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HRDĚ K VAŠIM 
SLUŽBÁM

Užitkové vozy Ford jsou 6 let v řadě jedničkou z pohledu tržního podílu v součtu 20 evropských (EU) trhů, ve Velké Británii pak již 56 let.

UŽITKOVÉ VOZY FORD
Jsou oporou vašeho podnikání. Dodávky Transit a pick-up Ranger.

Navštivte autorizovaného prodejce nebo specializované  

Transit Centrum a zjistěte, proč je Ford už 6 let po sobě 

nejprodávanější značkou užitkových vozů v Evropě.
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V
ážení podnikatelé,

napsat, že svět kolem nás se 

rychle mění, nesvědčí o krea-

tivitě autora. Ale co naplat, když to 

je pravda? Než jsem začal psát ten-

to úvodník, strávil jsem 15 minut 

srovnáváním toho, co umělo mé 

auto, můj počítač a  mé vybavení 

domácnosti před 15  lety a  co umí 

dnes. Zkuste si to také – a  zkuste 

si představit, jak se změní třeba 

váš automobil (a  co v  něm bude-

te dělat) za dalších 15  let. Osobně 

doufám, že si v autonomně řízeném 

autě dočtu všechny ty knihy, na které nemám čas. 

Ale pojďme se vrátit ke smutné realitě dnešní 

doby – a pojďme využít technologie právě pro 

to, abychom vrátili do života trochu optimismu. 

Velmi rychle totiž poroste počet očkovaných, 

rychle klesají náklady na přesné PCR testování 

a máme (až příliš) mnoho lidí, kteří mají po covi-

du dostatek protilátek. Ti všichni budou moci již 

v létě využít celoevropské aplikace pro jednodušší 

cestování bez vstupních testů nebo povinných ka-

rantén. A chytré země stejné aplikace využijí i pro 

bezpečné otevření svých ekonomik. Bude takovou 

chytrou zemí i Česko? 

Zkušenosti s posledními vládními IT projekty moc 

naděje nedávají, protože vlastně cokoliv moder-

ního a digitálního, co tento stát poslední dobou 

spustil, dopadlo špatně. Tady si ale přece jen 

trochu optimismu dovolím – protože pravidla pro 

využití aplikace vzniknou na evropské úrovni, a ne 

podle ankety premiéra na Facebooku. A protože 

se za aplikaci postaví Hospodářská komora a její 

členové, kteří dobře chápou, jak 

důležité je bezpečně lidem umož-

nit využívat už přes rok zavřené 

služby. 

Ta debata o správném nastavení 

vůbec není jednoduchá – vedle 

očkování a protilátek musíme 

zahrnout i možnost testování 

(a přesvědčit stát, aby dostatečně 

navýšil kapacity a dostupnost tes-

tů). Musíme vymyslet, jak pomoci 

lidem, kteří nemají chytrý telefon. 

A hlavně musíme lidem vysvětlit, 

že děláme všechno pro to, aby byly 

obchody a provozovny našich členů co nejbezpeč-

nější. Nákupní chování lidí se během krizového 

roku změnilo a bude důležité, zda dokážeme lidem 

vysvětlit, že se nemusí bát vrátit se do oblíbeného 

knihkupectví, fi tka či restaurace. A aplikace, která 

bude prokazovat, že daná provozovna plní všechna 

hygienická opatření, může být důležitým dílkem 

celé skládačky. 

Dnes totiž více než kdykoliv jindy platí, že o co se 

nepostaráme sami, nebude. Vláda vědomě nastavila 

kompenzační programy tak, aby na ně dosáhlo co 

nejméně fi rem. Vědomě nastavila Národní program 

reforem tak, že místo podpory moderních technolo-

gií budou evropské peníze lepit díry ve státním roz-

počtu. A vědomě ignoruje podporu co nejrychlejší-

ho restartu české ekonomiky. Proto je tak důležité, 

že jsme se během tohoto krizového roku naučili 

spolupracovat. Díky moderním technologiím 

v rukou chytrých lidí jsme krizi zvládli mnohem 

lépe, než by to šlo bez nich. Věřím, že další inspiraci 

přinese i toto vydání našeho časopisu Komora. 

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.

TOMÁŠ PROUZA

viceprezident  HK ČR

a prezident SOCR
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PŘIŠLI JSME O ROK, ALE CHCEME ŽÍT DÁL

S viceprezidentem Hospodářské komory Radkem Jakubským 

o tom, jak se český průmysl a export potýká s dobou covidovou.

O tom, co ho ničí, co by mu naopak mohlo pomoci 

a kde by měl stát vyslyšet zástupce z praxe.

10

KOMORA NAVRHUJE, JAK LZE ŽÍT I PRACOVAT S COVIDEM

Bezpečnému podnikání v Česku pomůže aplikace – 

Hospodářská komora nabídla státu jednání o návratu 

podnikání do normálu. Podnikatelé se od května chtějí 

samoregulovat vlastními pravidly a otevřít své provozovny 

očkovaným a otestovaným přes aplikaci Žít bezpečně. 

