeká digitální 

a ekologická transformace. Dynamické tempo 

vzniku nových zákonů v oblasti životního pro-

středí typicky menším fi rmám téměř neumožňuje 

sledovat, kam se regulatorní rámec řítí. Připravu-

jeme eventy, v nichž se zaměříme zejména na ener-

getické zhodnocování odpadu, vody a územního 

plánování, či udržitelných fi nancí.

V rámci letošního ročníku vyzýváte 

k propagaci nestátních regulatorních počinů. 

Co si máme představit?

Nejen státními předpisy je podnikatelské prostředí 

regulováno. Firmy vytváří řadu standardů, pomůcek 

a platforem, které spoluvytvoří vnímání toho, co je 

compliance. Mezinárodní účetní standardy IFRS také 

nepíše stát. Státní regulace je těžkotonážní nástroj, 

který rozhodně má svoje místo, ale má také své limity 

z hlediska rychlosti rozvoje, míry detailu, zapojení 

stakeholderů či mezinárodního přesahu. Chceme 

úspěšné příklady tohoto podnikatelského dotváření 

pravidel propagovat a podnítit zapojení podnikatelů 

do vytváření i této formy regulace. Hospodářská 

komora ČR se aktivně zasazuje za kultivaci regula-

torního prostředí pro podnikání. A jsem rád, že je 

už tradičně spolupořadatelem projektu Zákon roku 

a její členové budou jistě opět aktivně hlasovat.  

PETR SIMON

Startuje nový ročník ankety Zákon roku
Úspěch podnikání v ČR závisí i na úrovni legislativního prostředí. Proto je tady již 12 let projekt Zákon roku, který hledá 

nejpřínosnější legislativní počiny a diskutuje stav a budoucnost regulace podnikání v České republice i v EU. Předsedou 

Nominační rady Zákona roku je Tomáš Babáček, partner advokátní kanceláře Deloitte Legal, která anketu organizuje. 

Zeptali jsme se na novinky.

- kanceláø pro krátkodobý pronájem
- zasedací místnost
- tiskovou konferenci
- showroom

- rodinnou oslavu
-  soukromý lounge pøed kulturní nebo 

sportovní akcí konanou v O2 arenì èi O2 
universu

V PØÍPADÌ ZÁJMU KONTAKTUJTE:

Marek Chmátal, chmatal@bestsport.cz, tel.: +420 737 288 700 | Lucie Buèková, buckova@bestsport.cz, tel.: +420 702 203 727

www.o2arena.cz/arena/meeting-hub

MEETING HUB
Nové prostory v 1. patøe O2 areny

Multifunkèní Meeting Hub vám pøináší prostor pro:

Pøímé propojení s O2 universem, konektivita, catering na míru.

www.zakonroku.cz/anketa
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Trend digitalizace 

nezastavíte
Logistická společnost GEFCO má za sebou dlouhou historii v oblasti automobilového 

průmyslu. Jak ale její generální ředitel pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko 

Aleksander Raczynski v rozhovoru říká: „Jsem pyšný, že dnes patříme mezi logistické 

společnosti s nejrozmanitějším klientským portfoliem v Česku.“ S úspěšným 

manažerem, který je ve fi rmě sedmnáctým rokem, jsme si povídali nejen 

o široké škále nabízených služeb, ale i o řízení nově vytvořeného klastru  

Česko-Slovensko-Maďarsko, o brexitu i pandemii.
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se mohli plně koncentrovat na svůj byznys. Když 

se ještě vrátím k tomu automotive sektoru, v něm 

dnes poskytujeme nad rámec logistických služeb 

ještě postprodukční úpravy nových aut. Děláme 

je jak pro výrobce automobilů, tak i pro fi remní 

fl otily. Na míru klientovi upravíme jak exteriér 

vozu – lakování některých částí nebo branding, 

tak i interiér, kam doplňujeme požadovanou vyšší 

výbavu u osobních aut nebo zásuvky, výdřevy 

a police do nákladního prostoru u užitkových 

vozidel. U aut, která naopak skončí svou službu 

ve fi remních fl otilách, zajistíme svoz k nám do ko-

línského workshopu, kde zajistíme profesionální 

debranding, čištění, opravu poškozené karoserie 

z provozu, zkrátka přípravu pro sekundární pro-

dej. To si velmi rychle našlo místo na trhu. Uleh-

číme práci fl eet manažerovi a zároveň urychlíme 

prodej těchto aut. Automobilový sektor jsme tedy 

ani nyní neopustili, je pro nás velmi důležitý a mně 

osobně přijde zajímavé přinášet v této oblasti stále 

nové služby.

Jak brexit prozatím ovlivnil vaši společnost?

V tuto chvíli samozřejmě s napětím sledujeme, jak 

se situace vyvine. I my se samozřejmě obáváme 

toho, že může dojít ke zdržení našich kamionů 

na hranicích, a proto klientům nabízíme také 

alternativy k pozemní dopravě. V rámci produktu 

Short Sea využíváme pro přepravu do a z Vel-

ké Británie námořní dopravu, po silnici putuje 

zboží jen tzv. poslední míli. Určitě to nenahradí 

tradiční dopravu, ale je to velmi zajímavá alter-

nativa. A samozřejmě jsme zajistili vyšší skladové 

kapacity, abychom zákazníkům mohli nabídnout 

taky možnost vytvoření vyšších skladových zásob. 

Brexit přináší i příležitosti. Pozorujeme prudký 

nárůst poptávky po celních a daňových službách. 

Naši lidé jsou tím nyní velmi vytíženi. Naše celní 

oddělení pomáhá kolegům z britského týmu naší 

společnosti. Ve výsledku zatím nevidím žádný 

zásadní negativní dopad brexitu. Možná určitou 

nejistotu, kterou má s britskou ekonomikou hodně 

lidí spojenou už několik let. Nikdo neví, co brexit 

doopravdy přinese, ale já jsem – na rozdíl od mno-

ha jiných lidí – optimista. GEFCO doručuje velké 

množství zboží do Velké Británie, takže za sebe 

doufám, že tamní ekonomika poběží dobře. 

Nejvýznamnějším faktorem ovliňujícím 

poslední rok ekonomiku je bezesporu 

covid-19 a jeho tlak na zkrácení 

dodavatelských řetězců. Vnímáte jej ve svém 

segmentu? 

Covidová situace má bezesporu vliv na všech-

na odvětví. Ačkoliv pár vybraných služeb roste, 

všichni víme, že ekonomika zpomaluje a množství 

produktů se obecně zmenšuje. Tomu se nemů-

žeme vyhnout. Obecně bych však soudil, že náš 

výkon je velmi dobrý. Dodavatelské řetězce zatím 

nedoznaly velkých změn. Například toky z Asie 

jsou stále velmi vytížené, my máme dokonce nové 

poptávky. A asijské země ze současné situace 

Začátky společnosti GEFCO jsou 
v České republice spojené s rokem 
2003. Kam se od té doby fi rma 

posunula?  
Zdá se to jako včera, ale od té doby se toho v naší 

společnosti opravdu hodně změnilo. Na trhu jsme 

prošli velkou proměnou. Ve zmíněném roce 2003 

jsme následovali mezinárodní strategii Skupiny 

GEFCO a vybudovali jsme pobočku v bezpro-

střední blízkosti našeho klienta, automobilového 

producenta v Kolíně. Chtěli jsme být hlavním lo-

gistickým operátorem pro automobilový průmysl, 

a to se nám už od počátku dařilo. Měli jsme velké 

klienty, znalosti i zkušenosti. Z mého pohledu 

je dnes GEFCO v České republice úplně jiná 

společnost. Stále se sice soustředíme na automobi-

lový průmysl, nyní ale v oblasti logistiky hotových 

vozů spolupracujeme nikoli s jednou, ale s osmi 

předními automobilovými značkami. Zname-

ná to, že logistické služby poskytujeme v tomto 

oboru značné části trhu. Zároveň mnohem více 

zajišťujeme inbound toky, tedy distribuci dílů pro 

producenty z oblasti automobilového průmyslu. 

Dalším klíčovým momentem byl v roce 2019 

vstup naší společnosti na trh ojetých vozů. Pestrost 

služeb, které nabízíme v automobilovém sektoru, je 

zkrátka s rokem 2003 nesrovnatelná.

 

Jaká je vaše aktuální pozice mimo už 
zmíněný automobilový sektor?
Ta pestrost je v současnosti obrovská. Vedle 

automobilového průmyslu se hodně věnujeme 

průmyslové logistice pro elektroniku a pro jiné 

spotřební zboží nebo také hutní, sklářský a petro-

chemický průmysl, zajišťujeme také dodavatelské 

řetězce v oblasti stavebnictví. Pro našeho klienta 

jsme třeba přepravovali skleněné fasádní moduly 

přímo do centra Londýna, šlo o velmi specifi ckou 

zakázku, kde bylo nutné dodržet harmonogram 

téměř na minuty z důvodu nedostatku prostoru 

pro skladování většího množství materiálu. Hod-

ně se věnujeme dodavatelským řetězcům v oblasti 

farmaceutického průmyslu a péče o zdraví. Máme 

certifi kát GDP (Good Delivery Practice) pro 

přepravu humánních farmaceutik a disponujeme 

také třemi velkými sklady s teplotními režimy 

u klíčových evropských letišť. Dlouhodobé klien-

ty máme ale i z oblastí FMCG nebo oděvního 

průmyslu. Ve všech případech je třeba říct, že už 

nejde o přepravu z jednoho bodu do druhého, 

ale o zajištění přepravy, celních služeb, někdy 

také daňových služeb a často také skladování. 

Dnes tedy patříme mezi velké logistické hráče 

na českém trhu.

Rozumím tomu, že je vaše portfolio 

nabízených služeb velmi bohaté. Která 

činnost ale převažuje?

Nabízíme kompletní portfolio služeb, tzv. full-

-servis. Stále ale převažují služby spojené s auto-

mobilovým průmyslem. Klientům produkt stavíme 

na míru, takže využijí to, co opravdu potřebují, aby Fo
to
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i za zrušení celého kontraktu. Ručíme za kontrolu 

nad jednotlivými postupy, za KPI i řízení dalších 

klientů či dodavatelů. Je to trend, který vyšel z le-

tité poptávky. Je to velmi zajímavé, protože máme 

na jednom místě v tzv. Control tower – veškeré 

informace i znalosti. Control tower můžeme vy-

užívat k optimalizaci logistických toků, například 

přesunu práce z jedné země do druhé, aby z toho 

náš klient profi toval. Můžeme například řídit do-

davatelský řetězec našeho tureckého klienta od nás 

z České republiky. Turečtí subdodavatelé samozřej-

mě provádí na místě potřebnou fyzickou práci, ale 

vše je zabezpečeno naší řídicí věží. Mimochodem, 

i tady vidím prostor pro ještě větší digitalizaci. 

Ve svém životě přece také nechcete obcházet 

jednotlivá oddělení banky kvůli spoření, účtu, 

pojištění či jiným věcem. Chcete mít jednu osobu, 

která se vám o vše postará. A to je způsob, který 

mi je hodně blízký a kterým se chceme rozvíjet. 

Jaká je dnes struktura vašich zakázek 

z pohledu velké průmyslové logistiky 

a logistiky pro obchod?

Vždy jsme byli úzce spojeni s automobilovým prů-

myslem a myslím, že i v budoucnu to bude platit. 

Řešíme zkrátka vše, co souvisí s auty. A upřímně – 

děláme to dobře a máme z toho radost. Mimo to 

jsme ale před sedmi lety začali implementovat stra-

tegii diverzifi kace klientského portfolia a spolupra-

covat s klienty z úplně odlišných sektorů. I tam se 

nám daří a vývoj ukazuje, že pro stabilizaci fi rmy 

to byl vynikající krok. Jsme zkrátka připraveni 

a stále hledáme nový prostor, kde bychom mohli 

naše know-how uplatnit. Vždy říkám – čím více 

práce, tím lépe (usmívá se).

Čeho si na společnosti GEFCO osobně nejvíc 

vážíte?

Pro mě je skvělé už jen to, že jsme na všech svě-

tadílech, máme po světě víc než tři sta poboček. 

Naše týmy poskytují vynikající služby v oblasti 

přepravy, clení, skladování, což dokazují dlouho-

dobé vztahy s našimi klienty z různých odvětví. 

Nejvíc si vážím svých lidí. Lidí a jejich práce, bez 

které by nic z toho, co děláme, nebylo možné. 

Myslím, že jsme jednou z nejrozmanitějších 

společností z hlediska našeho interního týmu. 

Konkrétně v našem klastru Česko-Slovensko-Ma-

ďarsko máme jen ve vrcholovém managementu 

osobnosti šesti různých národností. Všichni jsou 

specialisté s velkými zkušenostmi. Perfektně to 

funguje a věřím, že právě tým je důvodem, proč 

jsme silnější než konkurence. Vnímáme, že se doba 

mění, sledujeme trendy a snažíme se maximálně 

starat o naše zaměstnance. Chceme jim rozumět, 

být jim nablízku a posilovat vzájemnou důvěru. 

I kvůli tomu k nám lidé nastupují. Kombinace 

národností zároveň posiluje celkovou kreativitu 

a vytváří zdravě soutěživou atmosféru. To je ale 

tajemství, to prosím nezveřejňujte (usmívá se).  

 MARTIN MINHA

Které trendy v logistice považujete 

v horizontu příštích pěti let 

za nejvýznamnější? 

Určitě už zmíněnou digitalizaci. Mluvíme o růz-

ných druzích platforem využívajících sofi stikované 

algoritmy k propojení nabídky s poptávkou. Stále 

pracujeme na tom, abychom pro klienty zajistili 

dostupné přepravní kapacity a byli maximálně 

efektivní. Pro opakující se administrativní procesy 

využíváme robotickou automatizaci, interně 

vyvíjíme aplikace pro pohyb kamionů v areálu 

nakládky či vykládky. Musíme si ale uvědomit, že 

fyzický pohyb nevyměníme. Zboží není hologram. 

Vždy ho budeme muset naložit a fyzicky někam 

přepravit. Je za tím spousta práce. V budoucnu se 

však může lišit způsob, jakým je doprava objedná-

na a spravována. 

Zmínil jste hodně plusů digitalizace,

ale co její zápory?

Jsou dva hlavní názory. Jedna strana říká, že je 

digitalizace naprosto skvělá, druhá z ní má trošku 

obavy. Já jsem někde mezi. Myslím si, že tento 

trend nelze zastavit. Nepochybně má spoustu 

výhod, na druhou stranu zcela jistě výrazně změní 

společnost jako takovou. Některé pracovní pozice 

budou nahrazeny jinými. Lidé budou muset být 

daleko více fl exibilní ve svém přístupu k práci. 

Není to tedy jen o digitalizaci jako takové, jde 

o celkovou proměnu společnosti, která už začala. 

Abych odpověděl na otázku, zcela upřímně tady 

vidím určitý risk. Lidé, kteří jsou zvyklí celý život 

pracovat na jednom místě, budou muset vystoupit 

ze své komfortní zóny a učit se nové věci. Záleží 

tedy, jak se na celou věc díváte. Celkově je to změ-

na pozitivní, ale individuálně může mít v někte-

rých regionech negativní dopad. Tak to je.

Mezi vašimi službami je i logistika na klíč.

Co si pod tím mám představit?

Upřímně, nejde o nic nového. V GEFCO vychází-

me ze zkušeností a požadavků klientů. Ti mnoho 

let požadovali naši absolutní kontrolu nad všemi 

důležitými procesy. A tak jsme zařídili na jediném 

místě celkovou kontrolu nad vším. Jsme zodpo-

vědní za přípravu smlouvy, zahájení podnikání, ale 

paradoxně profi tují. Objemy zásilek rostou a celý 

svět dnes čelí nedostatku kontejnerů pro přepravu 

zboží. Vytížena je jak námořní doprava, tak 

i železnice a v následujících měsících rozhodně 

neočekáváme zásadní pokles a uvolnění kapacit, 

spíš naopak. Zkracování dodavatelských řetězců 

tedy ještě není na pořadu dne. Co nás ale covid-19 

naučil, je maximální fl exibilita. Musíme zkrátka 

reagovat. Reagovat rychle na nenadálé situace a být 

připraveni. Několik let jsme tu měli velmi stabilní 

ekonomiku, a to se teď mění. Války a jiné politické 

konfl ikty nám v historii ukázaly, že jedinou cestou 

je snaha se s tím co nejlépe vypořádat. 

Jak pandemie ovlivnila konkrétně české 

zákazníky?

Samozřejmě se chování zákazníků výrazně 

mění. Lidé v současnosti přes internet nekupují 

jen jídlo, ale i auta, na která se specializujeme. 

Ta umíme doručit koncovému klientovi až před 

dům a bezkontaktně je předat. V zemích západní 

Evropy je to už poměrně zaběhnutá služba, u nás 

jsme s tím začali v minulém roce a poptávka 

postupně roste. Našimi klienty jsou dealeři aut, 

ale také carsharingové společnosti, kterým zajiš-

ťujeme čištění interiérů a ozonizaci. Služby pro 

trh ojetých aut jsou perspektivní. V tomto ohledu 

jsme trochu předběhli dobu. Nabízíme lidem 

možnost zakoupit ojetý vůz, který má ale jasnou 

historii, není starší víc než pět let a je námi 

zkontrolovaný. Do našich skladových prostor 

instalujeme kvalitní 360° kamery. Díky nim si 

může klient své budoucí auto do detailu prohléd-

nout a rozhodnout se, zda by mu vyhovovalo. 

Neznamená to však, že bych si myslel, že tyto 

trendy jednou nahradí tradiční cestu výběru auta. 

Většina českých zákazníků chce stále vozidlo 

před koupí vidět, sáhnout si na něj. Pracujeme ale 

i na dalších inovativních možnostech. Stále více 

spolupracujeme s farmaceutickými fi rmami. Sice 

nejsme zapojeni v logistice vakcín, obecně je ale 

nárůst v této oblasti opravdu výrazný.

Vy od prosince minulého roku řídíte nejen 

aktivity na českém a slovenském trhu, ale 

také v Maďarsku. Jak se v dnešní době řídí 

takový klastr?

Ke spojení Česka a Slovenska došlo už před třemi 

lety a velmi se nám osvědčilo. Obě země mají 

společnou historii, celkově jsou oba trhy velmi 

úzce propojeny a vytvoření klastru představovalo 

logický krok. S Maďarskem máme společné nad-

národní klienty, zajišťujeme tam také přeshraniční 

distribuci některých značek vozů. Ten trh pro nás 

není tedy úplně neznámý. Velkou část portfolia na-

šich služeb se tam ale teprve chystáme představit. 

Klienti, kteří mají aktivity ve všech třech zemích, 

pak budou profi tovat nejen z jednoho kontraktu, 

ale také z jednoho kontaktu a sdíleného know-how 

v rámci celého klastru. Z mého pohledu je fungo-

vání klastru Česko-Slovensko-Maďarsko prioritou 

číslo jedna pro rok 2021. 

 NIKDO NEVÍ, CO BREXIT 
DOOPRAVDY PŘINESE, ALE JÁ JSEM – 
NA ROZDÍL OD MNOHA JINÝCH LIDÍ – 
OPTIMISTA. GEFCO DORUČUJE VELKÉ 
MNOŽSTVÍ ZBOŽÍ DO VELKÉ BRITÁNIE, 
TAKŽE ZA SEBE DOUFÁM, ŽE TAMNÍ 
EKONOMIKA POBĚŽÍ DOBŘE.
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Digitální platformy
a robotizace
Dva faktory v tuto chvíli mění svět logistiky, jejíž význam v posledních letech stoupá jak v sektoru B2C, tak v sektoru B2B. 

Můžete mít vynikající výrobu, ale když jí nedovedete optimálně připravit potřebné zdroje, nemáte nic. Můžete mít skvělý 

produkt, ale když jej nedokážete dostat komfortně k zákazníkům, jako byste nebyli. 

  logistika, spedice, sklady, doprava
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průmyslu. Ovládnutí a podpora těchto platforem 

je proto strategickým úkolem v logistice – to řekl 

ještě v loňském roce Gernot Liedtke, vedoucí 

oddělení obchodní dopravy v německém leteckém 

středisku DLR, ve třetí laboratoři budoucí mobility 

(ZuLaMo). Tématem debaty pěti odborníků byly 

právě příležitosti a rizika digitalizace pro městský 

komerční provoz. „Logistika se bude stále více 

zaměřovat na poptávku a dopravu šetrnou k život-

nímu prostředí,“ tvrdí Liedtke a vidí tak přidanou 

hodnotu digitálních platforem ve schopnosti dát 

zúčastněným společnostem šanci na svrchovanost 

údajů a jejich kontrolu. Platformy by také mohly 

fungovat jako prvky propojující nové dopravní 

a logistické řetězce s automatizovanou manipulací. 

Rizika však vidí v hrozícím monopolu, který by 

méně připravené a menší společnosti mohl vytla-

čovat z trhu. Stručně řečeno, příležitosti platforem 

převažují nad šancí, uzavřel Liedtke. Podobně 

uvažuje i Kerstin Wendt-Heinrich, výkonný ředitel 

společnosti Top Value-AddedLogistics GmbH 

& Co. KG, když v digitalizaci vidí především šanci 

získat více informací. Aby však byly užitečné, 

potřebuje podle něj logistika novou celkovou kon-

cepci a koordinaci jednotlivých projektů, nikoli 

patchworkovou přikrývku. 

Lákavé sousto
Pro digitální hráče jsou netransparentní a silně 

fragmentované segmenty, jakým je i trh doprav-

ních služeb na silnici, lákavým soustem. Pro 

etablované logistické poskytovatele proto čím dál 

tím více platí, že musí nové technické vymoženosti 

sami více využít. Platformy pokračují v postu-

pu. Příkladem změn, které se logistice patrně 

nevyhnou, může být trh cestovních kanceláří, kde 

již dominují online cestovní kanceláře, především 

Booking.com a Expedia. Ve srovnání s tradičními 

účastníky trhu, jako jsou cestovní kanceláře, hote-

loví makléři a letecké společnosti, vykazují enorm-

ní tržní sílu, jsou bránou na trh, a to si nechají 

draze zaplatit. Vedle nich se etablují metavyhledá-

vače, platformy vyšší úrovně, které spojují nabídky 

všech na jednom online tržišti. Že logistika zatím 

odolává, za to vděčí především tomu, že dopravci 

povolují ke svým kapacitám pouze velmi omezený 

přístup a zpravidla se vyhýbají cenové transpa-

rentnosti. Tato situace však tlaku digitálních hráčů 

nebude odolávat věčně.

Mohou existovat digitální spediční společnosti, 

které platformy nutně nepoužívají? Platformy ko-

ordinují nabídku a požadavky a prodávají přístup 

k této koordinaci, což v logistice je poměrně široký 

termín. V zásadě existují čtyři různé orientace. 

První představují ti poskytovatelé služeb, kteří 

mají dopravcům pomáhat se správou jejich zásilek 

a pomocí inteligentních soft warových aplikací 

zvyšují produktivitu. Druhou jsou platformy, které 

poskytují informace o trhu a uvádějí údaje, zejmé-

na pokud jde o sazby za přepravu a přepravní časy. 

Tu třetí představují reálná funkční tržiště, skutečné 

platformy, které nabízejí propojení přepravců 

s výrobními společnostmi a poskytovateli přeprav-

ních služeb. A konečně existují digitální přepravní 

společnosti, které nabízejí široký rozsah služeb 

v předávacím hodnotovém řetězci z jedné ruky. 

Nespoléhejte na platformy
V nákladní dopravě dosud platformy neměly 

žádný ekonomický význam. Ten by však mohly 

získat, pokud by se skutečně rozvíjely podob-

D
igitální platformy mění globální ekonomiku. 

Otázkou je, zda přinášejí pouze pozitiva, což 

potvrzuje i Petr Rožek, výkonný ředitel Svazu 

spedice a logistiky:  „Jednoznačně jsou platformy 

nastupujícím trendem v komunikaci napříč celou 

logistikou, a to nejen mezi fi rmami navzájem, ale 

i ve spojení s orgány státní správy a podobně. V někte-

rých oblastech je to zatím spíše ve stadiu zárodku, 

nicméně například vyhledávací platformy, obvykle 

produkty start-upů, už se i v logistice stávají fenomé-

nem. Bohužel, ne vždy je to ku prospěchu, protože 

často nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu.“

Šetrně k prostředí
Koncept platforem bude podle expertů v bu-

doucnu hrát ústřední roli při rozvoji logistického 

Zdroj: www.ceskalogistika.cz
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je k dispozici. Jinými slovy, často existují propastné 

rozdíly mezi tím, co používáme a co bychom 

mohli použít. Vypadá to jako hra se slovy, ovšem 

důsledky jsou vážné. Právě tady totiž vznikají 

mezery, které se digitální platformy snaží zaplnit. 