16

POŘÁD VĚŘÍM V PAPÍR

S Petrem Kotýnkem, majitelem tiskárny Triangl, o stavu 

českého polygrafi ckého průmyslu, krásném novém stroji, 

významu investic pro konkurenceschopnost a také o tom, 

proč Josef Středula nemá pravdu.

24

TÉMA: AUTOPRŮMYSL & AUTOMOTIVE

Je optimismus výrobců aut oprávněný? Čísla ukazují, že se 

začátkem druhého pandemického roku se podniky v českém 

automobilovém průmyslu začínají dostávat zpět do kondice, 

přestože celý segment globálně poznamenává krize poptávky 

i nedostatek některých komponent či materiálů. 

28

CENA NÁBYTEK ROKU VYHLÁŠENA PODVANÁCTÉ

Veletrh nábytku a interiérů FOR INTERIOR se již podruhé 

neuskutečnil, ceny Asociace českých nábytkářů 

Nábytek roku 2021 však vyhlášeny byly. 

Potěšující je, že ani pandemie neměla na kvalitu českých 

nábytkářských výrobků žádný vliv. 

58
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ŠETRNÁ FINÁLNÍ ÚPRAVA A DEZINFEKCE OBLEČENí

Francouzský profesionál na úpravu oděvů

• Rychlá a šetrná fi nální úprava oděvů párou 
kdekoliv a kdykoliv (doma, v kanceláři, na dovolené)

• SteamOne perfektně vyžehlí oblečení přímo na 
ramínku bez použití žehlícího prkna

• Nezanechá na látce odlesky a prožehlené švy, 

pozvedne barvy oblečení 

• Dezinfi kuje párou 98°C a odstraňuje pachy, 
bakterie a viry

• Ideální pomocník na jakýkoliv materiál, nežehlí 

rozžhavenou plochou, upravuje oděvy párou

• Úprava oděvů, které se nesmí žehlit klasickou 

žehličkou

www.steamone.cz
Prodejna: BLAKAR trading s.r.o.

Azalková 1272, Jesenice u Prahy

tel.: +420 606 377 814, 606 839 644

e-shop: www.steamone.cz

Robotický mop a vysavač 
LEGEE 7 s aktivními mopyVíce informací na

www.hobot.cz

infolinka: 606 377 814, 606 839 644

Získané ocenění CES 

Innovation Honorees 2018

PERFEKTNĚ ČISTÉ
PODLAHY

bez kompromisů

Prodejna: BLAKAR trading s.r.o.

Azalková 1272, Jesenice u Prahy

e-mail: info@blakar.cz

e-shop: www.hobot.cz

HOBOT LEGEE 7 robotický mop s vysáváním precizně a komplexně 

uklidí a vytře hladké podlahy v jednom kroku. Pro přesnou orientaci 

LEGEE 7 využívá laserovou navigaci LEGEE® SLAM. V aplikaci 

můžete sledovat úklid v reálném čase, uložit až 5 map do paměti. 

Můžete editovat inteligentní rozvržení pokojů a vybrat si jeden ze 

7 talentových režimů úklidů. Dokonalý úklid zajistí dva speciální 

kmitající mopy, 4 trysky s přesnějším rozstřikem a kontrolou 

dávkování vody a výkonný BLDC sací motor s výkonem 2700 Pa. 
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Výsledek antigenního 
testu ne vždy platí, pokud 
testování není učiněno přímo 
na pracovišti

Hospodářská komora se v souvislosti 

se zavedením povinnosti ukládané 

zaměstnavatelům testovat zaměst-

nance i dalším osobám obrátila 

na Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

aby upřesnilo, za jakých podmínek 

je test provedený samotestováním 

mimo pracoviště platný. 

Hospodářská komora upozorňuje, 

že výklad Ministerstva průmys-

lu a obchodu ve většině případů 

vylučuje, že by se zaměstnanci a také 

osoby samostatně výdělečně činné, 

které, kteří navštěvují pracoviště 

klienta , mohli samotestovat doma. 

 Antigenní test musí být zpravidla 

proveden na  pracovišti. 

Podrobnosti na www.komora.cz. 

České fi rmy usilují o rozvoj 
byznysu v Srbsku
Nové zakázky a investiční příležitosti 

projednaly české a srbské podniky 

na jednodenním podnikatelském 

fóru v srbském hlavním městě 

Bělehradu během první podnikatel-

ské mise organizované Hospodář-

skou komorou ČR v letošním roce. 

Podnikatelskou delegaci do Srbska 

Krátce z Komory

Komora vyvinula mobilní 
aplikaci k rychlejšímu 
rozvolňování

Pokud stát bude vyžadovat, aby se 

zákazníci při vstupu do provozovny 

prokazovali nějakým potvrzením, 

podnikatelé na to budou techno-

logicky připraveni. Hospodářská 

komora se svými partnery vyvinula 

pro podnikatele a zákazníky rozhraní 

do mobilní aplikace, které umožňuje 

napojit se na státem chystaný systém 

vydávání uzamčených QR kódů. 

Díky aplikaci si zákazníci budou 

moci v okolí vyhledat provozovny, 

které dodržují protiepidemické stan-

dardy defi nované podnikatelskými 

asociacemi. Zároveň podnikatelům 

v manažerském přehledu umožní 

„odškrtávat“ si splnění pravidel bez-

pečného provozu (zda byl proveden 

úklid apod.) a validovat potvrzení 

zákazníků.

Bankovní identita Zákonem 
roku
V anketě Zákon roku zvítězila novela 

zákona o bankách, která zavádí tzv. 

bankovní identitu. Získala téměř tři 

čtvrtiny všech odevzdaných hlasů. 

Druhý rok za sebou tak podnikatelé 

vybrali za nejlepší zákon, který rea-

guje na neutěšenou situaci v oblasti 

tvořili zástupci 17 podniků v čele 

s prezidentem Hospodářské komory 

Vladimírem Dlouhým, mezi nimi 

například AŽD Praha, Škoda Trans-

portation, LS Royal Mariánské lázně, 

Sigma DIZ Lutín, Asociace chemic-

kého průmyslu nebo Vodní zdroje 

Praha. Podnikatelského fóra, které 

zahájili ministři zahraničí obou zemí, 

se zúčastnila padesátka podniků. 

Komora ocení nejlepší 
odborné práce studentů
Centrum pro zjišťování výsledků 

vzdělávání vyhlásilo ve spolupráci 

s Hospodářskou komorou 10. ročník 

soutěže samostatných odborných 

prací. Školy mohou do soutěže při-

hlásit jednu až dvě vynikající práce 

svých žáků z 15 učebních oborů, 

jako jsou například jemný mecha-

nik – hodinář, lodník, cukrář, kuchař, 

krejčí, montér suchých staveb, včelař, 

kadeřník, podkovář nebo umělecký 

kovář. Podklady je možné posílat 

do 31. srpna. Vyhodnocení zaslaných 

prací proběhne v září. Více informací 

na www.komora.cz.  

MIROSLAV DIRO

digitalizace státní správy. Bankovní 

identitu, která lidem i podnikatelům 

umožňuje, aby se mohli přihlašovat 

pomocí internetového bankovnictví 

ke službám eGovernmentu, už řadu 

let využívají severské státy nebo 

třeba Estonsko. Anketu organizuje 

poradenská společnost Deloitte a její 

advokátní kancelář Deloitte Legal 

od roku 2010. Nejlepší právní před-

pis, soubor zákonů nebo legislativní 

počin, který má pozitivní dopad 

na podnikání v ČR, letos vybíraly 

stovky podnikatelů z pěti nomina-

cí. Záštitu převzaly Hospodářská 

komora, Česká advokátní komora 

a Komora daňových poradců.

MPO přijímá žádosti 
v programu COVID – 
Nepokryté náklady
Až do 19. července mohou podni-

katelé žádat stát o dotaci v novém 

plošném kompenzačním programu 

COVID – Nepokryté náklady. V pro-

gramu mají nárok na náhradu 60 % 

z neuhrazených nákladů za 1. čtvrt-

letí tohoto roku. Podmínkou je 

pokles tržeb alespoň o 50 % vůči 

loňskému nebo předloňskému roku. 

Rozhodným obdobím je 1. 1. 2021 až 

31. 3. 2021. Program je alternativou 

programu COVID 2021. 
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NA DISPLEJI SE UKÁŽE ANO/NE 

„Nikdo z hospodských přece nechce jinou informaci. 
Potřebuje jen vědět, že ten, kdo do provozovny 
vstupuje, splňuje státem stanovené podmínky. 
A zákazník potřebuje vědět, že vstupuje do bezpečné 
provozovny, uvedené na mapě bezpečných 
provozoven,“ 

vysvětlil viceprezident Hospodářské komory 

Zdeněk Zajíček jeden z principů mobilní aplikace, 

kterou Hospodářská komora vyvinula se svými 

partnery v rekordním čase pro případ, že by stát 

požadoval, aby se zákazníci museli prokazovat 

potvrzením o negativním testu na covid-19, 

očkování nebo protilátkách. 

06K_kratce.indd   6 29.04.21   15:35
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Regiony a společenstva

Majitel jablonecké fi rmy Kitl a vítěz ocenění za nejlepší podnikatelský příběh Jan Vokurka před revitalizací brownfi eldu Vratislavická kyselka, kde již nyní 

probíhá výroba.

V Brně v pandemickém čase pomáhá také interaktivní recepce.

Celá ČR
Nábytkářský sektor hlásí 
rekord

Hodnota vyrobeného nábytku 

v ČR loni zaznamenala rekordních 

48,5 mld. Kč. Výrazně vzrostl také 

jeho import ze zahraničí stejně jako 

export. Čeští výrobci nábytku nicmé-

ně vinou koronakrize ztratili velkou 

část tuzemského trhu, stále více se 

proto orientují na vývoz. Výrobní 

fi rmy v ČR exportují hlavně dražší 

a kvalitní nábytek, zejména na vyspě-

lé trhy EU. Podle Asociace českých 

nábytkářů se ukazuje, že ekonomické 

rozkolísání způsobené koronavirovou 

pandemií je výrazným urychlovačem 

zavádění kvalitnější výroby nábytku.