S ohledem na výše řečené, hlavní riziko je v tom, 

že platformy mají tendenci zhoršovat už tak nízké 

marže. Zákazník možná jednou zajásá, ale ke kva-

litě to nepovede. Platí totiž jeden axiom: čím více 

se bavíte o penězích za nějakou službu, tím více 

posilujete dojem, že ona za ty peníze ani nestojí. 

A roztáčí se toxická spirála klesajících marží, zasta-

ralého pracovního prostředí, hardwaru, soft waru 

i kancelářského vybavení. A co hůř, konečným 

efektem je prohlubující se nedostatek kvalifi kova-

ných pracovníků. Ani v logistice není cestou být 

nejlevnější, ale nejlepší. Tom Krause, generální ře-

ditel digitální spediční společnosti Cargonexx, vidí 

prostor pro platformy v segmentu B2C a gigantů 

typu Amazon nebo Facebook. V oblasti B2B však 

vítězství velké platformy neočekává: „To by bylo 

pro přepravce příliš riskantní; nikdy by se nespokojili 

s prací na jediné platformě.“ Model dlouhodobého 

úspěchu by ale i podle německých expertů mohl 

být založen na přidané hodnotě, kterou by mohlo 

přinést efektivní propojení sítí velkého počtu růz-

ných menších hráčů. To je cestou k lepšímu využití 

kapacity, tedy k menšímu počtu prázdných jízd, 

a tedy lepší organizací k nižším nákladům i nižším 

cenám. „Vnímejme platformu spíše jako soft ware, 

jako službu, která podporuje logistiku cestou 

digitalizace. Podle mého názoru existuje přidaná 

hodnota pouze tehdy, pokud dosáhneme spojení 

velkého počtu účastníků trhu a nabídneme soft ware, 

který umožňuje efektivní spolupráci,“ říká Krause, 

mimochodem počítačový vědec.

Více než jen burza nákladů

Pro dosažení úspěchu se musí spojit všichni, 

jinak přijde někdo zvenčí. Středně velcí a také 

o něco větší speditéři jsou velmi inovativní a do-

kážou to. Budou ale muset začít přemýšlet o tom, 

zda jejich obchodní model, který stále hlavně 

spočívá v tom, že jednají pouze jako prostředník, 

má i nadále budoucnost. 

Věřit, že klasická burza nákladů bude i v budouc-

nu zajišťovat přežití, dnes již nestačí. Budouc-

ností logistiky je s největší pravděpodobností 

inteligentní logistický systém. Experti odhadují, 

že investice tímto směrem spolknou sumu 

v součtu kolem 100 milionů eur. Pokud má být 

takový systém funkční a přinášet výhody, musí 

nabídnout každému a vždy neomezený a rych-

lý přístup ke zdrojům. Platformy přes všechna 

rizika nastupují, to potvrzuje i manažer DHL 

Th omas Grunau: „Jsme přesvědčeni, že význam 

platforem v pozemní dopravě bude podstatně větší 

než v dopravě letecké nebo námořní.“ Má to svou 

logiku, vždyť na trhu pozemní dopravy je nyní 

kolem 30 000 dopravců a také 12 000 registrova-

ných spedičních agentů. Také proto právě DHL 

ukazuje jako globální lídr možnou cestu, i pokud 

jde o digitalizaci. „Je paradoxem, že v mnoha 

podnicích a průmyslových odvětvích se mnohým 

hráčům daří až příliš dobře na to, aby považovali 

za nutné svůj obchodní model měnit. Ještě nějaký 

čas to může stačit. Ale v horizontu pěti či deseti let 

už to s největší pravděpodobností v logistice stačit 

nebude,“ uzavírá téma Petr Rožek.  

PETR KARBAN 

(s využitím odborných podkladů Svazu spedice a logistiky ČR) 

ným směrem jako platformy v cestovním ruchu, 

to znamená s rozsáhlou konektivitou, sdílením 

dat a partnerstvími. Zřejmé je, že digitalizace 

bude hrát již zítra významně větší roli než dnes. 

A další její vliv poznamená celý dopravní průmysl, 

ve velkém a více způsoby než jen ve formě plat-

forem. Logistické společnosti by proto měly tyto 

trendy sledovat. Sledovat a reagovat, nutno dodat, 

protože jak ukazují příklady jiných platforem, ať 

již jde o Uber, či Airbnb, představují hrozbu pro 

zavedené obchodní modely. Tržiště primárně 

cílí na snížení transakčních nákladů. Vyzdvihují 

proto efektivní a levné logistické společnosti, 

generují tedy výhody především pro zákazníky. 

„V logistice spočívá přidaná hodnota v organi-

zování,“ zdůrazňuje Merlin A. Müller, výkonný 

ředitel spediční společnosti Sitra v Hamburku, 

a vysvětluje: „Předáme-li organizaci provozu 

platformě, skoncujeme sami se sebou. Protože kdo 

outsourcuje přidanou hodnotu pro zákazníka, 

bude pravděpodobně na trhu zítra nadbytečný. 

Jde tedy o to, používat nové digitální možnosti, ale 

nestát se závislými. V digitální proměně existují tři 

faktory, které odlišují úspěšné společnosti od těch 

ostatních – jednají časně, sledují dlouhodobě svoji 

vizi a snaží se o cílený růst. Tak se ale obvykle ne-

chovají společnosti, které nakupují digitální služby 

od třetích stran nebo použité třetími stranami.“ 

Důraz na potřebnost
Digitální transformace disponuje nevyčerpa-

telnými možnostmi. Každá implementace nové 

technologie ovšem obvykle již v sobě obsahuje 

nutné následné projekty respektující vývoj. Což je 

mnohdy proti mysli investorům a vzniká riziko, že 

se nepoužívá potřebná technologie, ale ta, která již 
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Česká pobočka a její komplexní nabídka 
portfolia
Česká pobočka společnosti FM Logistic byla 

založena v roce 1996 a od té doby poskytuje své 

služby známým společnostem z různých odvětví, 

jako je FMCG, retail, e-commerce, high value 

goods. FM Logistic v České republice operuje 

v několika různých teplotních režimech skladování 

a se svými 500 zaměstnanci se zaměřuje na kom-

plexní nabídku portfolia služeb, včetně skladování 

a manipulace, vnitrostátní a mezinárodní paletové 

i balíkové přepravy a služeb s přidanou hodnotou 

(co-packingu, logistiky e-shopu, paletového řízení, 

procurementu, celních služeb). Zásadní zlom 

nastal v roce 2010, kdy společnost začala silně růst 

(kompletní logistika pro Unilever) a získala nové 

klienty ze segmentů netradičních pro FM, jako 

jsou hračky, tabákoví producenti a v poslední době 

e-commerce. 

Konsolidace skladu pro více zemí v rámci 
střední Evropy
Společnost taktéž rozšířila místa působnosti – 

otevřely se platformy Jirny a Lovosice. Česká 

pobočka fi rmy se připojila do středoevropské-

ho clusteru a má unifi kované řešení pro cross 

border distribuci v celé střední Evropě. Business 

model FM Logistic je založený na poskytování 

komplexních logistických služeb (návoz zboží 

z továren, skladování, obalové úpravy a další 

VAS, distribuce k fi nálním zákazníkům) ve vel-

kých multicustomer a multiactivity platformách. 

Jednoduše řečeno – fi rma postaví velký sklad 

a postupně do něj získává zákazníky, kteří mohou 

využít synergii velkého skladu s ostatními klienty 

napříč všemi aktivitami. V neposlední řadě se FM 

zaměřuje na omnichannel, myšleno doručování 

zboží pro naše klienty různými distribučními ka-

nály – B2B pro retail, B2C pro konečné zákazní-

ky. Specifi cké řešení pro čistě e-commerce klienty 

je momentálně nejsilnější driver pro růst v České 

republice. V současné době je vidět silný trend 

u našich zákazníků na konsolidaci skladu pro více 

zemí v rámci střední Evropy, kde ideální lokací 

z hlediska distribučních nákladů je jižní Morava. 

Proto i cílem FM Logistic je otevřít sklad na jižní 

Moravě s distribucí zboží do České republiky, 

Rakouska, Maďarska a na Slovensko.

Stálé zlepšování služeb

Firma se soustředí na neustálé zlepšování služeb 

v rámci omnichannelu, e-commerce a CityLoginu. 

Co se týče omnichannel logistiky, tam fi rma vidí 

zásadní změnu v trendu, kdy většina klasických 

FMCG klientů rozšiřuje distribuci o další kanály 

jako např. e-commerce prodejní kanál B2C i B2B. 

FM má na toto perfektní řešení a umí nabídnout 

klientovi vyšší přidanou hodnotu spojenou s ře-

šením pro více distribučních kanálů, pod jednou 

střechou FM.

Co se týče e-commerce pro západní Evropu – 

dalším velmi silným trendem je přesun logistiky 

pro e-commerce z Německa do Čech, konkrétně 

do oblasti severozápadních Čech poblíž hranic 

s Německem. FM operuje multicustomer site 

v Lovosicích zaměřený na e-commerce logistiku 

pro západní Evropu. V tomto případě mohou naši 

zákazníci využít (oproti logistice z Německa) niž-

ších nákladů na skladování a pracovní sílu, hlavně 

vyšší fl exibilitu pracovní síly, která je nezbytná pro 

e-commerce logistiku, a blízkosti dep kurýrních 

společností v Německu, které doručují balíkové 

zásilky po Německu jako domestic zásilku. Co se 

týče CitiLogin – fi rma plánuje přenést fungující 

city logistiku ze Španělska, Itálie a Paříže. Jedná 

se o konsolidační crossdockový hub provozovaný 

FM, poblíž velkého města, do kterého se budou 

vozit zásilky různých dodavatelů, konsolidovat 

se a distribuovat do center měst ekologickými 

vozidly. Znamená to omezení počtu nevytížených 

aut vjíždějících do center měst, snížení ekologické 

stopy distribučních vozidel, vše v souladu s plány 

velkých měst omezit provoz v centru.  

FM LOGISTIC

Historie společnosti FM Logistic se píše více než 50 let. Původní společnost byla založena ve Francii v roce 1967 

rodinami Faure a Machet, které měly soukromé i obchodní vazby. V 90. letech 20. století využila společnost otevření 

východoevropských trhů a stala se v této části kontinentu prvním logistickým průkopníkem s mezinárodním přesahem, 

když otevřela svůj první sklad v Rusku a poté v Polsku (1995) ve městě Mszczonów, asi 50 km od Varšavy. V následujících 

letech došlo k novým investicím do skladů a expanzi do dalších zemí východní Evropy.

Štěpán Ladányi, FM ČESKÁ: 
Současná pandemie opět zvýšila důraz na omnichannel
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J
ak loňský rok hodnotíte? Co vám přinesl? 

Na jaké silné momenty uplynulého roku 

vzpomínáte?

Minulý rok byl opravdu atypický, bezesporu 

prověřil naše kapacity ve všech směrech. Na druhé 

straně dal možnost vzniknout řadě vylepšení 

a novým projektům. Loni se nám podařilo již 

počtvrté získat cenu Nejdůvěryhodnější značka 

roku v kategorii Balíkové služby a zároveň se stát 

skokanem roku ze všech hodnocených značek 

ve všech kategoriích. Jedním ze silných momen-

tů byl pro mě ten na jaře, kdy jsem se dozvěděl, 

že se nám podařilo ve spolupráci s našimi lidmi 

zajistit 8 tisíc roušek pro nejstarší dobročinnou 

organizaci Charitu České republiky, kde jich bylo 

potřeba pro pracovníky i cílové skupiny, kterým 

pomáhají.  Široké veřejnosti jsme však nabídli, že 

s námi mohou zdarma poslat minimálně 30 roušek 

jakémukoliv zdravotnickému či neziskovému 

zařízení, které to zrovna potřebuje. Druhý silný 

pocit ve mně zůstal z nedávna, kdy jsme v období 

akcí Black Friday zpracovali, tedy svezli a doručili, 

během jednoho dne 700 tisíc zásilek. Byl jsem do-

jat, že jsme dokázali takový objem zvládnout a cítil 

jsem neskutečnou hrdost vůči každému pracov-

níkovi, který je důležitou součástí celého procesu 

doručování a v době pandemie zastával důležitou 

roli v první linii.

To, že logistické fi rmy a segment e-commerce 

měly vždy před Vánoci sezonu, je jasné. 

Ale jak se na vašem byznysu odrazil loňský 

lockdown a Black Friday. Jak sezonu 

hodnotíte?

I pro nás byla sezona samozřejmě rekordní. Během 

ní jsme doručili 10 milionů zásilek, což je o 50 pro-

cent více než loni. V uplynulé sezoně důležitou roli 

sehrálo to, že kromě běžného očekávaného mezi-

ročního nárůstu zásilek se nám do cesty připletl 

ještě lockdown a četné akce Black Friday. Jak již 

jsem zmínil, oněch 700 tisíc zásilek za den bychom 

nezvládli zpracovat bez úzké spolupráce celého 

kolektivu s našimi klienty, kdy jsme organizovali 
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S vášní pro balíky
Kultura lidí s modrým srdcem
Společnost PPL zažila nejen rekordní sezonu, ale celý rok byl opravdu turbulentní. Jak se za tím vším ohlíží generální ředitel 

přepravní společnosti PPL Petr Horák a na co je nejvíc hrdý? A co nového společnost plánuje do budoucna?
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hledáme nejlepší řešení pro klienta. Loňský rok byl 

složitý, ale jako jeden tým jsme jej zvládli. Byla to 

zatěžkávací zkouška, ze které jsme vyšli posíleni, 

a můžu říct, že PPL je nyní v životní formě.

Na co jste opravdu pyšný?

Loňský rok se nesl v duchu pandemie a omezení 

maloobchodní sítě. Tehdy jsem si uvědomil, jak 

důležitou roli přepravci obecně zastávají i jejich 

důležitou roli v celém soukolí. Uvědomil jsem si, 

že na našich službách jsou závislé podniky a spo-

třebitelé a že svou službu děláme dobře, protože 

jsem se nikdy nezastavili a naši pracovníci v první 

linii tady jsou a vždy budou pro potřeby veřejnos-

ti – to bylo něco, co mou hrdost na tým, už tak 

značnou, pozvedlo ještě o stupeň výš. 

Jakou manažerskou fi lozofi í se snažíte řídit? 

Jaké hodnoty jsou pro vás ve fi rmě klíčové 

a nechcete, aby se vytratily?

Naše kultura lidí s modrým srdcem a vášní 

pro balíky je založena na rodinných kořenech 

a prostoupena také silou mezinárodní organizace 

našeho současného vlastníka Deutsche Post DHL. 

Tento balanc dodává fi rmě potřebný drive, jak co 

se zápalu personálu týká, tak pokud jde o investice 

potřebné k rozvoji. Neustále pracujeme na zlepšo-

vání našich služeb, abychom byli nejlepší v oboru.

Jak se podle vás za poslední roky změnil trh 

v segmentu logistiky? 

Bezpochyby jsou čím dál tím více využívána 

výdejní místa, ve kterých vidím nejen já budouc-

nost. Trh e-commerce roste tak prudce, že nelze 

všechny zásilky z personálních i technologických 

kapacitních důvodů doručovat na adresu. Výdejní 

místa jsou tak efektivním řešením. Příjemci si zde 

mohou vyzvednout své zásilky, kdy chtějí, dává jim 

to velkou časovou svobodu. My například máme 

otevřeno přes 2 300 Parcelshopů. 

České e-shopy se stále více rozrůstají a více 

zásilek posílají i do zahraničí. A to nejen 

v segmentu B2B, ale i v segmentu B2C…

Pozorujeme trend v tom, že mnoho tuzemských 

e-shopů stále více nabízí své produkty v zahraničí. 

Je to logické, širší cílová skupina rovná se větší 

odběr. V PPL máme speciální produkty, které jsou 

specializované přímo na export do celé Evropy, 

v rámci které doručujeme zásilky během dvou až 

pěti dnů. A to pro segment B2B i B2C. 

Funguje doručování do výdejních míst 

i v zahraničí?

Ano, závisí na dané lokalitě. Například v severských 

zemích je zcela normální, když řidič zásilky mířící 

na soukromou adresu odveze automaticky do nej-

bližšího výdejního místa, téměř se tam nesetkáte 

s doručením zásilky řidičem přímo domů. Ale 

i na Slovensku stejně jako u nás se výdejní místa 

těší stále větší oblibě. Možná proto, že na Slovensko 

nabízíme doručování zásilek za opravdu skvělé ceny. 

Co plánujete v roce 2021?

I přes silné turbulentní období, vládní restrikce 

a těžko odhadnutelný vývoj pandemické situace 

plánujeme navýšení kapacit, řadu investic a novinek 

v oblasti rozvoje a zkvalitňování svých služeb na trhu 

v České republice, ale i v oblasti zahraniční přepravy. 

Letošní rok však bude především ve znamení rozvoje 

již zmíněných výdejních míst, Parcelshopů, a jejich 

posílení o automatické ParcelBoxy. Věříme, že se 

dále přiblížíme potřebám trhu a posílíme tak naši 

pozici klíčového přepravce v Česku.  

JITKA GRÁFOVÁ

průběžné zásobení naší sítě tak, abychom zvládli 

takové masy odbavit.

PPL je fi rma, která si zakládá na velmi dobré 

fi remní kultuře. Zmiňujete, že každý ze 

článku procesu je velmi důležitý. Jak se právě 

fi remní kultura v těchto náročných časech 

projevila? 

Ne vždy je pro naše zákazníky a příjemce zřetelné, 

jak komplikovaný proces se za doručením jedné 

zásilky skrývá. Setkávají se zpravidla pouze s jed-

ním kolečkem celého stroje PPL – s naším řidičem. 

Běžná zásilka přitom projde rukama minimálně 

sedmi lidí, než se od svozu dostane cílovému 

adresátovi. Kdyby jakýkoliv technický nebo lidský 

element v tomto systému chyběl, zásilka by se 

nedoručila. I z tohoto důvodu jsme loni vytvořili 

hru s názvem Balíkáři, kterou lze veřejně zakoupit. 

Názorně a nenásilně edukuje veřejnost ve fungo-

vání procesů v doručovací společnosti. Jsem moc 

pyšný na fi remní kulturu v PPL, která je postavena 

na týmovosti, soudržnosti, respektu, a hlavně vášni 

pro balíky, kdy za každým balíkem vidíme potřebu 

a spokojenost klienta. I proto razíme cestu neustá-

lého zlepšování napříč fi rmou – každý den chceme 

dělat naši práci o krok lépe!

Velmi zajímavý je váš osobní příběh… 

Firmu PPL založil vás otec, který vám ji 

později předal. Předtím jste si ale prošel 

různými odděleními fi rmy. Můžete trochu 

zavzpomínat, jaká byla vaše cesta od začátku 

až po pozici generálního ředitele? 

Ve fi rmě jsem začínal již při škole na brigádnické 

pozici u tisku etiket. Poté jsem prošel řadou pozic 

od marketingu, kvality, projektů a managementu, 

v roce 2015 jsem se stal provozním ředitelem a za-

čátkem roku 2019 jsem přijal nabídku na pozici 

generálního ředitele. Při nástupu na pozici svého 

otce jsem cítil velký respekt a také zodpovědnost. 

Lidé u nás, to je tým skvělých jedinců s modrým 

srdcem a je pro mne obrovský závazek je nezkla-

mat a navázat na historické úspěchy, a hlavně nás 

přenést do světa 21. století, kdy před námi stojí 

digitální a ekologická výzva. Tuto funkci jsem se 

rozhodl přijmout s vidinou, že budu mít možnost 

napřímo ovlivnit dění ve fi rmě a uvést věci, o kte-

rých s kolegy mluvím a přemýšlím, v realitu.

Jaké největší zkušenosti a myšlenky vám váš 

otec předal a vy můžete říct, že se jimi řídíte 

dodnes?

Vše je o lidech. Jsme jeden tým a respekt ke každému 

článku organizace je důležitý, aby si člověk uvědo-

mil, že fi rma nemůže být úspěšná bez spoko jených 

a angažovaných zaměstnanců. Každá pozice v PPL 

má svou roli a je třeba ji dělat na 100%, aby byli naši 

zákazníci spokojeni. Spojuje nás vášeň pro balíky. 

Co vás dokáže ve fi rmě stále překvapit?

Houževnatost! Nikdy se předem nevzdáváme, 

za 25 let naší historie jsme se nezastavili a vždy 
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J
e v tuzemsku větší problém z pohledu 

logistiky v oblasti dálkové přepravy, 

nebo na poslední míli?

Srovnání těchto dvou konkrétních aspektů je 

obtížné jednoznačně zhodnotit. Každá část 

logistiky má svá specifi ka, zároveň vždy záleží 

i na druhu zboží a zvoleném způsobu dopravy. 

Logistika poslední míle se vyznačuje tlakem na 

transparentnost, a hlavně na rychlost doručení 

ve spojení se službami přidané hodnoty. Nejná-

ročnější jsou přitom dodávky B2C, ve kterých 

máme u Gebrüder Weiss bohaté zkušenosti, 

a i nadále rozšiřujeme portfolio našich služeb. 

Specifi kem dálkové přepravy je oproti tomu spíše 

harmonizace nákladů a vozidel ve správném 

čase a na správném místě. Vozidla najíždějí více 

kilometrů oproti poslední míli, ale mají výrazně 

méně vykládek. Také u tohoto typu přepravy je 

nutné přesné plánování. Trasu je nezbytné volit 

tak, aby nedocházelo ke zbytečným přejezdům, 

specifi kace nasazených vozidel musí zároveň 

odpovídat vlastnostem přepravovaného nákladu. 

Pokud například přepravujeme v zimním období 

barvy, které nesmějí zmrznout, je nutné využít 

termovozidel, v případě přepravy nebezpečného 

zboží je nezbytné využít vozidel s odpovídajícím 

vybavením pro přepravu zboží kategorie ADR 

a proškolených řidičů a podobně.

Jak vnímáte českou infrastrukturu z pohledu 

moderních požadavků na kombinovanou 

přepravu?

Podle mého názoru je infrastruktura v České 

republice z pohledu kombinované přepravy 

na poměrně vysoké úrovni. Většina kontejnerů, 

které míří do ČR nebo ji opouštějí, je přepravo-

vána v režimu rail/road. Tento způsob umožňuje 

šetřit jak fi nance, tak i životní prostředí. Soukromí 

železniční operátoři navíc stále investují do svých 

terminálů a rozvíjejí nová vlaková spojení na tra-

sách, jako je Silk Road, spojení s Terstem, Kope-

rem, Rotterdamem a podobně. Další výhodou 

kombinované přepravy jsou vnitrozemská depa, 

na kterých deponuje většina globálních rejdař-

ských společností. V současné mimořádné situaci 

v tomto aspektu spočívá, myslím, jisté malé riziko. 

S ohledem na globální nedostatek kontejnerů pro 

přepravu zboží nelze vyloučit, že rejdařské společ-

nosti přikročí k omezení volné lhůty pro vrácení 

kontejnerů, případně vůbec znemožní deponování 

ve vnitrozemí. Za takové situace by kombinova-

ná přeprava mohla znamenat určité vícenáklady 

za dny navíc oproti přímým tahačům z přístavu 

nebo do něj. Pokud jde o ČR, náš národní trh je 

nastaven právě na kapacity kombinované přepravy 

a poplatky za zmiňované dny navíc by při současné 

rekordní výši cen námořní dopravy nemusely hrát 

významnou roli.

Téma posledních dní je brexit – jak jej 

vnímáte vy a jak se dotýká českých 

zákazníků?

Z pohledu Gebrüder Weiss je změna režimu pohy-

bu zboží mezi EU a Velkou Británií situací, kterou 

umíme vzhledem k celosvětovému působení řešit 

standardně. Poslední dva roky jsme se navíc na ce-

lou řadu možných scénářů odchodu Velké Británie 

z EU připravovali. Odchod Velké Británie z EU je 

bezesporu velmi významným krokem s dopady, 

které se projeví teprve v následujících týdnech 

a měsících. Pro ČR je Británie klíčovým export-

ním partnerem, dlouhodobě se pohybuje mezi 

pěti největšími exportními trhy. Jenom v loňském 

roce představoval objem vývozu do Velké Británie 

206 miliard korun. Našim zákazníkům nabízíme 

i v současném režimu spolehlivou přepravu do 

nebo z Británie spolu se zajištěním odpovídajícího 

celního odbavení. Jsme přesvědčeni, že díky na-

šemu know-how a zkušenostem se naši zákazníci 

brexitu nemusí obávat. S námi jej zvládnou bez 

ohrožení svého podnikání.  

PETR KARBAN

  logistika, spedice, sklady, doprava

Poslední míle tvoří přidanou hodnotu
Logistika je komplexní služba, zákazník – a především ten koncový – přesto nejvíce vnímá a hodnotí poslední míli. Ta se 

bezprostředně podílí na jeho nákupním zážitku. Nejen o tom s ředitelem obchodu a marketingu české pobočky společnosti 

Gebrüder Weiss Janem Kodadou.

GEBRÜDER WEISS

Rakouská rodinná společnost, která ve 

150 vlastních lokacích po celém světě 

zaměstnává na 7 300 pracovníků, využívá 

přibližně 700 000 m2 logistických prostor 

a ročně přepraví na 13,7 milionu zásilek. 

V České republice je součástí rodiny Gebrüder 

Weiss 390 zaměstnanců na 9 pobočkách, 

které tvoří obrat 1,9 miliardy korun. 
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  logistika, spedice, sklady, doprava

Doručování na adresu
bude prémiovou službou

Logistika už dávno nepředstavuje jen technické řešení, jak dostat konkrétní věc z bodu A do bodu B. 

Stává se stále více velmi viditelnou vlastností produktů samotných, jejich přidanou hodnotou.

Jak se logistika současnosti mění a jaká bude zítra, na to v anketě měsíčníku Komora odpovídají zástupci 

významných logistických společností operujících na českém trhu.
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Vysočiny a jižní Moravy. Další významným fakto-

rem je skutečnost, že se nakupující neomezují jen 

na online nakupování v České republice, ale roste 

počet mezinárodních e-comm B2C zásilek a zvy-

šuje se zájem o vyzvedávání zásilek na výdejních 

místech nebo v DHL Lockerech. Vycházíme proto 

vstříc požadavkům zákazníků a navyšujeme počty 

výdejních míst a DHL Lockerů. Zákazníkům také 

nabízíme fl exibilní přesměrování zásilky pomocí 

DHL aplikace On Demand Delivery. Jedná se vět-

šinou o službu přesměrování zásilky, která už je na 

cestě a jejíž příjemce mění místo předání, případně 

si přeje upravit čas doručení. V Praze a v Brně už 

doručujeme zásilky pomocí elektrických cargokol, 

a to bychom chtěli rozšířit i na centra dalších měst. 

Naši klienti uvítali i doručování elektromobily, 

proto fl otilu elektromobilů a hybridních cargo 

mobilů budeme dál rozšiřovat. 

3. Vizionářským modelem je doručování zásilek 

prostřednictvím dronů, které má za sebou úspěšné 

testování v Číně a Alpách, jeho využití v Evropě je 

otázkou i výzvou pro budoucnost i s ohledem na 

stávající legislativu. Stejně tak DHL Inovační cent-

rum testuje mimo jiné i možnosti doručení zásilky 

do zavazadlového prostoru klientova auta.

4. Pro nás důležitým trendem je zaměření na 

udržitelný rozvoj založený na zodpovědnosti 

k životnímu prostředí. V DHL Express tak naplňu-

jeme cíle naší fi remní strategie skupiny Deutsche 

Post DHL Group Mise 2050 Nulové emise, což 

znamená do budoucna snížit emise související 

s logistikou na nulu. Pandemie akcelerovala online 

obchodování a zaznamenali jsme výrazný nárůst 

mezinárodních zásilek jak v sektoru B2B (fi rmy), 

tak i v doručování na fyzické osoby (soukromé 

adresy). Rozvoj e-commerce hlavně v oblasti B2B 

bude mít hlavní vliv na budoucí logistiku. 

MILAN LOIDL 
marketingový ředitel PPL CZ
1. Pandemie prověřila naše provozní i lidské 

kapacity a zároveň nás utvrdila v tom, že tým 

PPL je složen z lidí, kteří pracují srdcem, jsou 

schopni zabrat a vymyslet často až nemožná řešení, 

abychom zachovali kvalitu služeb na co nejvyšší 

možné úrovni. Samozřejmě bylo a stále často je 

komplikované fungovat v prostředí neustále se mě-

nících vládních opatření, každopádně se nám vždy 

podařilo velmi rychle zareagovat a přizpůsobit se. 

Loňský rok byl pro nás jakýmsi akcelerátorem pro 

realizaci projektů a vylepšení, na které by jinak při-

šla řada až za delší čas. Jsme velmi pyšní i na to, že 

se nám v roce 2020 (již počtvrté v řadě) podařilo 

získat titul Nejdůvěryhodnější značky roku 2020 

v kategorii Balíkové služby.

2. Asi nejzásadnějším současným vlivem je 

 extrémní růst e-commerce spojený právě s pande-

mií. Řada lidí se naučila nakupovat online či tímto 

R
espondentům jsme položili čtyři otázky: 

1. Co změnil – v dobrém, či horším – ve vaší 

společnosti poslední pandemický rok? 

2. Který z vlivů, jež v současné době mění svět logis-

tiky, považujete za rozhodující? 

3. Technologie nabízejí využití digitálních platforem, 

autonomních systémů, dronů – pracuje vaše společ-

nost ve svých vizích s takovými prvky, případně jak? 

4. Troufnete si odhadnout, jak budou vypadat logi-

stické služby v horizontu pěti deseti let, jaké změny 

či novinky máme očekávat?

JAKUB TOMŠOVSKÝ
obchodní ředitel DHL Express Czech 
Republic
1. Pandemický rok prověřil připravenost naší 

mezinárodní logistické sítě, například během Black 

Friday bylo v naší síti rekordní množství zásilek. 

Pandemie prověřila i fl exibilitu našich zaměstnan-

ců na všech pozicích ve fi rmě. Většina administ-

rativních pracovníků se přesunula na home offi  ce, 

v historii fi rmy se dosud nestalo, aby například 

pracovníci Telesales nebo celního oddělení praco-

vali z domova. Aktuálně tito zaměstnanci opět pra-

cují z domova, aniž by se to nějak dotklo kvality 

služeb pro naše zákazníky. Musím poděkovat všem 

našim kolegům za jejich nadšení a dodržování 

hygienických opatření od začátku pandemie, díky 

tomu se celá situace dala zvládnout. Urychlila se 

digitalizace, která je ve strategii DP DHL a která se 

prolíná do všech oddělení společnosti. V provozu 

se osvědčilo používání chatbotů našeho zákaznic-

kého servisu a HR. Během roku jsme se připravo-

vali na digitalizaci celního procesu s příchodem 

brexitu. Připojili jsme většinu zákazníků k našim 

systémům díky službě Paper Less Trade (PLT) 

a tím se zjednodušila administrativa spojená 

s odbavením exportních a importních zásilek a vý-

razně se zrychlil a zjednodušil celní proces. 

Stejně jako my i zákazníci přesunuli svoje činnosti 

a komunikaci do online prostředí. Na základě 

aktuálních požadavků poskytujeme digitalizovaná 

logistická řešení přímo na míru podle potřeb kon-

krétního zákazníka. Zorganizovali jsme webináře 

k brexitu a další webináře s novými tématy budou 

následovat.

2. Vlivem pandemie došlo k dramatickému 

omezení počtu pasažérských letů, a tím se snížila 

nabídka komerční nákladní kapacity. Toto stále 

výrazně ovlivňuje nárůst objemu zásilek u DHL 

Express. Navýšený objem zvládáme, protože máme 

početnou vlastní fl otilu nákladních letadel a tuto 

fl otilu neustále rozšiřujeme. V minulém roce došlo 

k nákupu 6 nových cargo letadel a letos očekáváme 

ještě další. I díky tomu mohlo být zavedeno nové 

letecké spojení mezi naším novým hubem v Lipsku 

a terminálem v Brně. Pomáhá nám to zvládat 

situaci po dobu zvýšeného počtu zásilek v regionu Fo
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jsme vstoupili i do nového roku a prošli celkovým 

rebrandingem. Zásilky už nevozíme pod heslem 

Čas je vše, ale s heslem Beyond limits, který odráží 

důležitost nejen času, ale především stabilního 

řetězce překážkám navzdory.

2. Z naší pozice přepravce se zaměřením na B2C 

pociťujeme především dopady na provozuschop-

nost našich klientů. Uzavírají se pobočky, provo-

zovny a celé instituce, ruší se plánované operace. 

Firmy propouštějí zaměstnance, objednávají méně 

přeprav a zásilky konsolidují s cílem snižovat ná-

klady na přepravu. Zákazníci jsou citlivější na cenu 

než na servis. Servis je však v konečném důsledku 

to, co má na náklady největší dopad. Tyto faktory 

mají rozhodně zásadní vliv na poptávku i nabíd-

ku. I my jsme v reakci na nastalou situaci uvedli 

nový produkt, který nabízí ekonomickou variantu 

expresní přepravy. 

3. V současné době se soustředíme na to, co umíme 

nejlépe, a to je expresní pozemní přeprava. Protože 

poskytujeme logistické služby pro rozličné obory 

od zdravotnictví přes strojírenství po přepravy 

v teplotních režimech, je pro nás důležitý stopro-

centní servis, na který jsou naši klienti zvyklí. Aktu-

álně pracujeme především na optimalizaci systémů 

objednávání přepravy, aby byl výběr ideální služby 

maximálně „user-friendly“ a klient měl stoprocent-

ní přehled o svých přepravách.  

4. Naší doménou jsou expresní služby, proto se 

soustředíme především na vývoj v tomto segmentu 

přeprav. Nejen my, ale celý trh pozoruje v posled-

ních letech, především v tom posledním roce, růst 

dlouhodobě struktura nakupovaného zboží online. 

E-commerce bude i nadále růst a čím dál tím více 

obchodů bude kvůli zachování své konkurence-

schopnosti nabízet služby také online. Do popředí 

se dále dostává oblíbenost zasílání a vracení zboží 

zdarma. U zákazníků se jedná o často využívanou 

a oceňovanou službu, která sama o sobě poskytuje 

konkurenční výhodu, a proto očekáváme, že se její 

nabídka zákazníkům plošně rozšíří. V loňském 

roce jsme tuto službu s názvem PPL Parcel CZ Re-

turn zprostředkovali všem našim spolupracujícím 

e-shopům. Mohou si tak snadno v aplikaci správy 

zásilek vytisknout zpětnou etiketu pro příjemce 

a přiložit ji ke zboží. Pokud se pak obdržená věc 

dotyčnému nelíbí, stačí ji nalepit na balík a ten 

odevzdat na jednom z našich PPL Parcelshopů 

nebo si zavolat o odvoz zásilky řidičem.

MARTIN KOČA
jednatel společnosti GO! Express 
& Logistics
1. Uplynulý rok změnil prakticky celé vnímání 

námi poskytovaných služeb. Více si uvědomujeme 

výhody, které přináší velikost naší společnosti, 

vlastní síť a nezávislost. Navzdory všem opatřením 

a omezením jsme byli schopni zajistit stabilní 

mezinárodní přepravu pro naše klienty, a to 

v expresním režimu. Byl to tedy rok plný výzev, 

který prověřil naši fl exibilitu a reakceschopnost. 

Jako jediní jsme byli a jsme schopni garantovat 

čas doručení do druhého dne. S touto fi lozofi í 

způsobem nakupuje více věcí. To je věc, která 

dlouhodobě změnila způsob nakupování u lidí, 

a ten ve větší míře přetrvá i po jejím skončení. 

Dalším faktorem je pak přeshraniční prodej, čím 

dál tím více českých fi rem začíná své zboží nabízet 

i za našimi hranicemi, v čemž se jim snažíme 

maximálně pomoci. V neposlední řadě jsou pak 

čím dál tím více oblíbená výdejní místa balíků. 

Jejich doručení na adresu se do budoucna stane 

spíše prémiovější službou, protože trh nemá takové 

kapacity, aby současnou i budoucí poptávku po 

nakupování online obsloužil tímto způsobem. 

Navíc vyzvednutí zásilky na výdejních místech má 

značné přednosti – nemusíte se spoléhat na čas 

doručení kurýrem a zásilku si můžete vyzvednout, 

kdy a kde jen chcete. V současné době máme 

k dispozici pro zákazníky více než 2 300 PPL 

Parcelshopů, kam si mohou pro zboží přijít nebo 

odsud odeslat svůj balík.

3. Samozřejmě vývoj a inovace jsou součástí našich 

strategických plánů, které zatím nebudeme zveřej-

ňovat. V naší strategii samozřejmě myslíme i na 

životní prostředí, jednou z věcí je to, že se chceme 

zaměřit na kompenzaci CO
2
 a do roku 2050 být 

fi rmou s nulovou uhlíkovou stopou. Rádi bychom 

toho dosáhli jednak zavedením dopravních 

prostředků na alternativní pohony a také realizací 

kompenzačních projektů, které vyrovnají zbytek 

naší stopy, kterou již nelze jinak zredukovat. 

4. Jak již bylo naznačeno v předchozích odpo-

vědích, ve způsobu doručení budou hrát prim 

výdejní místa. Změní se pravděpodobně také 
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3. S digitálními platformami pracujeme dlouhodo-

bě, ale v naší branži se bez lidského faktoru zkrátka 

neobejdeme, viz řidiči, skladníci apod. Jakkoliv se 

můžeme snažit jim ulehčit jejich práci moderními 

technologiemi, vždy tam lidský prvek bude. Zcela 

plnohodnotně autonomní vozidla jsou stále téma 

budoucnosti, nikoliv současnosti. A i zmiňované 

drony mají jen velmi omezené využití. Průběžně 

investujeme do rozvoje a modernizace všech na-

šich technologií i dopravních prostředků. Důležité 

je pro nás využití technologií v oblasti efektivity 

provozu autoparku i samotných řidičů, kde v přípa-

dě jízdních asistentů zvyšují jejich bezpečnost. Pro 

efektivitu je důležitý monitoring vozidel různými 

systémy, které jsou většinou již součástí nákladních 

vozidel, nebo jsou dodatečně instalovány. Umožňují 

sledovat parametry provozu a vyhodnotit celkový 

výkon řidičů, jako jsou styl jízdy, ekonomika a spo-

třeba pohonných hmot, ale třeba i opotřebení brzd 

v souvislosti se stylem jízdy řidiče. Pravidelné vy-

hodnocování a porovnávání určitě zlepšuje kvalitu 

jejich práce i ekonomiku a ekologii. Stále tam je ale 

prvek „řidič“, který je nyní nenahraditelný.

4. Určitě ještě pokročí propojování IT systémů mezi 

zákazníkem a logistickým providerem a informační 

tok směrem ke konečnému příjemci. Výrazně se 

zvýší procento zásilek doručovaných do různých 

výdejních míst, balíkových automatů a jiných konso-

lidačních bodů. Doručování menších zásilek (balíků) 

přímo na adresu bude v segmentu e-commerce více 

považováno za prémiovou službu za výrazně vyšší 

ceny než u doručení do například výdejních míst. 

U větších zásilek typu lednička očekávám naopak 

růst poptávky po prémiových produktech. Hlavně 

mladší generace nebude chtít řešit, jak si ledničku 

dopravit nejen na svoji adresu, ale i do konkrétní-

ho patra, bytu nebo její zapojení. Raději si zaplatí 

kompletní servis, který jim vše zajistí. Ve skladové 

logistice bude díky zvyšování personálních nákladů 

kladen stále větší důraz na zvyšování podílu automa-

tizace, viz různí roboti apod.   

PETR KARBAN

speciální péči i balení, například zásilky farmaceu-

tik transportované v teplotním režimu.

4. V současné době, kdy si nejste jisti vývojem 

situace ani v následujícím měsíci, je těžké prediko-

vat. Určitě dojde například k elektrifi kaci nákladní 

dopravy. Rád bych řekl, že i k většímu využití ekolo-

gických typů dopravy. Pro to je ale třeba podpora ze 

strany státu. My se stále hodně pohybujeme v oblasti 

přeprav pro automobilový průmysl, kde naši zákaz-

níci pracují s téměř nulovými skladovými zásobami, 

a je tedy těžko představitelné, že by místo jednoho 

kamionu každé 4 hodiny dokázali přejít k zásobová-

ní po železnici, tedy jedním vlakem týdně.

DANIEL KNAISL 
jednatel skupiny Geis pro Českou 
republiku, Slovensko a Polsko
1. V březnu 2020 byla situace na logistickém trhu 

skutečně velmi provozně i ekonomicky složitá. My 

i naši klienti jsme se museli přizpůsobovat náhlým 

změnám v souvislosti s pandemickou situací 

a činit rychlá, operativní rozhodnutí tak, abychom 

zajistili stabilní provoz. To mimo jiné znamenalo 

v první řadě ochránit naše zaměstnance, vybavit 

je ochrannými pomůckami a zajistit bezpečnost 

pracovišť. Díky tomu, že naše služby jsou diver-

zifi kované  (pozemní přepravy, letecká námořní 

přeprava, skladová logistika nebo obalové mate-

riály) a nabízíme je nejen pro segment B2B, ale i pro 

B2C (e-commerce), tak jsme rok 2020 zvládli velmi 

dobře. Propad služeb v segmentu B2B, např. kvůli 

zavřeným obchodům, nahradila zvýšená poptávka 

ze segmentu B2C. Rok 2020, a hlavně první jarní 

lockdown nás připravily na situace, které do té doby 

nikdo nepředpokládal ani nezažil. Při opakování 

lockdownu na podzim a v zimě jsme tak již byli 

připraveni mnohem lépe ve všech oblastech.

2. Aktuálně veškeré dění v logistice nejvíce 

ovlivňuje probíhající lockdown v Česku a v dalších 

zemích. Dále to posiluje oblast e-commerce, jejíž 

význam stále roste.

obliby nákupů přes internet. Koncoví zákazníci si 

zvykají na trend – dnes objednám, zítra dosta-

nu – dá se tedy předpokládat, že bude na trhu 

více hráčů nabízejících doručení do druhého dne. 

S ohledem na tento vývoj bude hrát i nadále prim 

problematika poslední míle. Předvánoční období 

uplynulého roku prověřilo schopnost rychlého 

a efektivního doručování. Obracely se na nás 

především e-shopy, které tuto možnost zařadi-

ly do své marketingové komunikace, ale jejich 

přepravce nebyl schopen množství objednávek 

odbavovat a doručovat. Jsme zvědaví, jaký to bude 

mít dopad na nabídku expresních přeprav, a těšíme 

se na další výzvy.

ALEKSANDER RACZYNSKY
generální ředitel GEFCO pro Česko, 
Slovensko a Maďarsko
1. Pandemie ovlivnila, troufnu si říct, všechny 

logistické toky. Nejprve se zcela zastavilo spojení 

s Čínou, dále pak následovaly postupné změny 

v Evropě. A ačkoli lidé v logistice museli vždy 

fl exibilně reagovat na nastalé změny, nyní jsme si 

vyzkoušeli, že musíme být ještě fl exibilnější. Velká 

část přeprav se přesunula z módu standardních 

pravidelných toků do urgentního režimu, aby byly 

vykryty mezery způsobené dočasným přeruše-

ním některých toků, a naopak jsme realizovali 

i uskladnění velkoobjemové zásilky pro klienta 

z oblasti automobilového průmyslu ve chvíli, kdy 

byla zastavena výroba. To vše byly zcela nové 

zkušenosti. Obecně se dá říct, že v posledním roce 

vzrostl skokově podíl urgentních přeprav v režimu 

Time Critical Solutions. A zaznamenali jsme také 

nárůst v oblasti přeprav pro oblast zdravotnictví 

a pro farmaceutický průmysl, kde jsme zorgani-

zovali několik charterových transkontinentálních 

letů z Asie s ochrannými pomůckami i humánními 

farmaceutiky a doplňky stravy. Přepravovali jsme 

ale i testovací sety do oblastí, kde hrozil jejich 

nedostatek, a zajišťovali jsme distribuci nemoc-

ničních lůžek pro evropské nemocnice a domovy 

seniorů, které potřebovaly rychle navýšit kapacity. 

2. V současné době je to onemocnění covid-19. 

Je faktorem, který urychlil třeba doručování vozi-

del objednaných online přímo zákazníkovi nebo 

bezkontaktní předávání doručovaných zásilek. 

Díky pandemii došlo ke zrychlení některých toků 

a pak je to už zmíněná vyšší fl exibilita.

3. Velkou pomocí je Robotic Process Automation 

pro oblast repetitivních administrativních úkonů. 

V rámci Skupiny zkoušíme využití dronů ve 

skladových prostorech, jeden z projektů chceme 

pilotovat také v našem hubu v Kolíně. V divizi 

námořních a leteckých přeprav pracujeme také 

s rozšířenou realitou – zaměstnanci přímo ve 

skladovém prostředí interagují prostřednictvím 

headsetu s digitálními informacemi, například 

s uživatelskými příručkami a pracovními protoko-

ly. To zvyšuje efektivitu a eliminuje možnost chyby 

zejména u specifi ckých přeprav, které vyžadují 
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O krok napřed
Stovky nově otevřených Balíkoven nebo čerstvě uzavřená smlouva s čínským AliExpressem. I tak Česká pošta 

koncem loňského roku reagovala na pandemii koronaviru a s ní spojenou extrémně zvýšenou poptávku zákazníků 

po doručování balíků. Za neustálým vývojem však stojí také nové technologie i přibývající konkurence. Podle vedení 

České pošty se chce státní dopravce i v letošním roce dostat na takzvanou „kladnou nulu“. Dopomoci mu k tomu mají 

nové služby, restrukturalizace i nové nastavení takzvaných interních transferových cen. 
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rozprostírá do ještě širší sítě poboček. Balíky státní 

dopravce samozřejmě vydává také na všech 3 200 

pobočkách. Při nákupu na e-shopech si tak můžou 

zákazníci nově zvolit Balíkovnu jako výdejní místo. 

Celá nová síť nabízí možnost platby kartou. Balíkov-

ny disponují i dostatečnou skladovou kapacitou pro 

zvládnutí náročnějších provozů. Většina poboček je 

umístěna v prodejnách tabáku. „Jde o trend dnešní 

doby. Všichni dnes hledají místa, kde se dají vydávat 

balíky,“ zdůvodňoval Roman Knap, generální 

ředitel České pošty, novinku, která by měla vyřešit 

i jeden z hlavních problémů, který trápí zákazníky 

e-shopů – včasné doručení zboží. Loňské průzkumy 

ukázaly, že je v českém prostředí každý čtvrtý pokus 

o doručení balíku zákazníkovi neúspěšný. I proto 

Česká pošta plánuje rozšíření jak sítě externích 

výdejních míst, tak Balíkoven na poštách.

Zásilka z Číny do deseti dnů doma
Stále horkou novinkou, která prošla loňského 

11. listopadu úspěšným testováním, je navázání 

přímé spolupráce České pošty s internetovou plat-

formou AliExpress. Během slevové akce čínského 

e-shopu byly do České republiky doručeny desítky 

tisíc zásilek pro české zákazníky. Balíčky byly 

odeslány přes speciální celní překladiště v Belgii 

a k zákazníkům se dostaly zpravidla do dvou 

týdnů od objednání. Podle Romana Knapa byly 

zásilky z Číny pro Českou poštu ziskové vždy, 

s AliExpressem jsou však podmínky prý ještě 

výhodnější. „Krom jiného má tato spolupráce i stra-

tegický význam. Všichni se dnes obávají toho, jakým 

způsobem se bude nakupovat v Číně ve chvíli, kdy 

budou muset všechny zásilky projít celním řízením 

a platbou DPH. Tento způsob nabízí výrazné 

zjednodušení pro zákazníky,“ pochvaluje si novou 

spolupráci generální ředitel. Zmíněná dohoda se 

bude mezi oběma fi rmami postupně rozšiřovat. 

Jejím cílem je, aby se Česká republika v roce 2021 

zařadila do skupiny zemí, ve kterých budou zásilky 

doručovány do deseti dnů od objednání na webo-

vém portálu AliExpress. Při doručení prostřed-

nictvím České pošty budou mít zákazníci z České 

republiky jistotu, že jejich zásilka nebude zastižena 

dodatečnou daní z přidané hodnoty nebo clem. 