Vodárenské webináře
Sdružení SOVAK ČR uspořádalo 

sérii webinářů zaměřených na sektor 

vodárenství a jeho vývoj v době 

koronavirové pandemie. Odborníci 

se mj. zaměřili na virtuální prezen-

taci vodárenského oboru, zejména 

prostřednictvím nových médií, 

a seznámili účastníky s nejnovějšími 

trendy ve světě sociálních sítí. Další 

kurzy se věnovaly problematice za-

jištění zásobování požární vodou dle 

příslušných předpisů. 

Karlovarský kraj
Komora nakoupila respirátory 
pro potřebné 

Celkem dva tisíce respirátorů 

nakoupila KHK Karlovarského 

kraje, aby pomohla potřebným 

v regionu. Předseda představen-

stva krajské komory Tomáš Linda 

předal ochranné pomůcky Lucii 

Polákové z Komunitního osvěto-

vého společenství, které je bude 

distribuovat po celém kraji. KHK 

respirátory pořídila od českého 

výrobce Refi l. Ochranné pomůc-

ky zamíří například do Hospicu 

sv. Jiří v Chebu, do azylových domů 

v kraji a do řady dalších organizací 

sociálních služeb, které je předají 

svým klientům a lidem v nouzi. 

Liberecký kraj
Cena za nejlepší 
podnikatelský příběh míří 
do Jablonce
Cenu Podnikatel roku Libereckého 

kraje a zároveň celorepublikové 

prvenství v podobě nejlepšího podni-

katelského příběhu roku 2020 získal 

Jan Vokurka z fi rmy Kitl, členské 

fi rmy OHK v Jablonci nad Nisou. 

Firma zaměstnává více než 20 lidí 

a specializuje se na výrobu ovocných 

a bylinných nápojů, sirupů, medovin 

a medicinálních vín. 

Jihočeský kraj
Talenty pro fi rmy letos online, 
vyhlášení ve virtuální realitě

Soutěž Talenty pro fi rmy se letos kvů-

li omezením spojeným s covidem-19 

přesune do online prostředí. „I přesto 

jsme pro soutěžní týmy připravili 

zajímavý koncept, který zahrnuje 

technickou a programovací část,“ 

uvedla Barbora Sejková z Jihočeské 

hospodářské komory, která soutěž 

organizuje. Týmy se tradičně budou 

skládat ze žáků základních a střed-

ních škol, kteří pracují pod dohledem 

a vedením zástupce partnerské fi rmy. 

Vyhlášení soutěže proběhne ve vir-

tuální realitě 17. června.

Ústecký kraj
OHK Louny podporuje 
zaměstnanost

OHK Louny se zaměřuje na zaměst-

návání osob, které mají nízkou úroveň 

kvalifi kace, jsou mladší 25 let nebo 

pečují o dítě mladší 15 let či osobu 

blízkou. Projekt s názvem Centrum 

podpory pomáhá zvyšovat kvalifi kaci 

a vzdělání osob na trhu práce a tím 

přispět ke snížení nezaměstnanosti 

a ke zlepšení kvality života zejména 

mladých rodin v regionu. Lounská 

OHK zdarma nabízí zprostředkování 

zaměstnání, kariérové poradenství 

nebo mentoringové programy. Projekt 

potrvá až do 31. srpna 2022.

Hlasování v soutěži 
Krušnohorská NEJ 
Začalo hlasování o nejzajímavější no-

vinku roku 2020 z oblasti cestovního 

ruchu v Krušných horách. Partnerem 

soutěže Krušnohorská NEJ je skupina 

SPO-NA při OHK v Mostě. Anketu 
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V minulých letech, kdy bylo možné soutěž Talenty pro fi rmy pořádat prezenčně, soutěžící dle zadaného úkolu sestrojili funkční model z Merkuru 

a následně jej naprogramovali. 

vyhlašuje Destinační agentura 

Krušné hory a koná se pod záštitou 

hejtmana Ústeckého kraje Jana 

Schillera. Hlasující mohou vybírat 

z celkem 8 turistických zajímavostí 

do konce srpna. Detaily a nominace 

najdete na www.ohk-most.cz.

Jihomoravský 
kraj
Vstříc fi rmám a digitalizaci

RHK Brno pořídila jako bonus pro své 

členy několik tisíc slinných antigen-

ních testů, v současné době probíhá 

jejich distribuce, aby mohli podnika-

telé svým zaměstnancům poskytnout 

komfortní povinné testování. V době 

pandemie pomáhá brněnské RHK 

ve zkušebním provozu i nová moderní 

technologie od členské fi rmy ARTIN, 

která zajistila službu interaktivní 

recepční ve vstupní hale.   

MIROSLAV BENEŠ, HK ČR
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Diskutujeme s kandidáty do Poslanecké sněmovny PČR

28. 4. 2021 – ZDRAVOTNICTVÍ 
A SOCIÁLNÍ PÉČE

Jak zajistit udržitelný rozpočet 

na české zdravotnictví? Stáří 

ve zdraví, či stáří v nemoci? 

Potřeba reformy fi nancování 

dlouhodobé péče i důchodové 

politiky. Lekce covid-19: jaké 

systémové změny ve zdravotnictví 

a sociální péči je zapotřebí udělat?

5. 5. 2021 – VZDĚLÁVÁNÍ

Vystačíme si se školním vzděláním 

na celý život? Jak motivovat 

Čechy k celoživotnímu učení?  

Modernizace odborného 

vzdělávání v souladu s potřebami 

Průmyslu 4.0 a spojení s fi remní 

praxí. Odborné vzdělávání jako 

první profesní volba, co pro to 

uděláme?

11. 5. 2021 – STAVEBNICTVÍ 
A DOPRAVA

Pomůže nová podoba stavebního 

zákona k rychlejší realizaci staveb? 

Kdy se dočkáme kompletní 

dálniční sítě a dokážeme rychle 

reagovat na potřebu rozvoje 

dopravní infrastruktury? Jsme 

připraveni na výzvy výstavby 

vysokorychlostních tratí?

18. 5. 2021 – DIGITALIZACE STÁTU, 
SNÍŽENÍ REGULATORNÍ ZÁTĚŽE 
PRO PODNIKATELE 

Bude stát skutečně online? Aneb kdy 

přijde na nutnou digitální reformu 

státu? Konec doby papírové, nebo 

jen další roky digitálních slibů? 

Elektronizace byznysu. Urychlení 

výstavby sítí elektronických 

komunikací.

2. 6. 2021 – CESTOVNÍ RUCH
POD ZÁTĚŽÍ PANDEMIE

Jak oživit pohostinství, hotely 

a služby v oblasti cestovního ruchu? 

23. 6. 2021 – TRH PRÁCE

Flexibilní pracovní trh. Je ČR 

připravena na budoucnost? 

Liberalizace pracovního práva. 

Firmám chybí lidé: nábor cizinců 

jako rychlé řešení, nebo investice 

do kvalitního vzdělávání a rozvoje 

kvalifi kací?

8. 9. 2021 – ENERGETIKA

Jak zajistit při implementaci 

Green Deal stabilní a bezpečnou 

energetiku za rozumné ceny? 

Jaderná energetika: ideální 

budoucnost i pro zelené časy? 

Obnovitelné zdroje energie ano, 

ale budou samy o sobě stačit? 

Konec doby uhelné. Čím tyto zdroje 

nahradíme? Jak bude vypadat české 

teplárenství v době zelené?

22. 9. 2021 – RESTART EKONOMIKY

Jaké je poučení z fungování státu 

a politiků v době covidové pande-

mie? Život s covidem: změny pohle-

du na ekonomiku. Kam nasměrovat 

export po krizi? Šance pro odbyt 

na nových trzích. Je schopna Česká 

republika ustát fi nanční důsledky 

covidové pandemie? Jak stabilizovat 

veřejné fi nance? Jak budeme řešit 

důsledky zadluženosti státu po covi-

dové pandemii? Zvýší se daně?

www.komoraplus.cz   

Také pro letošní volební rok připravila Hospodářská komora ČR tematicky moderované diskuze s kandidáty do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 

společně s publikem a se zástupci fi rem. Cílem je představení politických stran, jejich směřování i strategických plánů ve vybraných oblastech společně 

se stanovisky HK ČR, tedy s tím, co chceme v dané problematice prosadit. Jednotlivá setkání budou streamována na portálu KomoraPlus.
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Neměly by být?

Měly, ministr Havlíček by to i podpořil, ale minis-

tryně Schillerová je striktně proti a přes to nejede 

vlak. Všechna režimová opatření v průmyslu stojí 

fi rmy značné peníze. Za testy platí stát částku, 

která nepokryje ani cenu testu. A to nejsou jediné 

náklady. Chtěli jsme, aby stát platil alespoň polo-

vinu toho, co hradí testovacím centrům, tam je to 

tři sta padesát jedna koruna. Říkali jsme, že sto se-

dmdesát, sto osmdesát korun by bylo adekvátních. 

Náklady to nepokryje ani tak, ale stát by měl fi rmy 

více na své straně. Ani to nemělo šanci na úspěch. 

Co se týče malých fi rem, i pro ně to představuje 

náklady v řádech statisíců. Přitom mě napadá 

otázka, jestli povinné testování nezačalo tak trochu 

s křížkem po funuse. U nás ve fi rmě pracuje sto 

osmdesát lidí, testujeme asi osmdesát, protože řada 

lidí je na home offi  ce a řada už nemocí prošla. Za-

čali jsme testovat ještě dřív, protože máme dobrou 

nemocnici v Náchodě a nabídli nám projekt pilot-

ního testování. Při prvním testování jsme zachytili 

jednoho pozitivního, od té doby nic.