Balíky budou totiž předem propuštěny do volného 

oběhu v rámci EU v Belgii. Pro zákazníky známé-

ho čínského e-shopu se při nákupech nic nemění. 

Postup zadávání objednávek zůstává stejný. 

Pohlednice Online láme rekordy
Je to pět let, co Česká pošta přišla s projektem 

Pohlednice Online, přes který můžou její zákaz-

níci snadno posílat fotografi e s věnováním pro 

své blízké. Už loni v létě se státní dopravce pyšnil 

rekordním počtem odeslaných pohlednic za den, 

kdy uživatelé prostřednictvím mobilní či webové 

aplikace odeslali více než 10 000 pohlednic, čímž 

jednoznačně pokořili dosavadní rekord (8 885 kusů) 

z roku 2019. Úspěšnou a originální službu neza-

stavilo ani zmrazení cestovního ruchu s výrazným 

omezením cest do zahraničí. Během letních prázd-

nin odeslali lidé skrz Pohlednici Online více než 300 

tisíc fotografi í. Ty ze zahraničí byly podle očekávání 

v drtivé menšině. V prvních čtyřech letech byl 

však poměr zahraničních a tuzemských Pohlednic 

Online vyrovnaný. Letos si je lidé oblíbili odesílat 

z domova, z rodinných sešlostí, z grilování s přáteli 

nebo z výletů po české přírodě. 

Vůbec nejplodnějším měsícem byl však z hlediska 

odeslaných pohlednic prosinec (177 000 kusů). 

V pětileté historii služby nebylo nikdy za jediný 

den odesláno více pohlednic než 20. 12. 2020. Uži-

vatelé aplikace jich ten den rozeslali přesně 16 599. 

I přes pandemickou situaci se tak Česká pošta 

může pyšnit velmi výrazným zájmem o aplikaci 

Pohlednice Online. Celkem ji už vyzkoušelo více 

než 390 tisíc zákazníků.

V momentě, kdy čtete tyto řádky, už služba 

pokořila metu tří milionů odeslaných pohlednic 

(v polovině loňského srpna Česká pošta uváděla 

2 860 000 odeslaných kusů od roku 2015). K oblí-

beným funkcím aplikace patří například tematické 

rámečky nebo možnost vložení mapy vybrané 

cesty na zadní stranu pohlednice. Obě – mobilní 

i webová aplikace – jsou intuitivní a nabízí uživa-

telům detailní instrukce, jak pohlednici správně 

odeslat. Zákazník si může vybrat ze tří možných 

formátů, kdy dlouhodobě nejoblíbenějším je typ 

A6. Po nahrání fotografi e, zaplacení a online ode-

slání pohlednice ji Česká pošta vytiskne a doručí 

adresátovi jako klasickou pohlednici vytiště-

nou na unikátním papíře. Cena služby začíná 

na 29 korunách.   

MARTIN MINHA

ALIEXPRESS

Internetový obchod byl spuštěn v roce 

2010. Kromě Číny je velmi populární 

mezi ruskými, americkými, brazilskými, 

francouzskými nebo španělskými 

zákazníky. Podle průzkumu jeho 

oblíbenost vzrůstá i mezi českými 

spotřebiteli. Loni v srpnu obchod otevřel 

i svou první kamennou prodejnu v Evropě 

nedaleko Madridu.

NYNÍ NA

www.pohledniceonline.cz

Posílejte papírové pohlednice 
digitálně. Jde to.

„
“

Fotku v mobilu si
na zeď nepověsíte.
Pohlednici ano!

20210118_Zed_A4_KOMORA.indd   1 18.01.2021   13:46:48

Balíkovna – rychlá přeprava nákupu 
z internetu

O velkou část výnosů by se mělo postarat 

1 500 nových externích výdejen, které Česká pošta 

nazývá Balíkovna. Jejich celkový počet vzrostl 

na 2 000 a posílil tak celou síť pošty nejen před vá-

noční špičkou. Balíkovna v uplynulém roce doručila 

zákazníkům přes tři miliony balíků, třikrát více než 

za celý rok 2019. Například každý desátý balík doru-

čovaný před Vánoci Českou poštou směřoval právě 

do Balíkovny. K rychlému otevření nových výdejen 

pomohla spolupráce se společností Sazka. Díky ní je 

Česká pošta zákazníkům blíže a své balíkové služby 
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J
ak Česká pošta vnímá přibývající 

konkurenci na trhu (v poslední době 

například značka WeDo)?

Otázka je, kdo je dneska čistý konkurent a kdo 

čistý obchodní partner. Loňské Vánoce a celý 

covidový rok nám ukázaly, že celý přepravní 

a doručovací trh jede na maximum. V momentu, 

kdy by vypadl jeden hráč z důvodu naplnění svých 

kapacit kvůli extrémnímu výskytu covidu mezi 

zaměstnanci apod., tak by se celé odvětví začalo 

bortit jako domeček z karet. Takže ano, jednotlivé 

fi rmy jsou navzájem konkurenty, ale neznamená 

to, že při absenci jedné společnosti si její zákazníky 

ti zbylí rozdělí a jedou dál. Nejedou, protože už to 

nezvládnou. Nestihnou doručovat svým dosa-

vadním ani novým klientům. Férově říkáme, že 

před Vánoci jsme jako Česká pošta byli na hraně 

svých možností. A doufali jsme, že nikdo z dalších 

fi rem, které na trhu působí, nezkolabuje. Protože 

my bychom nebyli schopni převzít jejich klienty. 

A obdobná nálada panovala i u ostatních fi rem. 

Ať Pošta funguje, jinak budou v problémech všich-

ni. Takže konkurenci sledujeme, ale neobáváme 

se jí. Spíše s ní chceme spolupracovat. Ve slabších 

měsících, kterých sice bylo loni málo, ale přesto se 

hlavně v létě vyskytly, můžou tyto fi rmy sdílet své 

kapacity, svoji technologii, svá výdejní místa. Šetří 

se náklady a koncovému zákazníkovi je jedno, 

kdo mu balíček přiveze nebo zda si ho vyzvedne 

v boxech s nápisem Česká pošta nebo jiná fi rma. 

Tady vidím velkou příležitost ke spolupráci. Pokud 

budeme všichni bránit svůj píseček a nikdy si 

nepůjčíme lopatičku nebo bábovičku, velký hrad 

nikdy nepostaví ani jeden.

Jak Českou poštu byznysově, ale i interně 

ovlivnily první dvě vlny pandemie 

koronaviru?

Hezky říkáte první dvě. Další nepochybně přijdou. 

Možná už tady máme třetí v pořadí. Ale to je spíše 

otázka na epidemiology a statistiky. Byznysově nás 

pandemie ovlivnily jak ve výnosech, tak v nákla-

dech. V dubnu jsme přepravili o milion balíků víc 

než za stejný měsíc v roce 2019. Meziročně jsme 

evidovali balíkový nárůst 11 milionů kusů zásilek. 

Tržby se nám zvýšily o 22 procent. To jsou hezká 

čísla, pokud bychom neměli podobné položky se 

záporným znaménkem. Abyste udrželi provoz 

v chodu, musíte pro zaměstnance zajistit ochranné 

pomůcky, dezinfekci poboček, dáváte fi nanční 

motivace. Úřady mají omezený provoz, posílá se 

Roman Knap: Lidé nám věří
Ve vedení České pošty je Roman Knap od roku 2018 a z pozice generálního ředitele z ní dělá moderní obchodní 

a logistickou organizaci, která velmi pružně reaguje na trendy dnešní doby. Balíkovnami nebo spoluprací se společností 

AliExpress modernizace národní společnosti nekončí. V letošním roce přibudou takzvané Balíkomaty nebo nová avizace 

doručovaných balíků.
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čuje v rozšiřování sítě pošt Partner. Tento model 

je v zahraničí naprosto běžný, nedošlo k omezo-

vání dostupnosti poboček, služby byly zachovány 

na standardní úrovni. Není z čeho mít obavy. 

Dalším prvkem, který si lze brát za příklad, jsou 

zmíněné balíkomaty. Opět běžná praxe k vydávání 

balíků. Naopak čerpat zkušenosti České pošty 

mohli u nás zástupci slovenské nebo maďarské 

pošty. Na tradičních pravidelných setkáních 

s ostatními zástupci světových pošt probíhá obou-

stranná výměna zkušeností. Spolu s kolegy tak 

řešíme často velmi podobné záležitosti, kterými se 

zabývají pošťáci napříč Evropou. Poslední takové 

hromadné setkání se uskutečnilo právě na České 

poště v Praze. 

V médiích se objevují spekulace o větší 

efektivitě služeb. Ta je ale údajně spojena 

s propouštěním 1 500 lidí. Co je na tom 

pravdy?

Efektivita není pouze propouštění. To by pak ne-

byla efektivita v tom slova smyslu, jak ji chápeme. 

K masivnímu propouštění nedochází. Ruší se 

pracovní místa, která byla neobsazená, část lidí 

odchází do důchodu, lidé dobrovolně mění za-

městnání, propuštěni jsou zaměstnanci např. z lis-

tovního doručování, naopak nabíráme balíkové 

doručovatele apod. Další změnou k vyšší efektivitě 

prochází logistika. Problémem bylo nastavení 

jejích procesů. Nové vedení logistiky České pošty 

začalo tento problém intenzivně řešit. Důkazem, 

že jdeme správnou cestou, jsou zvládnuté Vánoce. 

Pro představu, v roce 2019 byla špičkou předvá-

nočního provozu úroveň 500 tisíc balíků v jeden 

moment v přepravě. V roce 2020 to bylo 1 128 000 

balíků. Přesto k žádným závažným problémům 

nedošlo a všechny zásilky byly doručeny včas. 

Nárůst byl způsobený tím, že vedle vánočních 

dárků lidé přes e-shopy objednávali i zboží běžné 

potřeby, které by za standardních okolností koupili 

v kamenných obchodech. Dnes bohužel nežijeme 

ve standardní době, proto jsme museli zvládnout 

Vánoce na druhou, nebo chcete-li covidové Váno-

ce. Změny v logistice budou i nadále pokračovat, 

abychom dosáhli ještě větší kvality při doručová-

ní zásilek.

Jaké jsou vaše dlouhodobé vize s Českou 

poštou?

Letošní rok bude opět ziskový, počítáme s tím, že 

rok 2021 skončí s kladnou nulou. To byl moment, 

který jsme si jako jeden z několika stanovili 

v restrukturalizační strategii. Té se držíme, covidu 

navzdory, a jdeme podle plánu. Pokud se bavíme 

o roli České pošty na trhu, blížíme se k tomu, aby-

chom byli schopni sdílet své přepravní kapacity, 

abychom sdíleli své výdejní kapacity. Abychom 

nebyli podnik uzavřený do sebe, ale abychom ještě 

více formovali trendy na trhu a vycházeli vstříc 

požadavkům zákazníků.  

MARTIN MINHA

než za celý rok 2019. Na poštách, které disponují 

vyvolávacím systémem, nemuseli zákazníci před 

letošními Vánocemi čekat déle než dvě minuty. 

Nadále se bude rozšiřovat jak síť externích výdej-

ních míst, tak Balíkoven na poštách, a to na před-

pokládané tři tisíce Balíkoven. Pohlednice Online 

je už tradičním komunikačním kanálem a denně 

přes aplikaci projde přes deset tisíc pohlednic.

Chystá Česká pošta v blízké budoucnosti něco 

podobného?

Chystáme zmíněné balíkomaty. Jedna věc je chrlit 

jednu novinku za druhou, jako je vlastní letadlo, 

expanze do Indie a další podobné líbivé proklama-

ce. Pak jsou tady pro někoho možná přízemní sta-

rosti, jako je doručit vánoční dárky včas. My jsme 

ten druhý případ, kdy se snažíme zdokonalovat 

to, co už děláme a o co mají naši klienti zájem. 

Znova opakuji, nejsme dokonalí, ale orientujeme 

se na zákaznické potřeby a přání. Naši klienti se 

tak na nás mohou spolehnout, že jim jejich zásilku 

neodmítneme převzít. Navíc naše pobočky jsou 

často jedinou jistotou, na kterou se mohou třeba 

v malých obcích spolehnout a která jim nabídne 

komplexní portfolio služeb.

Inspiruje se Česká pošta v zahraničí? 

Inspirace zahraničními poštovními správami je 

předpokladem pro další rozvoj České pošty. Před-

stava, že nám vystačí dívat se po našem českém 

rybníčku, není sudá. Čili je lichá. Ve Švýcarsku 

nám naši kolegové předvedli fungování vlastní 

pobočky a partnerské pošty. Česká pošta pokra-

méně dopisů. To vše se promítá do celkového covi-

dového účtu. Extra náklady, které jsme měli během 

roku 2020 a se kterými jsme předem nepočítali, 

jsme vyčíslili na 750 milionů korun. 

Interně jsme urychlili některé změny, které by 

dříve či později přišly. Zavedli jsme na středně 

velkých pobočkách změnu otevírací doby, přešli 

na jednosměnný provoz a díky tomu jsme na pod-

zim snížili počet uzavřených pošt kvůli výskytu 

covidu. Během jarní krize, kdy tyto změny ještě 

neplatily, jsme jeden den měli 140 uzavřených 

pošt. Na podzim to bylo jen 24 pošt. To jsou věci, 

které nám pomohly udržet servis pro zákazníky 

na standardní úrovni.

Jak Česká pošta reaguje na technologický 

vývoj (zejména digitalizaci) posledních let?

Jsou to buď jednotlivé, viditelné změny, nebo 

systémové, které pomáhají především Poště a jejím 

pracovníkům po procesní stránce. Mezi ty první 

patří Pohlednice Online. Průměrně si lidé posílají 

přes deset tisíc unikátních pohlednic denně. Ne-

beru ji jen jako skvělou věc České pošty, ale také 

jako určitý symbol, jak propojujeme starší a mladší 

generace. Senioři preferují klasické papírové 

pohlednice, mladí jsou mistři v práci s mobilem. 

Když mezi tyto dva světy položíte naši aplikaci, tak 

fotka, kterou pořídíte mobilem, dojde jako klasická 

stará dobrá papírová pohlednice. Z těch připravo-

vaných je to nová avizace doručení balíků. Musíme 

co nejvíce zúžit časová okna, ve kterých předáme 

adresátům jejich zásilky. Musíme je na doruče-

ní upozornit v reálném čase a samozřejmě pak 

avizovaný čas doručení dodržet. Proto máme rok 

2021 v logistice pracovně nazvaný „rok balíku 

adresátovi“. Další novinkou jsou balíkomaty, které 

nás posunou opět o krok dál.

Co dělá Česká pošta pro to, aby se v očích 

některých občanů stala stejně oblíbenou 

službou jako některé konkurenční soukromé 

dopravní značky?

Tak mi řekněte, která přepravní společnost je 

oblíbená a podle čeho to hodnotíte. Možná jsou 

sexy malé fi rmy, které hodně investují do mar-

ketingu, ale jen do první reálné zákaznické 

zkušenosti s nimi. Neříkám, že jsme dokonalí, ale 

40 procent balíků, které jsou v České republice 

poslány, jdou přes Českou poštu. Pro občany a pro 

stát poskytujeme služby, u kterých nám lidé věří. 

Taky jsem zaregistroval, hlavně v uplynulém roce, 

celou řadu poděkování pošťákům a mnoho slov 

podpory od našich klientů. Nic proti taxikářům, 

ale od koho chcete dostat důchod? Od pošťáka, 

nebo od taxikáře? Jsme důvěryhodná, respektova-

ná fi rma a lidé nám věří.

Jaký je z řad veřejnosti zájem o Balíkovnu 

a Pohlednice Online?

Balíkovna je nejrychleji rostoucí výdejní sítí v Čes-

ké republice. Během letošního předvánočního pro-

vozu doručila skoro 1,2 milionu zásilek. To je více 

MOŽNÁ JSOU DNES SEXY MALÉ 
FIRMY, KTERÉ HODNĚ INVESTUJÍ 
DO MARKETINGU, ALE JEN DO PRVNÍ 
REÁLNÉ ZÁKAZNICKÉ ZKUŠENOSTI 
S NIMI. NEŘÍKÁM, ŽE JSME 
DOKONALÍ, ALE ČTYŘICET PROCENT 
BALÍKŮ, KTERÉ JSOU V ČESKÉ 
REPUBLICE POSLÁNY, JDOU PŘES 
ČESKOU POŠTU. PRO OBČANY A PRO 
STÁT POSKYTUJEME SLUŽBY, 
VE KTERÝCH NÁM LIDÉ VĚŘÍ. TAKÉ 
JSEM ZAREGISTROVAL, HLAVNĚ 
V UPLYNULÉM ROCE, CELOU ŘADU 
PODĚKOVÁNÍ POŠŤÁKŮM A MNOHO 
SLOV PODPORY OD NAŠICH KLIENTŮ. 
JSME DŮVĚRYHODNÁ, RESPEKTOVANÁ 
FIRMA A LIDÉ NÁM VĚŘÍ. 
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M
oderní chytré skladové systémy, které kom-

binují sklad a dopravník do jednoho celku 

a vše vybavují inteligencí, dokážou automa-

ticky měřit rozměry skladovaných položek, najít 

ve skladu optimální místo pro co nejefektivnější 

využití prostoru a také snadno vyhledat a připravit 

položky požadované k výdeji. Nejsofi stikovanější 

verze jsou zcela samoobslužné, s nulovými nároky 

na personál, schopné zvládnout i několik plně 

funkčních obslužných míst.

Špičkou v oboru chytrých skladových systémů je 

společnost KASYS®, jejíž automatizované skladové 

systémy Hänel Rotomat® a Hänel Lean-Lift ® 

jsou dnes absolutní špičkou. Nejčastější využití 

nacházejí jako provozní výdejny nářadí a měřidel, 

mezioperační sklady či sklady náhradních dílů, ale 

objevují se již i v administrativě či zdravotnictví. 

Chytré sklady – vedle toho, že přinášejí primár-

ní úspory zdrojů – představují i manažerskou 

přidanou hodnotu, dovolují totiž online přehled 

kojenost klienta byla impulzem k dalšímu projektu 

pro nově vybudované testovací centrum Žebrák. 

Manažer logistiky zvolil v Žatci praxí ověřený typ 

zařízení a koncem roku 2018 proběhla samotná 

instalace dvou nových zařízení Hänel Lean-Lift ®  

typ 2460-825. Jen pro zajímavost, každé z těchto 

zařízení s 55 policemi na zastavěné ploše pouhých 

7,9 m2 poskytlo 110 m2 úložné plochy a 33,3 m3 

skladového prostoru. Celková kapacita dvou zaří-

zení tedy přinesla výraznou úsporu místa a také 

optimalizaci logistických procesů, přičemž byly 

zachovány krátké přístupové časy i při skladování 

ve větších výškách. V současné době je v testovacím 

centru Žebrák používáno již celkem osm našich 

zařízení, v žateckém opravárenském centru pak 

dalších třináct,“ představuje jednu z mnoha reali-

zací Marek Heriban, manažer obchodu společ-

nosti KASYS®.  

PETR SIMON
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Standardem je chytrý sklad
Úspora prostoru, času, personálu i fi nancí, zvýšení efektivity a pracovního komfortu při současném snížení fyzické 

manipulace a chybovosti. To jsou přednosti, které průmyslu nabízí chytré sklady, bez nichž se dnes už žádný moderní 

provoz neobejde.

SPOLEČNOST KASYS® 

Společnost vznikla jako generální zastoupení 

společnosti Hänel Büro-und Lagersysteme 

GmbH v roce 1992 a rychle se stala jedním 

z předních dodavatelů a realizátorů projektů 

v oblasti automatizovaných skladových 

systémů. V průmyslové oblasti se jedná 

především o operativní sklady, výdejny 

nářadí a měřidel nebo mezioperační sklady. 

Trendem současnosti jsou především 

automatizované skladové systémy, 

které se vyznačují maximálním využitím 

prostoru, tedy skladováním maximálního 

počtu položek na minimální ploše, a které 

dovolují řídit vysoce efektivně naskladnění 

a vyskladnění při zachování krátkých 

manipulačních časů. 

o využití a stavu zásob, což umožňuje optimalizo-

vat provoz a snižovat ztráty.

Chytré sklady pro americkou hi-tech 
společnost
Solar Turbines je mezinárodní společnost se 

sídlem v USA a je jedním z předních výrobců 

průmyslových plynových turbín ve světě. V České 

republice působí od roku 2012 na třech místech. 

Jsou jimi výrobní a testovací centrum Žebrák, 

opravárenské centrum Žatec a centrum sdílených 

služeb Praha. Jejich doménou jsou generální 

opravy plynových turbín a jejich testování.

 „První dodávka našich automatizovaných skla-

dových systémů Hänel Lean-Lift ® do žateckého 

závodu Solar Turbines proběhla již v roce 2014, 

tehdy to byly dva kusy, v letech 2016 až 2020 pak 

bylo v opravárenském centru v Žatci instalováno 

dalších jedenáct zařízení. Výsledkem byla značná 

úspora místa a optimalizace skladové plochy. Spo-

Více informací na:

www.kasys.cz

Chytré skladové systémy dodává KASYS® podnikům 

z nejrůznějších segmentů po celé České republice.
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Jak dopravci

zvládli krizi
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v tuto chvíli v provozu přímá letecká spojení do více 

než dvacítky destinací, která provozuje přibližně 

stejný počet leteckých společností. Jedná se přede-

vším o linky do evropských měst jako Amsterdam, 

Paříž nebo Frankfurt. Přímé letecké spojení má však 

momentálně Praha také do Dubaje nebo do katar-

ského Dauhá, kde v těchto dnech dochází dokonce 

k navyšování počtu týdenních spojů, a to v návaz-

nosti na zvyšující se zájem cestujících.   

Již v březnu loňského roku zavedlo Letiště Praha 

v důsledku slabého provozu jako odpovědný hos-

podář řadu úsporných opatření, například úspory 

ve spotřebě energií, provozní úspory (omezení 

provozu dílčí infrastruktury na terminálech) či 

úspory ve spotřebě materiálu nebo omezení výdajů 

na marketing či vzdělávání. Z důvodu drtivého 

dopadu pandemie na leteckou dopravu bylo bohužel 

letiště nuceno celkem dvakrát v průběhu loňského 

roku přistoupit také navzdory všem snahám a úsilí 

k redukci pracovních míst. Celkem muselo letiště 

zredukovat přibližně 600 pracovních pozic. Jed-

nalo se o nezbytně nutný počet míst, pro která ani 

v následujících několika letech nebude na letišti pra-

covní uplatnění. Vzhledem k tomu, že k původním 

provozním výsledkům z roku 2019 se letiště vrátí 

podle stávajících prognóz nejdříve za čtyři roky, není 

možné na letišti držet po dobu několika let pracovní 

místa, pro která zde nebude práce. 

Nicméně vzhledem ke skvělým hospodářským vý-

sledkům z minulých let, správně nastaveným úspo-

rám a zároveň odpovědnému přístupu managemen-

tu, který vytvořil v minulých letech fi nanční rezervy, 

bylo letiště schopné po dobu devíti měsíců (březen 

až listopad 2020) trvání krize fi nancovat svůj pro-

voz výhradně ze svých vlastních fi nančních zdrojů. 

K čerpání externích zdrojů fi nancování ve formě 

úvěru přistoupilo letiště až v prosinci loňského roku. 

Dobrou fi nanční kondici a stabilitu společnosti 

ostatně dlouhodobě hodnotí i mezinárodní agentura 

Moody’s Investors Service, která i přes probíhající 

krizi již v červnu letišti potvrdila hodnocení úvěrové 

spolehlivosti na známce Aa3 se stabilním výhle-

dem do budoucna. Toto vysoké hodnocení úvěrové 

spolehlivosti zajišťuje Letišti Praha mimo jiné velmi 

dobré podmínky pro získání externích zdrojů fi -

nancování,“ hodnotí uplynulý rok Roman Pacvoň, 

tiskový mluvčí Letiště Praha. 

P
andemie se dotkla jak přepravy vnitrostát-

ní, tak mezinárodní. Jaro přineslo zavřené 

hranice většiny států. A i když se s létem 

hranice otevřely a přes podzimní druhou a zimní 

třetí vlnu pandemie zůstaly otevřené, doprava se 

dodnes nevzpamatovala. Naplňují se tak slova 

expertů z dubna loňského roku, když předpoví-

dali, že na úroveň roku 2019 se společenský život 

včetně cestování jen tak hned nevrátí, ani když to 

podmínky dovolí. Rozhodující veličinou tu bude 

chuť cestovat, držená na uzdě obavami.