Není na vině i nízká spolehlivost antigenních 

testů?

Může být, ale jsou to testy schválené Minister-

stvem zdravotnictví. Je s podivem, že po týdnech, 

možná už i měsících používání se teprve objevují 

testy jejich spolehlivosti. Čekal bych, že když je 

schvalovali, nějakým zkouškám už je podrobili. 

Jinak než schválenými testy to dělat nelze. Nejdříve 

všechny chtěli posílat do nemocnic, pak zjistili, že 

kapacita v nemocnicích na testování lidí z fi rem 

není, a tuhle možnost máme pod sankcí pět set 

tisíc zakázanou. Objevují se názory, že fi rmy 

záměrně zkreslují výsledky testů, ale to je nesmysl. 

Každý podnikatel potřebuje zdravé lidi. Ostatně, 

řada fi rem si nakoupila testy ve velkém. Pak byly 

zmatky, zda si je fi rmy budou moci vyúčtovat. 

Původní výjimka na použití testů formou samotes-

tování totiž platila měsíc. Řada fi rem jich má ještě 

desetitisíce na skladech. To vše jsou mimochodem 

J
ak ze svého pohledu vidíte průmysl po 

roce pandemie? Z makroekonomických 

čísel se zdá, že ten rok přežil český 

průmysl takřka bez ztráty kytičky…

Neřekl bych, že bez ztráty kytičky. Jsou obory, které 

jsou velmi poznamenané. Bylo hodně důležité, že 

průmysl zůstal v chodu. Zavřít a otevřít některé 

služby není tak složité, byť chápeme dopady, jaké to 

na jejich poskytovatele mělo, a třeba u zboží, které 

stárne, to například v obchodech jistě znamená 

nemalé ztráty. Zavřít a otevřít průmyslový podnik 

je však určitě složitější. Pokud by se plán na úplné 

uzavření průmyslu naplnil, bylo by to asi to nejhorší, 

co by nás mohlo potkat. Mezioborová skupina pro 

epidemické situace Meses to myslí určitě dobře 

ze zdravotního hlediska, ale bohužel se zdá, že 

někteří odborníci jsou odtržení od reality. Jeden 

z jejich návrhů, o který jsme se na pracovní skupině 

u ministra Havlíčka silně pohádali, bylo testování 

všech zaměstnanců PCR testy denně. Není problém 

postavit před fi rmou vytápěný stan, protože testy 

potřebují určité provozní podmínky. Někdo to ale 

musí zaplatit. A bez ohledu na peníze, průmyslový 

provoz je v první řadě linka. A linka jede ve chvíli, 

kdy dorazí poslední zaměstnanec. Pokud by měli 

být zaměstnanci testováni denně v režimu, aby 

se před testem nikde nepotkali, nikdy by se linka 

nerozběhla. To byly těžké boje, a byť to není příliš 

v kurzu, je na místě v tomto případě ministra 

Havlíčka pochválit. Ne vždy sice dodržel, na čem 

jsme se dohodli, ale pokud jde o uzavření průmyslu, 

podržel nás a vždycky hledal cestu alespoň nějakého 

fungování průmyslu. Do jisté míry chápu, že politika 

je umění možného. Průmysl tedy funguje, ale je 

poznamenaný. Jednou z příčin jsou výpadky, další 

pak nemocenské a karantény.

V jakém smyslu?

Když vám vyjde antigenní test pozitivní, musíte 

na PCR test. Na ten čekáte třeba i pět dní. Těch 

pět dní platíme jako majitelé fi rem a na to žádné 

kompenzace nejsou.

Přišli jsme o rok,
ale chceme žít dál
S viceprezidentem Hospodářské komory Radkem Jakubským o tom, jak se český 

průmysl a export potýká s dobou covidovou. O tom, co naše fi rmy ničí, co by jim 

naopak mohlo pomoci a kde by měl stát vyslyšet zástupce z praxe.
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RADEK JAKUBSKÝ

Jednatel rodinné fi rmy Proma Reha, 

předseda Krajské hospodářské 

komory Královéhradeckého 

kraje, člen představenstva a od 

června 2020 také viceprezident 

Hospodářské komory ČR. Ve své 

gesci má zahraniční aktivity 

a podporu exportu, průmysl a interní 

komorové záležitosti.
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Na začátku jste zmínil, že průmysl je 

v některých segmentech zasažen. Ve kterých 

vidíte tu situaci jako nejhorší? Bývá zmiňován 

automotive, ale na druhé straně jiné 

statistiky říkají, že auta se prodávají vedle 

nemovitostí snad nejlépe…

Automobilový průmysl je až nesmyslně sešněrován 

Green Dealem. Sázka na elektromobilitu a hybridy 

mi dává smysl ve městech, jinde moc ne. Auta jsou 

drahá, výroba složitá, baterie mají krátký životní 

cyklus a moc to nedává smysl, nejsou atraktivní 

pro zákazníky. Dobře se prodávají low end modely, 

ty mají vyprodáno, také se dobře prodávají luxusní 

modely a vyprodané jsou nákladní vozy. Střední 

třída osobních vozů trpí. Škodovka nevyrobila 

stovky, dnes už možná tisíce aut, a to jsou obratově 

stovky milionů. V zisku desítky milionů. Totálně 

zdevastovaný je textilní průmysl, především 

tedy oděvní, průmysl hraček čelí také značným 

problémům. Nejde jen o segmentový pohled, větší 

problémy řeší každý druhý malý výrobce. Obchod 

se zastavil, ne všichni mohou řešit zavřené pro-

dejny e-shopem, ne všechno se přes e-shop dobře 

nakupuje. Malí lokální výrobci, kteří dodávali do 

jednotek až desítek menších specializovaných ob-

chodů, utrpěli značné ztráty. Do velkých řetězců, 

které byly ještě nějaký čas v loňském roce otevřené, 

totiž dodávali většinou ti velcí.

Čekáte boom se zklidněním situace, 

s očkováním, s léky? Cena mnoha komodit jde 

nahoru, mnozí očekávají obrovský rozmach 

výroby. Je šance třeba i v totální změně 

výroby?

V souvislosti s pandemií bývá zmiňován 

jeden jev, zkracování globálních řetězců, 

které se ukázaly jako poměrně málo odolné. 

Řada podniků i celých segmentů, typicky 

automobilový průmysl, byly postiženy tím, 

že jim chyběly některé komponenty. Můžete 

potvrdit orientaci na bližší dodavatele?

Spíš než zkracování řetězců vnímám problém 

diverzifi kace dodavatelů, rozložení rizik. To vidím 

i v naší fi rmě. Blízkost není jediný parametr. Máme 

dodavatele v Itálii a ti nám v loňském roce dva mě-

síce nemohli dodat nic. Rozložení dodávek mezi 

více subjektů, to je určitě viditelný trend. Má to 

i negativní souvislosti, je to náročnější na logistiku, 

dražší vzhledem k nižším objemům a s vyššími 

nároky na servis. Ne všechny věci jsou spotřební 

povahy, máme řadu věcí dlouhodobého charakteru 

a pak musíme vést přesnější evidenci, například 

u jakých výrobků používáme konkrétní druhy 

motorů a podobně. Samozřejmě také můžeme sle-

dovat změny obchodních modelů a produktového 

portfolia, kdy se osekává výroba malých objemů 

s nízkými maržemi.

Je to příležitost pro české fi rmy?

 Máme obrovskou výhodu v tom, že jsme ohromně 

fl exibilní. Takových národů není mnoho. Dokáže-

me přes noc vymyslet věci jinak, totálně překopat 

výrobu a ráno ji zase rozjet. Bohužel v současném 

stavu legislativy je stále horší cokoliv měnit rychle. 

Pokud však dokážeme opustit tradiční myšle-

ní a nebudeme se držet zajetých kolejí, pokud 

uplatníme fl exibilitu, můžeme ze současné situace 

vytěžit nové příležitosti.

příklady toho, jak je ze strany státu občas k řešení 

přistupováno bez dlouhodobější koncepce, bez 

akceptování toho, jaká je praxe. 

Vy jste ve fi rmách připraveni testovat i při 

těch organizačních nárocích a nákladech 

trvale? Nebo jak dlouho?

Ministr Havlíček zatím chce ponechat testování do 

konce května. Očekávám, že se to protáhne někdy 

do prázdnin. Nicméně jsem přesvědčen, že efektivi-

ta testování nedává smysl, a kdyby fi rmy neměly ty 

ohromné zásoby testů, už by od něj vláda upustila. 

Ono se to nezdá, ale náklady na opatření, včetně 

testování, mají dopad na celkové výrobní náklady 

a dominovým efektem ovlivňují konkurenceschop-

nost české ekonomiky. Bavil jsem se o tom s asociací 

fi rem automobilového průmyslu a je možná jediný 

mechanismus, jak tomu dnes pomoci. Exportérům 

by mohlo pomoci oslabení kurzu koruny, aby obstá-

li. Export sám o sobě totiž není záchranou, všechny 

trhy byly zasaženy, všichni se snaží řešit domácí 

problémy exportem. Jestli si někdo myslí, že posti-

ženi jsme jen my, žije na jiné planetě. Export může 

pomoci zachraňovat situaci pouze za předpokladu, 

že navrátí a přinese konkurenční výhody. A jediným 

nástrojem v tuto chvíli je kurz.

Vedou se v tomto smyslu nějaká jednání?

S touto vizí bych chtěl ve velmi krátké době inicio-

vat jednání. Česká národní banka je samozřejmě 

nezávislá instituce a rozhodne sama, ale považuji 

za nutné tu myšlenku alespoň nechat vzklíčit. 

Myslím, že opravdu je ten správný čas zamyslet se 

nad tím, jak ekonomice výrazněji pomoci.