Ztráty půjdou do miliard
Jak citelné ztráty a omezení přinesl dopravcům loň-

ský rok a jak na ně reagovali? „Pro celý sektor osobní 

železniční přepravy byl loňský rok noční můrou. Bě-

hem několika měsíců jsme bojovali s až 90procentním 

poklesem cestujících, což je situace, na kterou se nikdo 

nemohl připravit a ani ji nečekal. Byli jsme opakova-

ně nuceni rušit prázdné komerční spoje, na jaře jsme 

také museli přerušit veškeré zahraniční spoje kvůli 

uzavření hranic. Finanční následky stále sčítáme, ale 

jasné je, že škoda bude ve stovkách milionů korun,“ 

říká Emil Sedlařík, tiskový mluvčí a ředitel komuni-

kace společnosti Leo Express. V podobném duchu 

hodnotí situaci i Aleš Ondrůj, manažer komunikace 

a tiskový mluvčí společnosti Student Agency: „Přes-

tože právě sektor dopravy a cestovního ruchu patří 

mezi nejvíce zasažené pandemií covidu-19, právě 

důraz na další růst a rozvoj je pro RegioJet cestou, 

jak se vypořádat s negativními dopady pandemie co-

vidu-19. Růst přitom RegioJet plánuje jak z hlediska 

rozšiřování provozu, tak například v oblasti investic 

do vozového parku, inovací a větší míry digitalizace 

provozu a služeb. Přes všechna omezení jsme i v do-

bách největších omezení zachovali provoz části našich 

vlakových a autobusových spojů a nyní je například 

naprostá většina spojů v provozu a vidíme, že řada 

zákazníků stále musí cestovat za svými povinnostmi.“

Dramatický, doslova devastující dopad měla pan-

demie na leteckou dopravu. „Pandemie covidu-19 

má silný dopad na leteckou dopravu po celém světě. 

Výjimkou nezůstává ani Letiště Václava Havla 

Praha, které patří v tomto ohledu k nejpostiženějším 

letištím v Evropě. To dokazuje přibližně 80procentní 

meziroční pokles v počtu odbavených cestujících. 

Přesto zůstávají na Letišti Václava Havla Praha 

Rok 2020 byl pro některá odvětví ekonomiky doslova zničující. Jedním z nejhůře 

zasažených odvětví byla bezesporu doprava, kterou z podstatné části živí 

turistický průmysl. Co bylo nejhorší, jak se zvládá krize a může vůbec doprava 

plánovat do budoucna? Pátráme u tří českých společností.
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tohoto roku. Záležet však bude především na vývoji 

epidemiologické situace, která rozhodne o případ-

ném uvolnění pravidel pro vycestování. Předpoklá-

dáme, že významnou roli bude hrát zejména míra 

a rychlost proočkování populace. Letiště je na ob-

novení provozu připraveno a je schopno v podstatě 

okamžitě zareagovat na postupný návrat leteckých 

společností i standardní počet cestujících. Zároveň 

máme připravenou strategii na podporu co nejrych-

lejší obnovy leteckého provozu. Jedná se primárně 

o podporu poptávky, na základě které se letecké spo-

lečnosti rozhodují, zda a kdy obnoví provoz svých 

linek. Na podpoře cestovního ruchu spolupracujeme 

také s našimi partnery, například agenturou Czech-

Tourism, Prague City Tourism nebo se Středočeskou 

centrálou cestovního ruchu. Neustále jsme také 

ve spojení s dopravci, se kterými jednáme o mož-

nostech obnovy leteckých spojení a poskytujeme jim 

za tím účelem aktuální informace o vývoji na čes-

kém trhu. Rozšířili jsme také incentivní program 

s cílem motivovat letecké společnosti a přijali jsme 

celou řadu opatření v rámci ochrany zdraví, aby-

chom zajistili bezpečnost cestujících a obnovili jejich 

důvěru v létání. S ohledem na potenciální poptávku 

a strategii leteckých společností je naší prioritou 

v roce 2021 obnovení leteckých spojení do klíčových 

evropských destinací. K obnovení dálkových linek 

by mělo docházet postupně v následujících letech. 

K plnému návratu k rekordnímu počtu odbavených 

cestujících z roku 2019, to je k téměř 18 milionům 

bude znamenat další nárůst vozového parku o více 

než jednu třetinu. V příštím roce otevře RegioJet 

novou linku z České republiky přes Polsko na Ukra-

jinu, ale plánuje také linky, které vůbec nepovedou 

přes Českou nebo Slovenskou republiku – z českého 

dopravce se stane plně dopravce středoevropský. 

RegioJet se také hodlá aktivně zapojit do nové celo-

evropské strategie rozvoje mezinárodních nočních 

vlaků, kterou v minulých dnech prezentovali přední 

evropští dopravci.“

O něco zdrženlivější je Roman Pacvoň: „Očeká-

váme, že provoz na Letišti Václava Havla Praha by 

se měl postupně začít vracet k normálu v průběhu 

Kdy se vrátí staré dobré časy?

Od dubna loňského roku je to asi nejčastější 

otázka. Odpověď na ni mnozí stále hledají. A jiní 

jdou vstříc budoucnosti bez ohledu na to, co bylo. 

S vědomím, že staré dobré časy se možná nevrátí, 

že svět s covidem už bude navždy jiný, protože po-

dle virologů na svět po covidu máme raději rovnou 

zapomenout.

„První čtvrtletí bezpochyby bude stále náročné 

a ve velice omezeném režimu. Nacházíme se teď 

v nejhorším bodě celé pandemie v Česku, tak je 

těžké předvídat, kdy se všechno začne vracet do nor-

málu. Velké naděje vkládáme do letní sezony, která 

se vloni obešla bez velkých omezení a mohli jsme tak 

fungovat téměř v plné míře. Letos by to navíc mohlo 

významně podpořit očkování. Takže doufáme, že 

v létě už se bude situace normalizovat, znovu se 

rozjede společenský život, populární festivaly a ces-

tovní ruch. Nicméně celá pandemie nás už naučila, 

že se na to nelze moc spoléhat,“ věří Emil Sedlařík 

a s ním souhlasí i Aleš Ondrůj a hned deklaruje 

připravenost na oživení: „Předpokládáme, že po-

dobně jako v roce 2020 mají vlaková a autobusová 

doprava šanci dostat se na původní ukazatele v let-

ních měsících s tím, že s ohledem na očkování již 

by neměl nastat podzimní propad způsobený další 

vlnou epidemie. RegioJet hodlá v roce 2021 výrazně 

investovat také do rozšiřování vozového parku. 

K 50 železničním vozům, které fi rma letos pořídila, 

přibude v roce 2021 dalších nejméně 70 vagonů. To 

 REGIOJET A STUDENT AGENCY 
SE V KRIZI ROZHODLY INVESTOVAT 
DO PŘEDNÍCH ODBORNÍKŮ NA TRHU 
DIGITALIZACE. CÍLEM JE 
V NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LLETECH 
REALIZOVAT ZÁSADNÍ ZMĚNY 
V DIGITÁLNÍCH PRODUKTECH FIREM 
VE SKUPINĚ, ABY SE FIRMA STALA 
VYZYVATELEM A LÍDREM CELÉHO 
TRHU VE STŘEDNÍ EVROPĚ.
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Vidět věci z té lepší stránky

Psychologové radí pro zvládnutí krize poměrně 

jednoduchý trik – najděte v každé situaci něco 

pozitivního. Nevadí, že se brodíte bahnem, super 

je, že máte fakt kvalitní boty. Mohou najít v uply-

nulém roce a pandemické krizi nějaká pozitiva 

i dopravci? 

„Myslím, že jsme určitě otestovali míru fl exibility 

celé fi rmy. Museli jsme zvládnout situace, kdy jsme 

se z televize dozvěděli, že do dvanácti hodin musíme 

ukončit veškerý provoz do zahraničí, přizpůsobit 

tomu rezervační systém, marketing, naplánovat 

obraty vlaků, překopat směny veškerého personálu. 

A zvládli jsme to. Zároveň bylo úžasné pozorovat, 

jak se společnost semkla a lidé i fi rmy si navzájem 

pomáhali. A my jsme byli u toho – například jsme 

darovali roušky do nemocnic a naše callcentrum 

místo pomáhání cestujícím pomáhalo také osa-

mělým seniorům, kteří si chtěli povídat. Takže to 

je asi to nejpozitivnější. Všichni jsme zvládli ustát 

obrovskou výzvu a zároveň při tom zůstat lidmi 

a pomáhat si,“ míní Emil Sedlařík.

Společnosti Student Agency a RegioJet zase využily 

čas propadu k zásadní transformaci i novému 

pohledu na trh a zákazníky. „Celý holding změnil 

kompletně strukturu řízení jednotlivých produktů; 

řídicí strukturu posílili noví manažeři a bude inves-

tovat v první fázi 100 milionů korun do dalšího roz-

voje inteligentních prodejních aplikací a digitalizace 

služeb. Během letošního roku představíme unikátní 

prodejní aplikaci, která umožní jednoduše na pár 

kliknutí a na jednom místě naplánovat například 

cestu kolem světa z prostředí vlastního obývacího 

pokoje. Více než 4 miliony korun zisku také přinesl 

projekt vlakových spojů do Chorvatska, kde jsme si 

úspěšně vyzkoušeli integrovanou nabídku cestovních 

služeb – od jízdenek přes ubytování až po další 

návazné služby. Právě tento přístup je inspirací pro 

další rozvoj služeb a přípravu prodejních nástrojů, 

kdy si klient koupí podle svých potřeb a požadavků 

online na jednom místě v jedné aplikaci všechno, 

co potřebuje pro svou cestu,“ vypočítává změny 

Aleš Ondrůj.  

A pozitiva sčítá za Letiště Praha i Roman Pacvoň: 

„Dopad pandemie na leteckou dopravu byl drtivý, 

ale každá krize znamená také pozitivní změny 

a příležitost začít něco nového. V letectví roste 

zejména význam digitalizace, která urychluje 

a zjednodušuje procesy a nabízí efektivnější řešení 

jak pro cestující, tak pro letiště, letecké společnosti 

nebo pro jiné poskytovatele služeb. Ještě více se také 

začínají uplatňovat principy trvale udržitelného 

rozvoje, kdy letecké společnosti vyřazují vlivem krize 

starší letadla a nahrazují je novými stroji, mnohem 

ekologičtějšími a šetrnějšími k životnímu prostředí. 

Rovněž pražské letiště se ve svých budoucích plánech 

intenzivně zabývá aspekty trvale udržitelného 

rozvoje. Například veškeré velké investice jsou nyní 

plánované s ohledem na životní prostředí a udrži-

telnost.“  

PETR SIMON

promítne digitalizace. Zákazníci si budou moci objed-

nat bezkontaktně více služeb. S obsluhou zákazníků 

ve spojích tak například pomůže také takzvaná vir-

tuální vzdálená stevardka. RegioJet a Student Agency 

se v krizi rozhodly investovat do předních odborníků 

na trhu digitalizace. Cílem je v následujících dvou 

letech realizovat zásadní změny v digitálních produk-

tech fi rem ve skupině, aby se fi rma stala vyzyvatelem 

a lídrem celého trhu ve střední Evropě.“ A s oběma 

souhlasí i Roman Pacvoň: „Také po zvládnutí pande-

mie zůstane s největší pravděpodobností součástí 

cestování zvýšený důraz na ochranu zdraví, a to ať již 

v provozu letiště, nebo například v administraci ces-

tovních dokladů. Sílit bude také význam digitalizace, 

zejména bezkontaktních technologií.“

odbavených cestujících, se pražské letiště dostane 

podle stávajících prognóz přibližně v roce 2025.“

Hygiena a bezpečí budou prioritou
Tak jako se po leteckých útocích na  americké 

budovy v září 2001 a dalších teroristických 

incidentech v mnoha evropských městech staly 

běžnou součástí nejen letišť bezpečnostní rámy, 

nový koronavirus patrně natrvalo změní nejen hy-

gienické standardy. Emil Sedlařík počítá zejména 

se zvýšenými požadavky na hygienu: „ Leo Express 

celou dobu k preventivním opatřením přistupoval 

s maximální prioritou, povinné roušky na palubě 

jsme zaváděli na jaře jako první dopravce ještě před 

nařízeními vlády, nabízeli jsme roušky a respirátory 

zdarma, mezi každým spojem jsme dezinfi kovali 

celé vlaky, pravidelně jsme používali ozon na ničení 

mikroorganismů po celém vlaku, na vlacích máme 

u dveří dávkovače dezinfekce a naše tiskoviny 

jsme začali ošetřovat antimikrobiální vrstvou pro 

minimalizaci přenosu. Všechna tato opatření platí 

na našich palubách i nadále.“

Aleš Ondrůj přidává i digitalizaci: „Kromě posí-

lených hygienických opatření určitě přetrvá větší 

orientace na digitalizaci. Student Agency a RegioJet 

upravují strategii v obsluze a komunikaci se zákaz-

níky. V reakci na covid-19 a omezení s ním spojená 

se holding rozhodl pro daleko větší míru digitalizace 

služeb. Upraví a vylepší stávajících weby a aplikace 

a přijde také s úplně novými řešeními, do kterých se 
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J
ak vypadá propustnost a kapacita 

českých železnic – má prostor pro větší 

objem přepravy?

Je pravda, že na nejfrekventovanějších tratích již 

nezbývá mnoho volné kapacity. Platí to zejména 

pro železnici v okolí největších měst. Jedním 

z možných řešení je budování dalších kolejí, což 

aktuálně platí hned pro tři probíhající akce na úze-

mí metropole. Čtyři koleje tak ještě letos budou 

moci využívat vlaky na traťové přeložce mezi vr-

šovickým nádražím a novou stanicí na Zahradním 

Městě. Naopak ulehčení stávajícím přetíženým 

úsekům přinese budování pilotních úseků vysoko-

rychlostních tratí (VRT). Zcela novou trať z Prahy-

-Běchovic do Poříčan tak začnou nejprve využívat 

dálkové spoje mířící z hlavního města na Moravu 

a do východních Čech. Tím se uvolní kapacita 

na stávající tříkolejce, a to nejen pro intenzivní 

příměstskou dopravu, ale také pro nákladní vlaky. 

Zvyšování kapacity tratí přináší také instalace mo-

derního zabezpečovacího zařízení nebo potřebné 

stavební úpravy v železničních stanicích. 

Léta diskutovanou otázkou v českém 

prostředí je kombinovaná přeprava, kdy by 

železnice mohla ulehčit přetíženým silnicím. 

Proč se to nedaří?

Železnice je obecně oproti silniční dopravě znevý-

hodněna výkonovým zpoplatněním užití všech tratí, 

zatímco silniční kamionová doprava pouze mýtem 

na dálnicích, jehož sazby jsou přibližně 2,5krát nižší. 

Navíc kamiony často zpoplatněné úseky objíždějí 

a tím dále zhoršují stav silnic nižších tříd. Kontrola 

přípustné hmotnosti kamionů u nás není bohužel 

stále pravidlem. Předpokladem pro konkurence-

schopnou železniční nákladní dopravu je vedení 

vlaku s maximálním počtem vagonů a ekonomič-

tější elektrická trakce. Na straně infrastruktury je 

potřeba zajistit liniovou elektrizaci, umožnit jízdu 

dlouhých vlaků, zajistit dostatečnou kapacitu tratí 

a uzlů. Vše z uvedeného je součástí probíhající 

modernizace české železnice. Svoji roli hraje i fakt, 

že železniční dopravci v ekologické elektrické trakci 

musí s cenou za elektřinu odvádět i tzv. poplatky 

za obnovitelné zdroje ve výši 600 milionů korun 

ročně. Přitom všichni mluví o dekarbonizaci 

dopravy. Správa železnic poskytuje slevu ve výši 

35 procent pro vlaky kombinované přepravy s tím, 

že stát poskytnutou slevu v rámci uplatnění principů 

dopravní politiky provozovateli dráhy kompenzuje.

Koleje nepatří do starého železa
V uplynulých 30 letech došlo k razantnímu nárůstu osobní dopravy a k jejímu zpravidelnění v rámci taktového jízdního řádu. 

Přepravní výkon nákladní dopravy sice v posledních 25 letech klesl téměř o 30 procent, v přepravě osob jsme ale za stejné 

období zaznamenali nárůst o 36 procent, přičemž rozhodující objem dopravních výkonů na železnici je v režimu objednávky 

veřejné služby kraji, progresivní růst zaznamenává příměstská a dálková osobní doprava. O tom, že koleje rozhodně mají 

budoucnost, jsme hovořili s Jiřím Svobodou, generálním ředitelem Správy železnic.

Bc. JIŘÍ SVOBODA, MBA

Narodil se v roce 1970. Po maturitě 

na Střední průmyslové škole v České 

Třebové nastoupil v roce 1988 

k tehdejším ČSD jako výpravčí. Od roku 

1997 pracoval na pozicích vedoucího 

technické skupiny a technicko-

-ekonomického náměstka stanice Česká 

Třebová. Poté přesídlil do Pardubic, kde 

působil postupně jako ekonomický 

náměstek OPŘ, vedoucí fi nančně-

-ekonomického útvaru a opět jako 

ekonomický náměstek u tamní SDC. 

Od roku 2006 byl ředitelem kanceláře 

ekonomického náměstka generálního 

ředitele ČD, stejnou funkci zastával 

i po odchodu k SŽDC. Zde se v listopadu 

2011 stal ředitelem odboru nákupu 

a veřejných zakázek. Od 1. 7. 2016 byl 

náměstkem generálního ředitele pro 

provozuschopnost dráhy. Od 23. 3. 2018 

působí ve funkci generálního ředitele 

státní organizace.
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vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Dalším 

milníkem je schválení studie proveditelnosti pro 

VRT Praha – Drážďany. S koordinací příprav této 

tratě na české a německé straně, včetně výstavby 

27 kilometrů dlouhého přeshraničního tunelu 

pod Krušnými horami, nám pomůže fi rma, kterou 

nedávno vybral náš německý partner – společnost 

DB Netz. Již dříve jsme navázali úzkou spolupráci 

s francouzským manažerem infrastruktury SNCF, 

jehož bohaté zkušenosti se stavbou VRT se nám 

nyní velmi hodí. Vše směřujeme k tomu, abychom 

v roce 2025 zahájili první práce na budování vyso-

korychlostních železničních spojení. 

Loňský rok akcentoval problematiku 

bezpečnosti. Co v tomto ohledu čeká české 

železnice?

Otázka bezpečnosti na železnici patří mezi naše 

dlouhodobé priority. Díky moderní technice 

postupně zvyšujeme zabezpečení nejen na hlav-

ních tratích, ale zaměřili jsme se i na regionální 

dráhy, kde hraje stále důležitou roli lidský faktor. 

Hledáme takové řešení, které budeme moci použít 

v případě lidské chyby, přitom nesmíme zapomí-

nat na ekonomickou stránku celého záměru. Úpra-

vami už prošla trať z Karlových Varů do Potůčků, 

kde se stala vloni v létě tragická nehoda, následo-

vat budou letos a v příštích letech desítky dalších 

traťových úseků. Stejně intenzivně se zaměřujeme 

na bezpečnost na přejezdech. Jen za loňský rok 

jsme zrekonstruovali více než 150 úrovňových 

křížení za 1,5 miliardy korun. Řada z nich nově 

získala světelnou signalizaci nebo závory. Letos 

plánujeme takto upravit na dvě stovky dalších 

přejezdů, což si vyžádá částku přibližně dvou mi-

liard korun. Jsem rád, že se nám takto vynaložené 

peníze už začínají vracet, a to snížením počtu 

nehod na přejezdech, kterých bylo vloni nejméně 

od vzniku naší organizace v roce 2003.  

PETR KARBAN

Jaké nejvýznamnější investice správa železnic 

realizuje nebo plánuje?

Letos plánujeme dokončit modernizaci 97 kilome-

trů tratí. Půjde například o elektrizaci a zkapa-

citnění regionální tratě z Uničova do Olomouce 

nebo rekonstrukci traťových úseků Praha hl. n. – 

Praha-Hostivař, Beroun – Králův Dvůr a Křižanov 

– Sklené nad Oslavou, stejně jako přestavbu další 

části přerovského železničního uzlu. Výrazně po-

kročí také celá řada probíhajících akcí, na koridoru 

z Prahy na jih Čech to budou jak modernizační 

práce mezi Sudoměřicemi u Tábora a Voticemi, 

tak mezi Soběslaví a Doubím u Tábora. V samotné 

metropoli je třeba zmínit stavební práce v úsecích 

ze Smíchova do Radotína a z Vysočan do Mstě-

tic u Prahy, které přinesou další zlepšení pro 

cestující, například novou zastávku u stanice metra 

Rajská zahrada. Pokračovat bude vloni zahájená 

modernizace pardubického železničního uzlu. 

Zde současně začne další fáze zdvoukolejňování 

tratě do Hradce Králové, a to v úseku po stanici 

Stéblová. Dojde rovněž k elektrizaci zbývajících 

úseků mezi Uničovem a Šumperkem. Probíhajících 

staveb bychom ale našli na české železniční síti 

mnohem více.

Velkým tématem je vysokorychlostní koridor. 

Nezaspalo Česko? Zdá se, že všechny okolní 

státy mají rychlostně kvalitu železniční 

infrastruktury mnohem dále…

Správa železnic jako manažer infrastruktury mohla 

naplno zahájit přípravu výstavby vysokorychlost-

ních tratí v České republice až po přijetí příslušné-

ho vládního usnesení v roce 2017. Myslím, že od té 

doby jsme udělali velký kus práce. Právě před ne-

dávnem jsme vybrali výslednou podobu prvního 

terminálu VRT Praha-východ nedaleko Nehvizd, 

který se bude nacházet na nové trati z Prahy-

-Běchovic do Poříčan. V případě tohoto pilotního 

úseku VRT jsme už také vybrali zhotovitele doku-

mentace pro územní rozhodnutí a pro posouzení 

Je struktura českých železnic a dislokace 

nádraží pro současnost vhodná? Nebo bude 

s ohledem na moderní nároky logistiky nutná 

nějaká zásadní revize?

Z pohledu historické konfi gurace sítě konvenčních 

tratí sehraje stěžejní pozitivní roli výstavba nových 

vysokorychlostních tratí, které uvolní potřebnou 

kapacitu na konvenční síti pro nákladní a regio-

nální osobní dopravu. Zelená dohoda pro Evropu 

počítá s převedením 75 procent nákladní přepravy 

ze silnic na ekologické druhy dopravy, jako jsou 

železnice a vodní doprava. Velký potenciál je spat-

řován i v upgradu vybraných úseků konvenčních 

tratí, například ve zdvoukolejnění a elektrizaci 

tratě z Plzně směrem na Mnichov přes Domažlice. 

Stav mnoha českých nádraží je neutěšený, 

je zřejmé, že jejich údržba byla zanedbána, 

neodpovídá ani stav budov ani služeb. Jaké 

plány máte s nimi?

V první řadě je třeba říct, že naše organizace 

získala výpravní budovy v železničních stanicích 

až v polovině roku 2016. Do té doby je spravovaly 

České dráhy. Rekonstrukci každé větší budovy 

musí stejně jako u modernizací tratí předcházet 

projektová příprava, což samozřejmě prodlužuje 

celý proces přípravy. Navíc se bavíme o několika 

tisícovkách objektů. Takže přestože jsme začali 

s prvními opravami prakticky ihned po převzetí 

budov, výsledky se začaly projevovat postupně. 

Opravené tak už máme stovky menších budov 

po celé republice, nyní přicházejí na řadu i ty větší. 

Vloni tak odstartovala rekonstrukce památkově 

chráněného objektu v Českých Budějovicích, letos 

bude následovat podobně cenná historická budova 

na plzeňském hlavním nádraží. Současně hledáme 

i budoucí smysluplné využití těchto mnohdy velmi 

rozsáhlých objektů. Naopak plochy po bývalých 

skladištích nebo nepotřebných částech naddimen-

zovaných budov na menších nádražích využíváme 

jako nové parkovací plochy pro cestující. 
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Vizualizace terminálu Praha-východ
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„P
okud to nezvládneme za těchto podmínek 

a v této silné sestavě, obávám se, že se celý 

proces v příštích letech zbrzdí,“ vyzdvihl 

aktuální situaci na úvod svého projevu místo-

předseda vlády, ministr průmyslu a dopravy Karel 

Havlíček k tématu výstavby vysokorychlostních 

tratí. Podle něj jsou na začátku roku 2021 skvělé 

podmínky ke startu celého projektu, který by měl 

do roku 2050 stát 800 miliard korun. „Do roku 

2030 máme velké množství evropských zdrojů, které 

jsou určené jen pro Českou republiku. K tomu další, 

které si můžeme vysoutěžit,“ zdůrazňoval optimi-

sticky. Průzkumy odhadují, že by prvních pět let 

výstavby (2025–2030) nové železniční sítě mělo 

stát 30 miliard korun ročně. Ministr apeloval na 

nutnou informovanost českých fi rem a jejich při-

pravenost na potenciální soutěže. Zároveň varoval 

před velkým tlakem ze zahraničí. „Čím hlouběji se 

o projekt zajímám, tím více zjišťuji, že na to některé 

naše fi rmy připravené nejsou. Je minuta po dvanác-

té. Musíme začít jednat.“

Na slova místopředsedy vlády reagoval prezident 

Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Ten mimo 

jiné upozorňoval na to, že české fi rmy sice mají 

reference se zabudováním kolejnic, výhybek, 

pražců, elektrických trakcí i zabezpečovacích 

a signalizačních zařízení, ovšem jen na rychlost 

do 160 kilometrů v hodině. „Pokud se české fi rmy 

chtějí u nás v silné zahraniční konkurenci ucházet 

o výstavbu vysokorychlostních tratí na rychlosti 

mezi 200 až 300 km/hod. a nabyté zkušenosti uplat-

nit i v zahraničí, do čtyř let musí získat nezbytné 

reference. Důležitou roli přitom může sehrát vláda,“ 

vyzýval k většímu zájmu o využití potenciálu 

tuzemských fi rem. „Chtěli bychom, aby Češi, vláda, 

Ministerstvo dopravy i Správa železnic tento projekt 

vnímali jako mohutný impulz pro české stavebnictví 

i průmysl,“ dodal Dlouhý.

Podpora tuzemských fi rem
Podle Jiřího Svobody, generálního ředitele Správy 

železnic, se státní organizace ještě nikdy takovou 

přípravou nezabývala. Nejen díky odhadova-

ným dojezdovým časům (například Praha-Brno 

za 58 minut) se podle něj o celý projekt začínají 

zajímat i sousední státy. „Je to šance pro českou 

ekonomiku. Musíme být akční, progresivní a od-

bourat překážky. Usnadnit know-how a připravit 

tuzemské fi rmy,“ apeloval Svoboda. Jeho slova 

podpořil i Karel Havlíček, který nové tratě označil 

za výzvu srovnatelnou s rozšířením jaderných 

zdrojů. „Naprosto souhlasím, že vysokorychlostní 

tratě jsou obrovskou příležitostí pro české fi rmy 

i celou ekonomiku,“ poznamenal s tím, že již 

eviduje seznam potenciálních dodavatelů, které 

bude průběžně informovat o přípravných pracích. 

„Myslím na potenciální dodavatele, ale i na startupy 

i mladé fi rmy. Zároveň si ale musíme uvědomit, že 

jsme členy Evropské unie. Nedovedu si představit, 

že bychom tento velký projekt realizovali čistě jen 

českými subjekty,“ dodal závěrem. 

Lednového pracovního jednání „u kulatého 

stolu“ o způsobu, jakým by se české fi rmy mohly 

podílet na budování vysokorychlostních traťo-

vých koridorů na území ČR, se kromě preziden-

ta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého, 

místopředsedy vlády a ministra průmyslu 

a dopravy Karla Havlíčka a generálního ředitele 

Správy železnic Jiřího Svobody, účastnili také 

ředitel SFDI Zbyněk Hořelica, viceprezident 

Hospodářské komory Michal Štefl  a předseda 

její Dopravní sekce Emanuel Šíp, dále zástupci 

Ministerstva dopravy a Výzkumného ústavu 

železničního a zástupci podniků, mezi nimi 

např. Třinecké železárny, SUDOP Praha, Metro-

stav, Strabag, OHL ŽS, AŽD Praha, Elektrizace 

železnic Praha, Železniční průmyslová stavební 

výroba Uherský Ostroh, DT Výhybkárna a stro-

jírna a KPM Consult.  

MARTIN MINHA

PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA 
VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ 
A JEJICH ODHADOVANÁ CENA 
(V LETECH 2025–2050)

 Praha – Drážďany (140 miliard Kč)

 Praha – Brno – Břeclav (370 miliard Kč)

 Brno – Přerov – Ostrava (140 miliard Kč)

Vysokorychlostní tratě
jako příležitost pro českou ekonomiku

„Výstavba vysokorychlostních tratí je u nás nutná. Jednalo by se o výrazné posílení domácího průmyslu i pozice České 

republiky v dopravní síti,“ uvedl na začátku jednání prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. O vytvoření 

správných podmínek pro české fi rmy v polovině ledna diskutovali mimo jiné ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček 

i vybraní zástupci Ministerstva dopravy a Výzkumného ústavu železničního. Všichni se shodují v jednom: v přípravě 

vysokorychlostních tratí nebyla Česká republika nikdy takhle daleko.
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K
de vidíte hlavní přínos PPP modelu pro 

stát a pro motoristy?

Stát přenechá stavbu koncesionáři, který zahr-

nuje i investora. Ten ji poté určitou dobu provozuje 

a od státu za to dostává zaplaceno. Pro stát je tento 

způsob výstavby výhodný zejména ve chvíli, kdy 

má celou řadu projektů dopravní infrastruktury, 

které chce realizovat v co nejkratším čase. Díky této 

formě fi nancování si stát vytváří alternativy ve způ-

sobu jejich fi nancování, což se nám bude hodit, 

až se v příštích letech omezí evropské prostředky 

na výstavbu dálnic. Vysoutěžená cena u tohoto pro-

jektu navíc vychází lépe, než kdybychom investovali 

peníze ihned ze státního rozpočtu. 

Jako zásadní plus vidím také přenos rizik, která 

nyní zůstávají státu, respektive Ředitelství silnic 

a dálnic. V případě PPP je přenášíme na koncesio-

náře. Platba státu bude realizována formou takzva-

né platby za dostupnost, která je, jak plyne z jejího 

názvu, navázána na řádnou dostupnost dálnice pro 

uživatele. Přidanou hodnotou pro řidiče tak bude 

dlouhodobá garance kvality povrchu, která je při 

hodnocení dostupnosti hlavním kritériem. Neza-

jištění dostupnosti dálnice může vést až k nulovým 

platbám koncesionáři.

Jaký povrch bude mít dálnice – 

cementobetonový, nebo asfaltový?

Nabídka vybraného dodavatele obsahuje asfaltový 

povrch jak na samotné dálnici, tak na okolních 

komunikacích.

Uvedená cena 16,554 miliardy korun 

za 32 kilometrů dálnice je konečná? Zahrnuje 

i běžnou provozní údržbu a úklid v průběhu 

příštích 25 let?

Cena představuje strop v čisté současné hodnotě. 

Zahrnuje všechny činnosti nezbytné k zajištění 

a udržování dálnice dostupné po dobu trvání 

koncesní lhůty, tedy na 25 let. Jedná se o nabídko-

vou cenu ve smyslu zákona o zadávání veřejných 

zakázek vyjádřenou v čisté současné hodnotě 

budoucích očekávaných plateb. Pravidla pro vý-

počet fi nálně uhrazené ceny se řídí podrobnostmi 

koncesionářské smlouvy. 

Co se týče konečnosti ceny, pak je třeba si 

uvědomit, že hodnota peněz se v čase postupně 

snižuje. V nominální hodnotě tak počítáme s tím, 

že stát soukromému partnerovi pošle do roku 

2049 přibližně 31,95 miliardy korun, což by mělo 

odpovídat hodnotě dnešních 16,5 miliardy korun. 

Ale samozřejmě je to předpoklad, je třeba připustit 

i možnost změny měnového kurzu, protože část 

platby za dostupnost bude hrazena v eurech. Tady 

ovšem platí, že na tom můžeme i vydělat a fi nálně 

uhrazenou částku přepočtenou na koruny snížit, 

neboť pro účely přepočtu nabídkové ceny z eur 

na koruny byl stanoven hypoteticky velmi oslabují-

cí kurz koruny vůči euru.

Jak je nastaven platební kalendář?

Platby za dostupnost se začnou hradit až v okamži-

ku zprovoznění. Nabídka vybraného dodavatele 

předpokládá zprovoznění na konci října roku 

2024 při začátku prací v březnu 2021, první platbu 

tedy předpokládáme za listopad 2024. Platby jsou 

plánovány na měsíční bázi dle vykázaného, zkon-

trolovaného a odsouhlaseného stavu dostupnos-

ti dálnice.

Iniciujete ve svém rezortu další projekty PPP?

To se odvine primárně od schválení PPP projektu 

na D4 v Poslanecké sněmovně. Ministerstvo 

dopravy ale zvažuje, že v případě úspěchu formát 

PPP uplatní i pro jiné stavby. V současné době je 

ve spolupráci s European Investment Advisory 

Hub pod EIB zpracovávána studie proveditelnosti 

na ověření vhodnosti a výhodnosti realizace někte-

rých částí D35 mezi Ostrovem a Mohelnicí formou 

PPP. Práce byly zahájeny ve druhém listopado-

vém týdnu.

Obecněji – je PPP model z vašeho pohledu 

využitelný i v měřítku krajských, okresních 

a obecních projektů? 

Teoreticky ano, důležitý je celkový fi nanční objem 

akce, a hlavně potenciální rozdělení rizik. Pokud 

se projekt PPP pro D4 podaří schválit, může být 

zajímavým vzorem nejen pro stavby státní doprav-

ní infrastruktury, ale i pro další projekty na regio-

nální či místní úrovni.  

PETR KARBAN

Ministerstvo dopravy před Vánoci vybralo vítěze tendru na první skutečně reálný PPP projekt v Česku. Chybějící úsek dálnice 

D4 mezi Příbramí a Pískem tak zafi nancuje, postaví a následně zajistí údržbu francouzské sdružení DIVia, které rovným 

dílem tvoří skupiny Vinci a Meridiam Investments. Vlastní stavbu dostane na starost česká stavební fi rma Eurovia CS, která 

patří právě do skupiny Vinci. Nevelký úsek dálnice D4 se tak stane vůbec prvním reálným testem využitelnosti PPP projektů, 

jejichž podstatou je spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP – Public Private Partnership) v České republice. 

V té souvislosti jsme položili několik otázek ministru dopravy Karlu Havlíčkovi.

D4 prověří životaschopnost

PPP projektů
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P
ardubice jsou jednoznačně městem dopravy. 

Kromě toho, že se zde narodili Jan Perner 

a Jan Kašpar, tak i místní dopravní univerzita 

vychovává budoucí odborníky pro celou Českou 

republiku. Pardubice jsou ale také díky své poloze 

v srdci České republiky důležitou dopravní tepnou, 

kterou denně putují miliony tun nákladu a statisíce 

cestujících. Jejich dopravní význam by ale už brzy 

mohl být díky DUP mnohem výraznější.

DUP představuje unikátní příležitost k propojení 

všech čtyř dopravních módů, které dosud v České 

republice nemá obdoby. Sjednocení silniční, 

železniční, letecké a vodní dopravy v multimodální 

logistické překladiště představuje komplexní a je-

dinečné dopravní centrum s vysokým potenciálem 

pro další rozvoj Pardubického kraje a celé České 

republiky. 

Jako místopředseda Hospodářského výboru 

Parlamentu České republiky vítám tuto iniciativu. 

Jsem pevně přesvědčen, že tento impulz povede 

ke zvýšení atraktivity a prestiže Pardubického kraje 

nejen v rámci České republiky, ale i v mezinárod-

ním kontextu. Pardubice jsou městem se silnou 

dopravní tradicí, od kterého se ostatní města vždy 

inspirovala, a osobně věřím, že tento projekt bude 

dalším z nich.

Labe v hlavní roli
DUP kompletně mapuje oblast Pardubic a ukazuje 

možnosti, jak a kudy propojit jednotlivé doprav-

ní módy. Centrem by mělo být multimodální 

logistické centrum. Toto překladiště bude součástí 

přístavu u Labe, ke kterému by měla být přivedena 

železnice od nádraží z hlavního koridoru a také 

silniční propojky od silnic první třídy ve městě. 

Klíčovým momentem pro úspěch DUP je splavně-

Unikátní přístup k mobilitě

V posledních letech jsme svědky vzrušujícího vývoje v oblasti mobility. Vždyť například automobilový průmysl projde 

v následujících deseti letech větší změnou než za posledních padesát let dohromady. Staré technologie a postupy budou 

postupně nahrazovány modernějšími, které jsou ekonomicky efektivnější a přívětivější k životnímu prostředí. A právě tyto 

dva aspekty jsou důležité i z pohledu Dopravního uzlu Pardubice (DUP), který má ambici z Pardubic a blízkého okolí vytvořit 

multimodální logistické centrum propojující silniční, železniční, leteckou a vodní dopravu.

Pardubická vize chytře propojuje všechny dopravní módy 

v jedno multimodální logistické centrum
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zkušenostmi s odbavením nákladu. Naloží a vyloží 

nejrůznější druhy nákladu rychle a bez zbytečné-

ho zdržení, s jakým se můžete setkat na velkých 

letištích. Letiště zajistí  služby celního deklaranta 

pro export i import, umožní i supervising zástupce 

odesílatele č i příjemce přímo u nakládky a vykládky. 

Dokonce zajistí  i odbavení  nebezpečného zboží.

Důležitou součástí projektu je rovněž modernizace 

železničního uzlu, která začala v září minulého 

roku. Součástí této investiční akce je rekonstrukce 

velké části kolejiště, stavba nového 5. nástupiště 

a s ním spojené prodloužení podchodu, rekon-

strukce ostatních nástupišť, ale i výstavba lávky 

na Duklu. Po rekonstrukci bude umožněn průjezd 

železniční stanicí rychlostí až 160 km/h. Samotnou 

kapitolou je pak modernizace nádražní budovy, 

která patří mezi nejvýznamnější stavby českého 

funkcionalismu a je také památkově chráněna.  

MARTIN KOLOVRATNÍK, 

místopředseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky 

ní Labe. Pokud toho chceme dosáhnout, musíme 

modernizovat plavební komory Srnojedy, postavit 

most ve Valech, vybudovat laterální kanál v Pře-

louči a samozřejmě vybudovat nákladní a rekreač-

ní přístav Pardubice. Věřím, že uskutečnění těchto 

projektů je reálné, protože je v zájmu nás všech. 

Vždyť vodní doprava je ekologická a prospěšná. 

A určitě není od věci uvést, že v přepočtu na jednu 

přepravenou tunu produkuje v desítkách procent 

nižší emise než kamiony.

Stavět se bude rychleji
Pro vznik dopravního uzlu je mimořádně důležité 

i dobudování dálnice D35. Výstavba prvních dvou 

dálničních úseků D35 Opatovice – Časy a Časy – 

Ostrov jsou v plném proudu. První zmiňovaný úsek 

by dokonce mohl být hotový už koncem letošního 

roku a druhý by dle plánu měl být dokončený 

v roce 2022. Navíc díky novele zákona 416/2009 Sb., 

o urychlení výstavby dopravní infrastruktury budou 

další dálniční úseky rychle následovat. 

Novela mimo jiné obsahuje klíčovou změnu, 

které jsem autorem, tzv. polskou metodu. Díky 

této novince má stát od letošního roku možnost 

začít stavět dálnice a železnice okamžitě, jakmile 

získá stavební povolení. Společně s ním totiž získá 

i přístup k potřebným pozemkům. Zvoleným 

způsobem je pro liniovou infrastrukturu nově 

zavedena plošná možnost využít tzv. mezitímního 

rozhodnutí, tedy získat pozemky a uhradit cenu 

formou zálohy ve výši znaleckého posudku. 

Státní investor díky tomu může začít stavět bez 

ohledu na případný spor o výši náhrady a má tak 

de facto „úřední právo zahájit stavbu v celé délce 

stavby“, i když někteří vyvlastňovaní mohou výši 

náhrady dále rozporovat v navazujícím řízení o ná-

hradě. Vlastníci dostanou automaticky zvýšenou 

kupní cenu (8násobek/1,5násobek – koefi cient se 

pro stavební pozemky a stavby zvyšuje).

 

Výhody malého letiště
Pro propojení  všech módů  dopravy je důležité také 

fungující letiště. To pardubické má výhodu v po-

době velké spádové oblasti. Před koronavirovou 

pandemií létali z Pardubic nejen místní obyvatelé, 

ale také ti ze sousedního Královéhradeckého kraje. 

Kromě nich letiště často využívali obyvatelé Prahy, 

Vysočiny a Středočeského, Libereckého nebo 

Olomouckého kraje. Letiště prochází v posled-

ních letech postupnou modernizací, vylepšuje své 

služby pro klienty a také nedávno získalo nový 

terminál pro odbavení cestujících. 

Letiště odbavuje nákladní letadla nejrůznějších 

typů  včetně velkých, jako je například AN124. 

Možná si ještě vzpomenete na jarní televizní 

záběry z pardubického letiště, na kterém během 

jarní koronavirové vlny přistávala nákladní letadla 

Antonov Ruslan, která zajištovala logistickou 

přepravu zdravotnických pomůcek a dalšího 

materiálu z Číny. 

Letiště tak v praxi ukázalo, že disponuje při-

měřeným technickým vybavením a bohatými 
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MULTIMODÁLNÍ DOPRAVNÍ A LOGISTICKÝ UZEL PARDUBICE 

Umístěn je do prostoru obcí Srnojedy a Svítkov 

a jeho cílem je vybudovat překladní a logistické 

kapacity mezi všemi jednotlivými druhy 

dopravy, které se v Pardubicích setkávají. 

Jeho součástí je i napojení na současné 

vzdálenější dopravní trasy. Z hlediska umístění 

jsou Pardubice k tomuto projektu doslova 

předurčeny, protože nabízejí možnost ideálně 

prolnout silniční, železniční, leteckou i vodní 

dopravu. Jsou především tradičním železničním 

uzlem, což je infrastrukturní prvek, na nějž je 

možno napojit vše ostatní. 

Ve prospěch projektu podepsaly Ministerstvo 

dopravy a Pardubický kraj memorandum 

o spolupráci při přípravě a realizaci Dopravního 

uzlu Pardubice. Obě strany v něm deklarují 

společný zájem na spolupráci, jejímž cílem je 

urychlení přípravy i realizace dopravních staveb 

na území Pardubického kraje s jeho přirozeným 

centrem, jímž má být právě Dopravní uzel 

Pardubice, zkráceně DUP. Memorandum tak 

navazuje na jednání a aktivity, které započaly 

již v roce 2011 – jejich smyslem bylo vytvořit 

předpoklady pro vzájemné propojení jednotlivých 

druhů dopravy navazujících mimo jiné i na veřejný 

přístav a překladiště Pardubice s ostatními 

druhy dopravy. Výsledkem by mělo být nejen 

multimodální centrum evropského významu, ale 

také připojení České republiky prostřednictvím 

veřejného přístavu Pardubice na evropskou 

dopravní síť TEN_T, potažmo na světovou síť 

vodních cest. Ministerstvo dopravy v současné 

době považuje DUP za prioritní projekt rozvoje 

dopravní infrastruktury v ČR. 

Na projekt, jehož celkové investice se mají 

pohybovat na úrovni 20 miliard korun, byl 

získán dotační program ze Státního fondu 

dopravní infrastruktury. V současné době vzniká 

technickoekonomická studie. V první etapě 

má dojít především ke kvalitnímu propojení 

železnice, silniční a letecké dopravy a k napojení 

uvažovaného veřejného logistického centra 

a průmyslové zóny přímo na evropskou dálniční 

soustavu. Napojení na veřejný přístav, jímž 

bude celý projekt završen, je plánováno až 

do poslední  etapy. 
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P
rvotní snaha zakladatele byla uspět tam, kde 

čekal nejvíce překážek a nástrah, a proto 

se nebál po své domovině vstoupit na ještě 

mnohem nevyzpytatelnější trh, a to turecký. I zde 

se mu přes počáteční nemalé porodní bolesti 

podařilo vytvořit jeden z dalších pilířů dnešního 

úspěchu GTL – pravidelnou linku mezi Českou 

republikou a Tureckem. GTL dnes spoluvlastní 

v Turecku společnost EVOLOG, která čítá vozový 

park o 400 kamionech a operuje ze své centrály 

v Istanbulu celý svět. Paralelně se také operovalo 

ve zbytku Balkánu – v Bulharsku, Rumunsku, 

Srbsku. „Do všech těchto zemí dnes zajišťujeme 

pro své zákazníky pravidelnou sběrnou linku, 

celovozové přepravy i dokládky. Úspěch a potřeby 

v tomto segmentu si ale brzy žádaly zajišťování 

služeb z vlastních prostor. Bylo mnoho společností, 

které po počátečních úspěších usnuly na vavřínech, 

své zisky nereinvestovaly, nerozšiřovaly tým a jeho 

dovednosti. My jsme šli jiným směrem,“ vzpomíná 

Alexandros Koranis. 

Již v roce 1998 GTL koupilo a rekonstruovalo 

svůj první areál v Praze Hostivaři a v roce 2006 

přistavovalo novou část. V roce 2011 investovalo 

GTL

Historie společnosti sahá do roku 1993, 

kdy vznikla malá spediční fi rma zajišťující 

přepravy primárně mezi Českou 

republikou a Řeckem. V době porevoluční 

byl trh mnohem více otevřen novým 

podnikatelským záměrům, zkostnatělou 

posttotalitní konkurenci nebylo těžké 

předehnat okamžitě proaktivním 

přístupem ke klientovi. Dnešní vysoce 

konkurenční prostředí vyžaduje 

preciznost, prohlubování kvality, 

rozšiřování a ucelení poskytovaných 

služeb a vychování si kvalitního týmu. 

Jinými slovy, neustávat v udržování 

vysoké laťky. 

Úspěchu fi rmy GTL od začátku napomáhalo zaměření na balkánský trh, který vždy byl a bude specifi cký ve svém naturelu 

a proměnlivosti. Balkán je jiný než západní nebo severní Evropa. Jedná se o živý a nezkrotný kosmos, kde je nutné 

přizpůsobovat se situaci z minuty na minutu. To velmi dobře věděl a stále ví zakladatel a spolumajitel společnosti GTL 

Alexandros Koranis, jehož kořeny sahají právě do Řecka. 

Cestou je neuhnout z cesty 
Ani v krizi

do větších skladových a administrativních prostor 

v Říčanech a konečně v roce 2018 staví vlastní 

logistické centrum v Nehvizdech. Zde, kromě 

tradičních služeb ve sběrné službě na Balkán, nově 

poskytuje na ploše 8 500 m2 skladovací služby 

pro více než 30 zákazníků. Cesta z Hostivaře přes 

Říčany až do Nehvizd byla sice dlouhá, ale stále 

nekončí. „Jako fi rma se blížíme třiceti letům věku, 

což v manažerském životě bývá nejproduktivnější 

období. Věřím tedy, že další milníky na sebe nene-

chají dlouho čekat,“ říká obchodní a marketingový 

ředitel společnosti Vangelis Zingopis. 
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  fi rma měsíce

situaci došlo ke zvýšení poptávky po skladovacích 

kapacitách, neboť výroby produkovaly do určitého 

okamžiku dle předem daného plánu. 

Realitě navzdory
Na dobu první vlny covidu-19 měli v GTL na-

plánovanou restrukturalizaci skladu a navýšení 

kapacity o 30 %. Investice nemalá, prognózy v mé-

diích ale nemohly nikoho naplňovat optimismem. 

„Rozhodli jsme se však neuhnout z předem vytyčené 

cesty, což se nakonec ukázalo jako dobré rozhodnutí. 

Ještě před dokončením přestavby skladu se nám jej 

podařilo naplnit téměř na maximální kapacitu. 

Pokles v jednom segmentu našeho podnikání tak 

alespoň částečně vyvážil nárůst segmentu druhého,“ 

hodnotí Alexandros Koranis nedávnou historii. 

Letní období se taktéž vyvíjelo zcela odlišným 

směrem než v předchozích letech. Každý se snažil 

po postupném rozvolňování všech opatření dohnat 

ztráty, a tak byly letní měsíce výrazně úspěšnější 

oproti roku 2019. Závěr roku se pak nesl ve stan-

dardním předvánočním logistickém shonu, který 

zbrzdila až druhá vlna přísných opatření. Nakonec 

však GTL loňský rok hodnotí v kontextu všech 

skutečností pozitivně. „Primárně si vážíme toho, že 

se nám podařilo zachovat všechna pracovní místa. 

Dlouhou dobu se nám v našem byznysu dařilo. Nyní 

ale přišel čas uskromnit se na poli zisků a vše, co se 

podařilo v přechozích obdobích vytvořit a vyge-

nerovat, investovat zpět do základů společnosti. 

Nechceme oslabovat nejdůležitější pilíř každé zdravé 

společnosti, kterým jsou lidé v ní. Je samozřejmě velmi 

těžké předpovídat, jakým směrem se bude ubírat svět 

logistiky a dopravy v roce 2021. Ten loňský nám uká-

zal, že spoléhat na zaběhnuté pořádky a pravidla už 

nelze,“ dívá se do budoucnosti zakladatel společnos-

ti, která se pyšní tím, že provozuje fair play logistiku. 

Logistiku, která stojí na profesionální týmové práci, 

úzké a otevřené spolupráci s partnery i na fl exibil-

ním, individuálním přístupu k zákazníkům.   

VALERIE SAARA

národní kamionová doprava byla jedním z mála 

odvětví, které mohlo i nadále fungovat, začalo 

docházet k mnoha omezením na hranicích, a to 

zejména tureckých. Zpětně to vedení GTL hodnotí 

jako velký chaos, kdy různé státní organizace 

vydávaly – nejen v této zemi – zcela odlišná 

nařízení, která si nakonec každý vykládal po svém. 

A rukojmími se v tomto případě stali v první linii 

na hranicích řidiči kamionů, potažmo zákazníci, 

jejichž zboží bylo převáženo. „Jak nám je vlastní, 

zareagovali jsme okamžitě a ze dne na den jsme 

začali realizovat přesuny zboží ze zablokovaných 

návěsů na železnici. Zboží jsme tak doručili našim 

zákazníkům sice se zpožděním, které ale bylo mini-

mální oproti ostatním kolegům z oboru,“ vysvětluje 

Vangelis Zingopis. Následně jsme zaznamenali 

pokles množství přepravovaného zboží z důvodu 

uzavření různých závodů, podniků, restaurací 

a dalších provozoven, které vyžadují pravidel-

né zásobování. Na druhé straně však díky této 

Rok ve znamení pandemie
Rok 2020 byl jiný. Byl odlišný pro všechny, napříč 

všemi odvětvími, sociálními skupinami, země-

mi. „Každý z nás se musel přizpůsobit, přijmout 

nová pravidla, čelit zcela novým nástrahám, které 

jsme si do loňského roku neuměli představit a ani 

připustit. Pandemie covidu-19 měla přímý dopad 

na všechna odvětví každodenního lidského bytí 

a nejinak tomu bylo i v odvětví dopravy a logistiky. 

Po 27 letech zkušeností na tomto poli se dá relativně 

dobře plánovat. Mírný začátek roku, na jaře pak 

vše startuje, jde nahoru. Poté nastává letní pokles 

a za ním očekávaný nástup předvánoční horečky. 

Tyto opakované scénáře, které občas s drobnými, 

jindy s většími nuancemi běží desítky let, však v loň-

ském roce vzaly za své. Na přelomu ledna a února 

jsme všichni začali intenzivněji vnímat, že něco není 

v pořádku. Napětí stoupalo a vyvrcholilo příchodem 

první vlny pandemie. Museli jsme si začít zvykat 

na všudypřítomná bezpečnostní opatření, omezení 

návštěv i přímé komunikace se zákazníky, partnery, 

dodavateli – řešit situaci, u které se jen velmi těžko 

predikoval jakýkoliv vývoj. Drtivá většina společ-

ností byla nucena podstoupit nelehké snižování 

nákladů, škrtání rozpočtů a leckdy se až příliš 

rychle uchýlily k propouštění svých zaměstnanců. 

Správný podnikatel a fi rma však dobře vědí, že to, 

na čem stojí jejich úspěch, jsou právě lidské zdroje,“ 

vrací se Alexandros Koranis k asi nejtěžšímu 

období v životě GTL. Firma zaměstnává více než 

60 zaměstnanců spjatých s fi rmou a dlouhodobě 

vysoce loajálních. Sdělit po letech spolupráce, že 

si právě v tuto nelehkou dobu musejí hledat nové 

 zaměstnání? To nebyla cesta. GTL dodnes zacho-

valo všechny pracovní pozice, byť za cenu nezbyt-

ného ponížení různých benefi tů a bonusů, které 

zaměstnanci čerpají. Všichni však toto rozhodnutí 

přijali s pokorou a táhli společně za jeden provaz. 

Pomohla manažerská zkušenost
Největší dopad na pokles tržeb nastal s logickou 

setrvačností v dubnu a květnu. I přesto, že mezi-

 JE SAMOZŘEJMĚ VELMI TĚŽKÉ 
PŘEDPOVÍDAT, JAKÝM SMĚREM SE 
BUDE UBÍRAT SVĚT LOGISTIKY 
A DOPRAVY V ROCE 2021. 
TEN LOŇSKÝ NÁM UKÁZAL, 
ŽE SPOLÉHAT NA ZABĚHNUTÉ 
POŘÁDKY A PRAVIDLA UŽ NELZE.
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„OČEKÁVÁM, ŽE BUDEME MUSET 
JEDNAT S EVROPSKOU KOMISÍ, 
UVIDÍME, JAK SE TO BUDE VYVÍJET, 
URČITÉ OBAVY MÁM,“ 

KDYŽ POMINU ZJEVNOU 
NESMYSLNOST KVÓT NA COKOLIV, 
ZAUJALA MNE POMĚRNĚ ZVLÁŠTNÍ 
CHRONOLOGIE, PANE MINISTŘE, 
NEZDÁ SE VÁM? NEJPRVE SCHVÁLÍME 
NĚCO, O ČEM SE DOMNÍVÁME, ŽE TO 
JEN TAK NEPROJDE A PROTI ČEMU 
DOKONCE ŘADA STÁTŮ PROTESTUJE, 
A PAK SE OBÁVÁME A OČEKÁVÁME 
JEDNÁNÍ. 

PETR KARBAN

ŘEKL MÉDIÍM VE STŘEDU 20. LEDNA MINISTR 

ZEMĚDĚLSTVÍ MIROSLAV TOMAN POTÉ, 

CO POSLANECKÁ SNĚMOVNA SCHVÁLILA POVINNÉ 

KVÓTY NA ČESKÉ POTRAVINY.

Výrok...

V
 říjnu 2020 byl na jednání vlády ČR předlo-

žen dokument Východiska Národního plánu 

obnovy, který má zajistit čerpání českého 

přídělu z mimořádného fondu, schváleného 

Radou EU v červenci s cílem překonat ekonomic-

ké následky pandemie koronaviru a nasměrovat 

evropské ekonomiky na nápravu škod a přípravu 

na příští generaci, včetně podpory zelené a di-

gitální transformace. V dokumentu má být pro 

kapitolu Udržitelná a bezpečná doprava rezervová-

no 36 mld. Kč.

Dokument byl projednáván v rámci šibeniční lhůty 

osmi dní mezi ministerstvy, přičemž na zainte-

resované zástupce dotčené podnikatelské sféry 

ani na další nevládní subjekty se prostě – jak už 

bývá často – nedostalo. Hospodářská komora ČR 

přesto k materiálu podala včas své připomínky. 

V nich kritizovala jeho nevyváženost, ignorování 

potřeb soukromého sektoru, rozmělnění celkové 

sumy do příliš mnoha směrů i malou inovativnost 

záměrů, zahrnující spíše snahu dohnat to, co vláda 

dlouhodobě zanedbává. 

Z kapitoly zabývající se dopravou jsou v souladu 

s evropskými cíli jen první dvě komponenty: nové 

technologie a digitalizace na silniční a želez-

niční infrastruktuře a dále elektrizace železnic. 

Ostatní (podpora železnice a MHD, silniční 

obchvaty, opravy, údržba, další výstavba silniční 

sítě a železniční přejezdy a mosty) jsou běžné 

P
sát o výhledech na rok pár týdnů poté, kdy se 

hned po uvolnění některých restrikcí začala 

téměř okamžitě zhoršovat epidemická situace 

a restrikce znovu nastoupily a trvají, je téměř 

hazardem. Sotva se česká ekonomika nadechla 

po jarním lockdownu, přišel ten podzimní, který 

se neviditelně změnil v zimní. Zdá se, že situace se 

pomalu a mírně lepší, ale není vůbec jasné, jestli 

nebude nějaký další. A tak nezbývá než pracovat 

s jedinou jistotou, kterou je přetrvávající nejistota, 

a nadějí, že některá z vakcín koronavirovou epizo-

du jednou provždy už v tomto roce ukončí. 

Jaký tedy může být rok 2021? Bude to rok, kdy se 

bude ještě řada odvětví vypořádávat s loňskými 

ztrátami a některé se z nich nejspíše ještě nevyma-

ní. Půjde především o cestovní ruch, který prochá-

zí propadem na úrovně, jež v posledních dvaceti 

letech ani nepamatujeme. Návrat na předkoronové 

úrovně ani po úspěšném rozšíření vakcinace není 

krátkodobě pravděpodobný a celé odvětví bude 

procházet obdobím konsolidace. Obchod by se 

naproti tomu mohl vzpamatovat přece jen rychleji, 

a to nejen díky relativně omezenému zásahu krize 

do kupní síly obyvatel, ale třeba i za pomoci zruše-

ní superhrubé mzdy nebo zvýšení daňových slev 

záležitosti, které nepotřebují zvláštní program, 

jenom vyžadují daleko větší angažovanost vlády 

i rezortu dopravy. Naproti tomu v navrhovaném 

plánu chybí takové položky, jako jsou digitální 

transformace služeb Ministerstva dopravy, datová 

spolupráce s dalšími zeměmi, dopravní telematika 

i přístupnost dopravních dat pro občany. Chybí 

v něm také podpora elektromobility v nejširším 

smyslu toho slova. 

Vzhledem ke své celkové nevyváženosti 

a nedořešenosti dokument nezískal ani schválení 

vlády a bylo třeba jej začít projednávat na úrovni 

Evropské komise ve velmi provizorní podobě. 

Protože se předpokládají další kroky v dopracová-

ní tohoto syrového materiálu (termín konečného 

předložení Komisi je duben 2021), Hospodářská 

komora ČR vyslovila pochopitelný požadavek, aby 

byla přizvána k participaci na dalším upřesňování 

obsahu Národního plánu obnovy i na přípravě 

jednání s evropskými orgány.    

na úkor rozpočtových příjmů státu. Ale ani to není 

na začátku prosince vůbec jisté. 

Horší časy zřejmě čekají výrobce zboží investiční-

ho charakteru, protože s jistým zpožděním fi rmy 

začaly omezovat nejenom nákupy automobilů, 

ale právě i investice do strojů a zařízení. O to více 

se bude muset ekonomika, a to nejenom ta naše, 

spoléhat na investice veřejného sektoru, které má 

už v nadcházejícím roce podpořit i tzv. evropský 

fond obnovy. Navzdory všem rizikům a nejisto-

tám má česká ekonomika šanci v roce 2021 růst 

o 2–3 % a alespoň částečně tak umazat ztrátu ko-

ronavirového roku 2020. Jak to nakonec dopadne, 

respektive zda druhý lockdown byl tím posledním, 

je vzhledem k charakteru koronakrize v rukou 

každého z nás.  

EMANUEL ŠÍP, 

předseda Dopravní sekce HK ČR

Národní plán obnovy a doprava

Šance na ekonomický růst 
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analytik, Finanční trhy ČSOB
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slíbila, že zkraje roku zmiňovanou strategii přepíše, 

aby lépe reagovala na stávající situaci, kterou 

vyvolala pandemie onemocnění covidem-19 

a snaha zastavit její další šíření. Osobně mě velmi 

těší, že se Evropská komise v čele s její předsed-

kyní Ursulou von der Leyen rozhodla vyslyšet mé 

volání po pravidelném „skládání účtů“ z toho, co 

se v uplynulém roce podařilo pro malé a střední 

podniky v EU udělat. Mělo by to probíhat na půdě 

Evropského parlamentu a věřme, že se to podaří 

zrealizovat co nejdříve. Už není na co čekat.  

kontejnerů – to bude mít přímý dopad do frek-

vence jejich svozu i ekonomický přínos pro obec. 

Tolerovaní sběrači tak zůstanou zachováni, ale 

společnost ušetří. To ovšem vyžaduje legislativní 

ošetření, jak konstatoval již před časem Mgr. Dra-

hovzal, zástupce Svazu měst a obcí ČR, který se 

problematikou rovněž zabývá. A samozřejmě 

ideálním řešením by byla harmonizace předpisů 

s legislativou Evropské unie, která výkup od jed-

notlivců vůbec nezná.  

IVO PETRÁŠ, Ostrava

Aby bylo jasno, nejsem ani proti respirátorům, 

ani proti testům a už vůbec ne proti očkování. Jen 

jsem přesvědčen, že diskutovat lze spíše o subjek-

tivních názorech než o objektivních faktech. Fakta 

lze hodnotit, dávat jim váhu, přijímat či odmítat. 

Ovšem nejprve je musíme mít.

Účinnost respirátoru či roušky je poměrně přesně 

spočitatelná. Bezesporu stejně spočitatelná je 

i účinnost dalších opatření. Porovnání těch účin-

ností, to je ten druhý pohled. Jen si myslím, že při 

rozhodování o tom, jaká opatření proti koronaviru 

nasadit, by měl být tím prvním. Ne tak česká 

vláda. Ta razí svou cestu. Chybí fakta? Nevadí, 

budeme diskutovat!  

PETR KARBAN

P
oslední plenární zasedání Evropského parla-

mentu před koncem loňského roku se neslo 

ve znamení malých a středních podniků a vše 

nasvědčuje tomu, že tomu tak bude i nadále. 

Evropský parlament v prosinci schválil dlouhodo-

bý rozpočet na období 2021–2027, kde si na své 

přijdou i malí a střední podnikatelé. Vedle „tra-

dičních“ dotačních titulů bude zdrojem také nový 

program pro podporu výzkumu a inovací Horizon 

Europe. Kromě navýšení jeho kapitoly v rozpočtu 

EU, na kterém jsme trvali do poslední minuty 

závěrečných jednání, mám i další dobrou zprávu. 

V průběhu vyjednávání o tom, jak bude program 

v dalších sedmi letech vypadat, jsem přesvědčila 

kolegy, abychom dali větší šanci schopným a šikov-

ným inovačním podnikům z řad malých a středních 

fi rem. Peníze z tohoto programu, který je už dnes 

ve světě unikátem, tak nepůjdou pouze na pod-

poru excelentního výzkumu ve veřejném sektoru, 

ale pomohou také projektům, které zajistí přenos 

N
a pozadí článku Náklady rostou pomaleji 

(Komora 11/2020) předkládám listu čtenář-

ský podnět k oblasti efektivity hospodaření 

s domovním odpadem.

Všichni vidíme kolem sebe, že sběrné nádoby 

na papír jsou cílevědomě vybírány sběrači – via 

sběrna. Ti však berou výhradně tiskoviny a v kon-

tejnerech ke svozu pak zůstávají jen kartonové 

obaly. Jde o rozšířené společenské negativum, 

přitom podle právního výkladu je to de facto 

krádež! Neoprávněné vybírání sběrných nádob, 

J
iž nějaký čas bylo ze slov Jana Blatného a Karla 

Havlíčka (a možná i dalších členů vlády) patrné, 

že slibovaná revize matice opatření protiepide-

mického systému počítá s tím, že negativní testy 

a případně očkování se mohou stát těmi rozhodu-

jícími faktory, které umožní uvolnění některých 

restrikcí. Na první pohled to má svou logiku.

Hotely, restaurace, kina, divadla, sportoviště… 

To vše by prý mohlo ožít pro lidi s negativním 

testem či potvrzením o očkování. Proč ne? Obojí je 

svým způsobem dobrozdáním o tom, že dotyčná 

osoba není svému okolí příliš nebezpečná.

Jenže nedejme na první pohled. Významná jsou tu 

dvě slova: zdání a příliš. Všechny informace, které 

od expertů máme, jsou na kategorické soudy po-

objevů z laboratoří do praxe. O podporu, která 

bude vyhlašovaná pomocí výzev, se tak budou moct 

hlásit fi rmy mající ambice představit průlomové 

inovace s konkrétními dopady na naše životy. 

Evropský parlament v posledních týdnech před 

koncem roku ladil také svou pozici vůči malým 

a středním podnikům obecně. Konkrétně jsme 

zaujímali postoj k nové strategii pro malé a střední 

podniky, se kterou už na jaře loňského roku přišla 

Evropská komise a o které jsem na stránkách 

Komory už také psala. Už tehdy jsem říkala, že se 

jedná o důležitý krok, protože v minulosti jsme 

si o takto strukturovaných plánech s jasnými cíli 

na evropské úrovni mohli nechat pouze zdát. 

Chyběly tu konkrétní závazky a nedodržovaly se 

principy, které by skutečně přispěly k tomu, že 

se budeme k malým a středním fi rmám stavět 

zodpovědně a tak, jak si vzhledem k jejich strate-

gickému postavení v unijní ekonomice zaslouží. 

To by se nyní mělo změnit. Evropská komise navíc 

zdá se, je ale tolerováno – snad jako pomoc trvale 

nezaměstnaným, přilepšujícím si k sociálním dáv-

kám příjmy ve sběrnách. Tomu nasvědčuje jejich 

zcela veřejné působení v městských sídlištích a též 

současná výjimka pro sběrny ze zákazu provozu 

živnostenských služeb při nouzovém stavu.

I za daného stavu se ale nabízí řešení. Prostřednic-

tvím městských vyhlášek lze přece upravit výkup 

papíru od jednotlivců výlučně jen na krabice 

a kartonové obaly. Dojde tak k přeorientování 

sběračů na jiný sortiment a tím i ke snížení obsahu 

měrně skoupé. Negativní test je potvrzením, jehož 

vypovídací hodnota se okamžikem odběru vzorku 

limitně blíží nule. Očkování je pak ochranou, o níž 

se příliš neví, ani kdy ani jak dobře ani jak dlouho 

funguje. Jistěže bychom si všichni přáli život jako 

před rokem. Ale cesta k němu určitě nevede přes 

dojmy a zdání, ale přes strohá fakta. Určitě máme 

k dispozici řadu opatření, která riziko nákazy ko-

ronavirem snižují. Víme, jakou měrou? Pokud ano, 

řekněme to všem. Vysvětleme, proč toto ano a toto 

ne. Problém je, že my to spíše nevíme. Položil jsem  

ministru zdravotnictví prostou otázku: nakolik ne-

gativní test snižuje míru rizika nákazy ve srovnání 

s použitím respirátoru. Odpověď byla lakonická – 

toto téma je momentálně předmětem diskuze.
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MARTINA DLABAJOVÁ, 

poslankyně Evropského

parlamentu

Malé a střední podniky mohou s Evropským 
parlamentem počítat i v roce 2021

Potřebujeme výkup od jednotlivců?

Důležitost druhého pohledu
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  expertní pohled

A
 jestliže v loňském roce zaznamenaly ceny 

rezidenčních nemovitostí značný nárůst, 

trend by měl podle expertů pokračovat 

i v tomto roce. Důvodem je značný převis 

poptávky nad nabídkou násobený nízkými 

úroky z hypotečních úvěrů. Velmi zajímavou 

alternativou investování „do cihly“ jsou proto 

realitní fondy.

Zdaleka ne všechny nemovitostní fondy jsou 

ovšem dostupné i pro drobné investory, běžné 

není ani zaměření na rezidenční nemovitosti, spíše 

naopak. To je situace, na kterou reaguje Generali 

Fond realit. Ten tak může posloužit jako zajímavá 

součást diverzifi kovaného portfolia zejména těm 

investorům, kteří hledají nemovitostní fond zamě-

řující se primárně na menší či střední rezidenční 

nemovitosti a jehož cílem je stabilita a udržitelnost 

výsledků.

Výhody fondů
Především jsou fondy nástroje kolektivního 

investování, riziko tedy pod taktovkou zkuše-

ných portfolio manažerů diverzifi kují. Investice 

do nemovitostních fondů v principu vykazují 

velmi podobné vlastnosti jako přímé investice 

do nemovitosti, mají ale nespornou výhodu, že 

se investor nemusí starat o správu ani údržbu 

nemovitostí. Navíc investice do vlastní nemovitosti 

může znamenat i pokles její hodnoty, pokud se 

v průběhu času ukáže riziko, které má negativní 

vliv na její hodnotu. 

Dlouholeté a úspěšné zkušenosti s nemovitostními 

trhy nás ve skupině Generali vedly v roce 2019 

k založení fondu, který nese jméno Generali Fond 

realit. Ten je dostupný i pro drobné investory 

a zaměřuje se primárně na rezidenční nemovitos-

ti. Ty by do budoucna mohly doplnit i retailové 

nemovitosti. Po více než roku existence má v port-

foliu již tři nemovitosti. Pojďme se tedy na tento 

fond podívat blíže.

Udržitelnost
jako investiční strategie
Finanční poradenství radí klientům, jak rozumně rozkládat riziko, zhodnocovat fi nanční prostředky pro naplnění 

budoucích cílů, jako jsou vytváření fi nančních rezerv pro nenadálé životní situace, pořízení hezkého bydlení, dostatek 

fi nancí pro studia dětí, a pro zajištění slušného životního standardu ve stáří. Do investičního portfolia určitě patří 

nemovitostní fondy, které v dnešní ekonomicky nejisté době představují stabilní formu zhodnocování fi nančních 

prostředků. Nemovitostní fondy nejsou na výkyvy ekonomiky příliš citlivé, a velmi dobře proto eliminují i negativní 

dopady pandemické krize na některé investiční tituly.  

Generali Fond realit s bezpečným výnosem
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  expertní pohled

ná volba a věříme, že i do budoucna bude tento 

segment nejlépe odolávat případným výkyvům 

realitního trhu.

Poplatky, výnos a další
Fond cílí na čistý výnos 2,5 % až 3 % ročně. To se 

může zdát jako málo ve srovnání s plány některých 

konkurenčních fondů, nicméně je třeba si uvě-

domit, že cílem fondu je dosahovat avizovaných 

2,5 % až 3 % p. a. z provozních výsledků jednot-

livých nemovitostních společností a případné 

zhodnocení nemovitostí, které samozřejmě 

portfolio manažeři z dlouhodobého hlediska 

očekávají, bude dodatečným výnosem. Očekávané 

zhodnocení je tedy srovnatelné s konkurencí. Naši 

portfolio manažeři navíc dodávají, že jejich snahou 

není za všech okolností porazit konkurenci výno-

sem, ale zaměřují se hlavně na udržitelnost těchto 

výsledků, stabilitu a řízení rizik.

Podíváme-li se na výkonnost fondu od začátku 

roku do konce září 2020, dostaneme se na výnos 

2,84 %. To vše s přihlédnutím k tomu, že se fond 

teprve pozvolna zainvestovává, a jeho portfolio 

tedy zdaleka není kompletní. Fond si účtuje ma-

nažerský poplatek na úrovni 1 % s tím, že celkové 

náklady by měly dosáhnout na 1,2 %. Vstupní po-

platek činí standardně 3 % a výstupní poplatek si 

fond neúčtuje. I přes nulový výstupní poplatek je 

ovšem potřeba si uvědomit jednu podstatnou věc. 

Nemovitostní fondy jsou specifi ckou záležitostí se 

specifi ckou likviditou. Navíc, nově vzniklé fondy 

potřebují nějaký čas k tomu, aby mohly vybudovat 

plánované, dostatečně velké a stabilní portfolio. 

Generali Fond realit proto využívá zákonných 

možností, z nichž jedna říká, že v prvních třech 

letech ode dne, kdy fond vznikl, se jeho podílové 

listy neodkupují. S tím je nutné počítat. Po uply-

nutí této lhůty bude fond samozřejmě plnit 

veškeré zákonné limity, mimo jiné bude držet mi-

nimálně 20 % portfolia v likvidních aktivech, což 

je právě jeden z požadavků zajišťující dostatečnou 

likviditu, a bude připraven na pravidelný režim 

nákupů či odkupů. 

Portfolio manažeři navíc dodávají, že se vzhle-

dem k investiční strategii fondu zaměřují typem 

i velikostí na takový segment nemovitostí, který 

má výrazně lepší likviditu než obří budovy, a v pří-

padě nutnosti je část portfolia možné rozprodat 

i po menších celcích, například po jednotlivých 

bytových jednotkách. To zlepšuje likviditu zejména 

v případě nějakých extrémnějších situací, kdy by 

nestačil onen 20% likviditní polštář.  

PAVEL SCHWEINER,

Head of Financial Advisory, Generali Česká pojišťovna

Strategie Generali

V současnosti se fond zaměřuje primárně na rezi-

denční nemovitosti, tedy nemovitosti určené k by-

dlení v Praze, do budoucna však počítají portfolio 

manažeři s tím, že by se jeho záběr měl rozšířit 

i do regionů, zejména jde o Brno, Plzeň a podobně. 

V portfoliu by se také měly objevit i další segmenty 

realitního trhu. Fond se tedy do budoucna nemusí 

držet jen rezidenčních nemovitostí. Naši portfolio 

manažeři se z dlouhodobého pohledu zajímají 

 zejména o retail cílící na základní lidské potřeby, 

což je typ nemovitostí, který by měl spolu s rezi-

denčními nemovitostmi tvořit optimální diverzifi -

kační mix. Aktuálně jsou do portfolia nakupovány 

pouze již plně hotové a obsazené nemovitosti, 

nicméně do budoucna nevylučují naši portfolio 

manažeři možnost zařadit do portfolia i projekty 

se zajímavým potenciálem, takzvané value-ad-

ded projekty. Tento typ investice ovšem budou 

portfolio manažeři zvažovat až v tom momentě, 

kdy bude fond dostatečně robustní a diverzifi -

kovaný. Pokud jde o způsob nákupu nemovitostí 

do portfolia fondu, ten probíhá ve většině případů 

přes účelově zřízenou společnost, která vlastní 

nemovitost či realitní projekt. 

Obecně platí, že v ČR a regionu CEE jsou běžným 

standardem nákupy účelově zřízené fi rmy, přesto 

po zrušení daně z nabytí nemovitosti se mohou 

v tomto segmentu, který představuje obchody 

za desítky či stovky milionů, objevovat častěji 

i nákupy napřímo. 

Aktuální portfolio
Fond se v současnosti zaměřuje primárně 

na  rezidenční nemovitosti, a to v hodnotě spíše 

desítek až stovek milionů korun. Do budoucna 

pak samozřejmě mohou portfolio rozšířit zmíněné 

retailové nemovitosti. První nemovitost pořídil 

Generali Fond realit do svého portfolia loni v břez-

nu. Jednalo se o prémiovou rezidenční nemovi-

tost – kompletně zrekonstruovanou historickou 

budovu, která je tvořena převážně rezidenčními 

prostory. Druhá nemovitost přibyla do portfolia 

v květnu. Jedná o rekonstruovaný dům na praž-

ském Žižkově. V přízemí je restaurace a k dispozici 

je i několik parkovacích míst. V listopadu přibyla 

do fondu třetí nemovitost, jde opět o rezidenční 

dům v nejužším centru Prahy. 

Aktuální obsazenost portfolia se blíží 100 % 

a na portfoliu Generali Fondu realit se podle 

informací od portfolio manažerů prozatím žádné 

dopady spojené s epidemií nemoci covid-19 

neprojevily. Důvodem je právě zaměření na rezi-

denční nemovitosti, tedy zvolená strategie fondu. 

Současná epidemie se totiž podepisuje přede-

vším na propadu například v segmentu hotelů 

a v dalších vybraných typech retailu. Budoucí 

trendy v oblasti kancelářských nemovitostí jsou 

také nejisté, limituje je nezodpovězená otázka 

s rozšířením home offi  ce a budoucích pracovních 

modelů. Zaměření na fundamentální potřeby se 

tedy dle Generali Fondu realit ukazuje jako správ-

ZÁKLADNÍ UKAZATELE GENERALI FONDU REALIT

Fond realit, otevřený podílový fond Generali investments CEE, investiční společnost, a. s.

ISIN  CZ0008475928

Typ fondu  Speciální fond nemovitostí

Domicil  Česká republika

Obhospodařovatel  Generali investments CEE, IS, a. s.

Datum zahájení prodeje  15. 10. 2020

Měna  CZK

Minim. doporučená investice  10 000 CZK

Frekvence oceňování  Měsíčně

AUM k 30. 9. 2020   538,4 mil. CZK

Doporučený investiční horizont  min. 5 let

Očekávaný výnos
2,5–3 % p. a. (čistého) převážně z příjmů z nájmů,

 a dále kapitálový výnos z růstu tržní hodnoty nemovitosti

Manažerský poplatek  1 % (TER 1,2 %)

Vstupní poplatek  3 %

Výstupní poplatek  0 %
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Český trh práce prochází dramatickými změnami. Včasné pojmenování potřebných nových dovedností v jednotlivých 

odvětvích a profesích může zásadně urychlit změny ve vzdělávání dětí a dospělých. Díky aktivitě Ministerstva práce 

a sociálních věcí o to v sektorech hospodářství usilují experti z fi rem, výzkumu i vzdělávání. 

Nové dovednosti jsou klíčem 

k využití příležitostí Průmyslu 4.0

MATERIÁL VZNIKL S VYUŽITÍM 
NÁSLEDUJÍCÍCH ZDROJŮ:

 Skills Matter: Další výsledky průzkumu 

dovedností dospělých, OECD, 2019

https://www.oecd-ilibrary.org 

 Employment Outlook 2017, 2020, OECD

http://www.oecd.org/employment-outlook 

 Jak ovlivní automatizace pracovní místa?

https://www.pwc.co.uk
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rámcové a školní vzdělávací programy pro střední 

(nejen) odborné vzdělávání a studijní programy 

vysokých škol. Kompetenční pyramidy obsahují 

souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů 

a hodnot a jejich míry pro konkrétní uplatnění 

na trhu práce. Součástí projektu je rovněž ověření 

a zavedení prvků duálního vzdělávání (především 

odborného výcviku a praxe ve fi rmách) a jejich 

implementace do školních vzdělávacích programů. 

Tříletý projekt realizuje Ministerstvo práce a so-

ciálních věcí ČR. Z řad zástupců zaměstnavatelů 

na projektu spolupracuje v roli dodavatele Hospo-

dářská komora ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR, 

v konsorciu se společností TREXIMA, která se 

zabývá analýzami trhu práce a odborným mzdo-

vým a personálním poradenstvím. Na regionální 

úrovni se projektu v roli partnerů projektu účastní 

čtyři teritoriální pakty zaměstnanosti, jejichž 

nositeli v jednotlivých krajích jsou Institut Krajské 

hospodářské komory Zlínského kraje, z. Ú., Insti-

tut rozvoje Krajské hospodářské komory StČ, z. s., 

a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského 

 kraje, z. s., a Ústecký kraj. V těchto čtyřech regio-

nech jsou aktuálně uzavírána partnerství středních 

škol a fi rem pro ověření výstupů projektu při 

implementaci prvků duálního vzdělávání.  

Prioritou je deset sektorů
Prvním krokem již zahájené realizace projektu byl 

výběr celkem deseti sektorů hospodářství, v nichž 

se pilotně nastaví reakční proces v souvislosti 

s budoucími požadavky trhu práce. Vybraným 

sektorům odpovídá také zaměření zapojených 

škol a spolupracujících fi rem, jedná se o sektory: 

Elektromobilita, Energetika, Průmyslová chemie, 

Informační a komunikační technologie, Kreativ-

ní průmysl se zaměřením na digitální průmysl, 

Logistika se zaměřením na skladování, Mecha-

tronika, Moderní průmyslová výroba, Potravi-

nářství, Stavebnictví a Velkoobchod, Maloobchod 

i e-commerce.  

Projekt se v současné době nachází ve fázi 

komunikace s výzkumnou a aplikační sférou, 

v jejímž rámci byli osloveni odborníci ze zmíně-

ných sektorů. Ti tvoří pracovní skupiny složené ze 

12 až 15 expertů za každé odvětví. Jejich úkolem 

bude v průběhu 12 setkání zmapovat nové kom-

petence v dané oblasti, jejich zařazování, zajištění 

vzájemné provázanosti a začlenění do kontextu 

širokého a oborového kvalifi kačního základu. Vý-

stupy pracovních skupin se stanou základem pro 

zpracování sektorových kompetenčních pyramid 

a pro vymezení vazeb na NSP a NSK. 

Paralelně s činností pracovních skupin probíhá 

proces uzavírání dohod o partnerství a dlouho-

dobé spolupráci mezi střední školou a fi rmou 

v jednotlivých krajích, výsledkem bude uzavření 

8 takovýchto partnerství v každém ze 4 zapojených 

krajů, tedy celkem 32 dlouhodobých partnerství 

ve výše zmíněných sektorech.  

EVA HEROLDOVÁ, Odbor projektů, vzdělávání a výzkumu HK ČR

ekonomice ČR. Patří tedy mezi země, pro něž Prů-

mysl 4.0 přináší velké příležitosti. Naše republika 

disponuje technicky zaměřenými pracovníky, kteří 

mají předpoklady se rychle adaptovat na změny, 

jež průmyslová revoluce přináší. Zásadní změny 

a potřeba rozsáhlých inovací dopadnou de facto 

na všechny obory lidské činnosti. Podle studie, 

kterou zpracovala společnost PwC, může do 15 let 

nahradit automatizace až 40 % lidské pracovní síly.

Česko čtvrté nejohroženější
Nejvíce pracovních míst, kterých se dotknou 

změny související s Průmyslem 4.0, je obsazeno 

pracovníky s nižším vzděláním. Podle zmíněné 

studie je Česká republika čtvrtou nejohroženější 

zemí změnami na trhu práce ze sledovaných 29 vy-

spělých zemí. Podle predikce OECD Employment 

Outlook 2017 dojde do roku 2035 k zániku nebo 

změnám u téměř poloviny pracovních pozic v ČR, 

odborníci ale současně předpokládají vznik no-

vých atraktivních pracovních míst, a to především 

v regionech s vhodně kvalifi kovanými lidmi.  

Cílem projektu Kompetence 4.0 je tedy usnadnit 

adaptaci institucí trhu práce na změny, ke kterým 

již několik let dochází. V nadcházejících letech 

lze očekávat, že zvláště v IT, zpracovatelském prů-

myslu a komerčních službách bude růst poptávka 

po kvalifi kované, zejména technicky vzdělané 

pracovní síle. 

Vzhledem k očekávaným změnám je potřeba 

v krátkém čase transformovat vzdělávání, pře-

hodnotit funkce a obsah počátečního vzdělávání 

a nastavit systém celoživotního učení jako přiroze-

né součásti životní cesty každého člověka. Potřeba 

kvalitního celoživotního vzdělávání se rovněž 

ukazuje i při společenské nestabilitě a výraznějších 

ekonomických výkyvech. Employment Outlook 

2020 OECD (Organizace pro hospodářskou spo-

lupráci a rozvoj) si všímá rizikových pracovních 

míst, která zastávají lidé nekvalifi kovaní, na čás-

tečný úvazek či OSVČ. Ohroženou skupinou jsou 

i mladí lidé, kteří se teprve chystají vstoupit na trh 

práce. Na nesoulad dovedností a požadavků trhu 

práce obecně nelze pohlížet pouze měřítkem počtu 

ohrožených lidí. Podle průzkumu OECD přibližně 

22 % pracovníků uvádí, že jejich kvalifi kace je 

vyšší, než vyžaduje jejich současné zaměstnání, 

přičemž 13 % pracovníků naopak nemá dostateč-

nou kvalifi kaci. Tento kvalifi kační nesoulad může 

eliminovat právě projekt Kompetence 4.0. 

Společný projekt prověřuje duální 
vzdělávání
Potřeba adaptace na Průmysl 4.0 spojila odborníky 

z řad zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí, kteří 

společně vytvoří vhodné metodické postupy pro 

včasnou identifi kaci budoucích požadavků trhu 

práce. Předpokladem pro změny v celoživotním 

učení je pravidelná aktualizace takzvaných kompe-

tenčních pyramid. Ty jsou východiskem pro další 

systémy, Národní soustavu povolání (NSP) a Ná-

rodní soustavu kvalifi kací (NSK), ale i takzvané 

M
apování budoucích kompetencí jako sou-

část systémových opatření pro vymezení 

požadavků trhu práce (dále jen Kompeten-

ce 4.0) je systémovým projektem, jehož ambicióz-

ním cílem je nastavit pružné změny v systému 

kompetencí v souvislosti s novými potřebami, 

které s sebou přináší průmyslová revoluce 4.0. Ze 

všech evropských států má Česká republika s více 

než 45 % HDP největší podíl průmyslu na celkové 

  trendy

INFORMACE O PROJEKTU 

Pracovní skupiny zahajují svou činnost 

během listopadu a prosince letošního 

roku . Pokud byste měli zájem se do nich 

zapojit, obraťte se, prosím, na kontaktní 

osoby projektu. Detailní informace 

naleznete na webu realizátora projektu:

https://www.mpsv.cz/web/cz/
kompetence
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P
ojďme úplně od začátku. Co je merXu?

Prodejní online platforma pro malé, střední 

i velké podniky z regionu střední a východní 

Evropy působící v sektoru B2B. Je tedy určena vý-

hradně fi rmám, jednotlivci přes ni transakce pro-

vádět nemohou. Každá registrovaná společnost je 

navíc ověřena z hlediska fi nanční důvěryhodnosti, 

aby byla zajištěna maximální bezpečnost prodejců 

a kupujících. Oběma stranám tak garantujeme 

informace o tom, s kým jednají.

Na jaké zboží nebo komodity se zaměřujete?

Především na obchod s průmyslovým zbožím 

z kategorií, jako jsou chemikálie, stavebnictví, elek-

trotechnika, instalace, průmyslové výrobky, zdraví 

a bezpečnost při práci či nástroje pro profesionály. 

Start byl loni na podzim v Polsku, kde působí 

platforma dnes?

V současné době fungujeme v Polsku, České re-

publice, na Slovensku, v Litvě a Estonsku, ve všech 

těchto zemích v lokalizovaných jazykových ver-

zích. V následujících měsících plánujeme rozšíření 

na další trhy střední a východní Evropy.

Kde je vaše přidaná hodnota? Proč platformu 

využívat?

Od jiných řešení na trhu nás odlišuje unikátní 

kombinace uživatelské zkušenosti na nejvyšší 

úrovni. Troufám si říct, že v tomto ohledu jsme 

srovnatelní s propracovanými maloobchodními 

platformami, které cílí na koncový trh. Pracujeme 

ale s funkcemi, které významně zlepšují podnikové 

obchodní operace. Cílem je stát se prostředím pro 

dlouhodobé obchodní vztahy v oblasti nespotřeb-

ního zboží včetně zakázkových produktů. Snadné 

a pohodlné je proto na merXu vytváření opakova-

ných nebo cyklických objednávek. A ještě jednu 

vlastnost platformy bych chtěl zmínit – u nás 

mohou být společnosti zastoupeny jak jednotli-

vými prodejci či nakupujícími, tak konkrétními 

fi remními odděleními, a dokonce je možné nahrát 

na platformu celou organizační strukturu fi rmy. 

To dovoluje snadno využívat data a kontakty umís-

těné v různých interních strukturách konkrétních 

společností. Samozřejmostí je vyhledávání produk-

tů podle názvu, identifi kačního čísla či zadaných 

parametrů. 

Jde o velkoobchodní platformu?

V principu ano, ale je možné nakupovat 

produkty i v maloobchodním množství. Lze 

také provádět kolektivní transakce či nakupovat 

prostřednictvím poptávky, což je zvláště 

užitečné například v případě společností ze 

stavebního průmyslu, které potřebují nakupovat 

mnoho produktů z různých kategorií současně 

a ve velkém množství. Kupující se navíc mohou 

navzájem informovat o tom, jaké zboží potřebují, 

a prodejci mohou potenciální zákazníky přímo 

kontaktovat.

Maloobchodní platformy obvykle pracují 

s pevnými cenami, B2B segment ale využívá 

často smluvní ceny, závislé na objemech 

a charakteru dodání…

I na to jsme mysleli, platforma umožňuje stano-

vit ceny podle velikosti objednávek i možnost 

vyjednávání o ceně. Respektujeme i platební 

metody, běžné v B2B segmentu, proto platfor-

ma akceptuje jak přímé platby, tak obchodní 

úvěry. Jinými slovy, společnosti, které provádějí 

transakce prostřednictvím merXu, se mohou 

vždy dohodnout na metodách a podmínkách 

fi nančního vypořádání.  

PETR SIMON

Nová obchodní platforma pro podniky
Chování fi remních obchodníků se čím dál více podobá chování zákazníků. B2B segment přitom představuje násobně 

větší trh než segment B2C. Podle studie In depth: B2B eCommerce byla hodnota světového B2B e-commerce trhu v roce 

2019 zhruba na úrovni 12,2 bilionu dolarů. To je více než šestinásobek hodnoty B2C e-commerce trhu. Více než polovinu 

zaměstnanců nákupních oddělení a osob odpovědných za obchodní rozhodování v B2B společnostech tvoří mileniálové, 

kteří každý den používají počítače a mobilní zařízení. To byl jasný impulz pro vznik platformy merXu, která již dva měsíce 

po spuštění nabízela fi rmám více než 450 000 produktů takřka tisícovky dodavatelů z pěti zemí. Platformu představuje 

jeden z manažerů Václav Liška.

PRO KOHO JE PLATFORMA MERXU 
PRIMÁRNĚ URČENA?

Prodávající
 Výrobci

 Velkoobchody

 Distributoři

Nakupující
 Výrobci

 Generální dodavatelé a subdodavatelé 

ve stavebnictví

 Developeři

 Montážní společnosti

 Velkoobchody prodávající produkty 

z kategorií dostupných na platformě

 Maloobchodní prodejny hledající dodavatele

 Produkční společnosti nakupující produkty 

a materiály pro údržbu nebo investiční 

projekty
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Z
měna kariéry je bezesporu velkým krokem a je 

k ní třeba jisté dávky odvahy. Neměla by také 

probíhat bez rozmyslu. Avšak hned na za-

čátku je dobré podotknout, že nic není nemožné. 

O změně povolání a oboru uvažoval i Kamil Drozd, 

kterému je přes 40 let. Ve své bývalé pracovní pozici 

zastával roli manažera nákupu v automobilovém 

průmyslu. Práce jej víceméně bavila, ale byla značně 

repetitivní a neobešla se bez stresu. Postupem času 

začal Kamil přemýšlet, jestli je jeho současná práce 

tím, co chce po zbytek své kariéry vykonávat. 

IT jako nová pracovní cesta
Rozhodl se pro razantní změnu povolání a šel 

za tím, čemu se rád věnuje. Rozhodl se pro absol-

vování vzdělávacího kurzu, který pravidelně pořá-

dá Coding Bootcamp Praha. Ten svým účastní-

kům nabízí tříměsíční intenzivní kurzy, během 

kterých se naučí programovat v JavaScript a PHP. 

Důležité je podotknout, že absolventi těchto kurzů 

mají 90% šanci na získání zaměstnání v oblasti IT. 

„Nyní mi je 42 let, a když jsem se rozhodoval, jestli 

změním povolání, přemýšlel jsem nad tím, jestli 

to náhodou není poslední obrovská změna, kterou 

mohu udělat. Zároveň jsem si ale také říkal, že 

i v tomto věku jsem schopný a ochotný se učit nové 

věci,“ říká účastník kurzu Kamil Drozd a doplňuje: 

„Myslím si, že 42 let rozhodně není věk, který by 

nám měl bránit ve změně povolání.“

S ohledem na pandemickou situaci, která přítom-

nosti víceméně vévodí a která zapříčinila i výrazné 

zpomalení v automobilovém průmyslu, Kamil 

Drozd dodává: „V mém předchozím zaměstnání mají 

v současnosti problémy kvůli dodavatelům, proto 

jsem v tuto chvíli nesmírně rád, že jsem obor změnil.“

Změna práce a studium
Během změny povolání a během změny odvětví 

je důležité si v rodině či se svými blízkými ujasnit, 

jaké plány vlastně máte. Pokud se odhodláte 

zúčastnit kurzu, který vám výrazným způsobem 

pomůže k vysněnému povolání, všem připomeňte, 

že vás čekají hodiny studia. „Než jsem se přihlásil 

na kurz, vše jsem prodiskutoval s rodinou a ujistil 

jsem se, že veškeré studium a péče o rodinu bude 

probíhat hladce,“ přiznává Kamil. 

Potřebu seberealizace má člověk v každém věku. 

„Jedním z hlavních důvodů mé kariérní změny byla 

potřeba mít možnost neustále se u it,“ komentuje 

Kamil Drozd a dodává: „Před, během i po kurzu 

jsem se naučil obrovské množství věcí, a právě tím 

jsem tolik nadšený. Osobně jsem si užil zejména 

týmové projekty, protože právě jejich simulace je pro 

budoucí práci perfektní praxí, která se doopravdy 

v následném pracovním životě hodí.“ 

Kurz skončil na začátku dubna, a tedy během 

první vlny pandemie v Česku. Bylo pro Kamila 

s nově nabytými zkušenosti z oblasti IT těžké najít 

uplatnění v takto složité době? „Na konci května 

jsem nastoupil na nové pracovní místo. A m l jsem 

hned tři pracovní nabídky, takže skutečně nemůžu 

říct, že by měl koronavirus jakýkoliv negativní do-

pad na hledání pracovních míst. Minimálně v mém 

případě,“ odpovídá Kamil a připojuje radu: „Pokud 

Začít se dá kdykoliv
Řada lidí se ve své stávající pracovní pozici necítí spokojeně, na mnoha pozicích a v mnoha oblastech negativní pocity ještě 

umocňuje pandemie. Přesto značné procento těch nepříliš spokojených zaměstnanců na svých pozicích setrvává. Důvodem 

je fakt, že rádi fungujeme setrvačností, v jistých stereotypech. Změnu obvykle vyhledává málokdo, zvláště v nejisté době, 

kdy jistota je velkou devízou.  

KAMIL DROZD 

PHP developer, 42 let. Pracoval jako manažer 

nákupu v automobilovém průmyslu. Práce 

jej bavila, nicméně přemýšlel o změně 

povolání. V dubnu loňského roku absolvoval 

IT kurz Coding Bootcamp Praha. Již šest 

měsíců po absolvování kurzu měl řadu 

pracovních nabídek a každý týden dostává 

prostřednictvím sítě LinkedIn nové. 

Kamil je spokojený pracovně i osobně, změnu 

si pochvaluje. Také proto, že covid-19 na jeho 

někdejší segment dopadá negativně a řada 

jeho bývalých kolegů pociťuje problémy. 

CODING BOOTCAMP PRAHA 
VÁS NAUČÍ PROGRAMOVAT 
V JAVASCRIPTU

 Špičkový komplexní coding bootcamp 

zaměřený na web development ve střední 

Evropě. Tvoří jej 12 týdnů celodenního 

prezenčního studia v Praze nebo online. 

Je vhodný i pro začátečníky, kteří dokončili 

pre-bootcamp studies.

 Cenově dostupná výuka – nejlepší poměr 

ceny a kvality v porovnání s jinými coding 

bootcampy ve světě.

 Nejlepší hodnocení a umístění absolventů – 

90% míra získání práce. 

 Nejrychlejší způsob, jak změnit kariéru 

a zamířit do IT.  
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se pro něco rozhodnete, jděte do toho na sto procent. 

Nevzdávejte se jen proto, že jste se kdekoliv na chvíli 

zasekli. Jakmile jednou objevíte cestu, řekněte si: ‚To 

dáš!‘ Pokud jste ochotni se cokoliv naučit, věřte mi, 

že práci najdete velmi rychle. V současnosti mě kaž-

dý týden minimálně jeden headhunter kontaktuje 

prostřednictvím sítě LinkedIn a posílá mi pracovní 

nabídku s návrhem schůzky. Ve své současné práci 

jsem velmi spokojený, nicméně je velmi příjemné 

vidět, že je po mých nových zkušenostech a doved-

nostech taková poptávka!“  

VALERIE SAARA
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