Nemocniční lůžka společnosti Proma Reha, která v oboru působí již více než 30 let, jsou určena pro pacienty hospitalizované na standardních i specializovaných odděleních nemocnic. 

V nabídce má fi rma také lůžka pečovatelská, bariatrická či dětská lůžka. Každý výrobek má několik doplňků a volitelnou výbavu.
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buď tato pravidla, nebo rovnou celá metodika. 

Tím se zahodí, co se pár týdnů předtím velebilo 

a o čem se tvrdilo, jak je to skvělé a kolik času nad 

tím odpovědná ministerstva strávila. Tento přístup 

je neúnosný.

Budete u vlády mantinely života s covidem 

prosazovat nějak intenzivněji?

Děláme to celou dobu. Problém není v tom, že by 

nás nikdo neposlouchal. Oni si vše vyslechnou, 

ale moc na ty připomínky neberou ohled, přestože 

jsou relevantní a říkáme jim je jako zástupci pod-

nikatelů z praxe. Potřebovali bychom, aby vláda 

jako celek s námi věci nejen projednala, ale brala 

je v potaz. Rezort zdravotnictví i Meses, to jsou 

opravdu někdy lidé odtržení od reality. Řeknu to 

ještě jinak, jejich opatření jsou šitá na míru možná 

tak ještě Praze, Brnu, velkým městům. Nedivím se. 

Ti, co je tvoří, se pohybují ve velkých městech. Já 

jsem tři dny v týdnu v Praze také, můžu srovnávat. 

Vidím, že u nás v Náchodě je to jiné. Když v Praze 

potřebujete takřka cokoliv, kurýr vám to za půl 

hodiny nebo hodinu doveze. Když si objednáte 

něco u nás, přijde vám to za tři dny. Budeme jako 

Komora nadále prosazovat všechna smysluplná 

a funkční opatření, která pomohou k tomu, aby-

chom s covidem mohli žít a podnikat.

Co považujete, s tím vším, co tu bylo řečeno, 

za své největší úkoly do budoucnosti?

Začnu exportem, protože ten potřebuje opravdu 

silnou podporu. Máme komorovou síť krajských 

exportních specialistů, kterou založil už můj 

předchůdce. Rozšířili jsme ji a snažíme se proškolit 

všechny na kvalitativně vyšší úroveň, aby byli 

vývozcům skutečně pomocnou rukou. Snažím se 

obnovit či nově navázat vztahy s takovými insti-

tucemi, jako je EGAP, CzechTrade, CzechInvest, 

Ministerstvo zahraničních věcí a další. Někde byly 

naše vztahy lepší, někde horší, ale byl bych velmi 

rád, aby byly pokud možno co nejlepší, aby naši 

exportní poradci, když fi rmy budou mít problém, 

měli reálné partnery a dokázali fi rmám pomáhat. 

Cílem nás všech má být především pomoc fi rmám 

a podnikatelům a společně toho dosáhneme lépe. 

Snažíme se chybějící mise nahradit formou byzny-

sových fór a online je to lepší než žádnou formou. 

Snažíme se pomáhat i individuálně. Hodnotím 

kladně, že státní aparát je v tomto nápomocen. Na-

štěstí průmysl docela běží a nepotřebuje tak velkou 

pomoc. Když pominu poradenství ohledně kom-

penzačních programů a protipandemických opat-

ření, pak potřebuje především jasné legislativní 

a daňové prostředí, fungující trh práce. To všechno 

jsou oblasti, kde máme sice menší možnosti, ale 

snažíme se je maximálně využít. Příkladem je 

právní elektronický servis pro podnikatele, pomoc 

při získávání zahraničních pracovníků, legislativní 

poradenství nebo činnost našich regionálních 

kanceláří.  

PETR KARBAN

Šance tu je. Všichni se těšíme, až se otevřou 

obchody a půjdeme si něco koupit. Odložená 

poptávka výrobu zvedne. Ale je to skoková změna, 

nevíme, kdy se obchody zase zavřou, hrozí krát-

kodobé výpadky dodávek. Problémem je infl ace. 

Všechny náklady, říkejme pandemické, o kterých 

jsme se bavili, musejí fi rmy promítnout do cen. 

Zásoby, vyráběné s někdejšími náklady, už došly. 

Byť mohou náklady růst v makropohledu obecně 

a v souhrnu patrně v procentech, v některých obo-

rech, například s vysokým podílem lidské práce, 

se mohou vyšplhat až na desítky procent. Což je 

likvidační. Máme strojírenskou výrobu a mohu 

potvrdit, že ceny materiálů se zvyšují o desítky 

procent. Výroba se určitě rozjede, fi nanční objemy 

výroby budou možná i vyšší než před pandemií, 

ale je otázka, zda budou vyšší objemy výroby jako 

takové. To si nejsem jistý. Za stejné peníze si asi 

v důsledku koupíme méně.

Jakou roli v tom všem českém ekonomickém 

snažení hraje export?

Samozřejmě stále velkou, ale jak už jsem říkal, 

bude potřebovat podpořit.

Jednou z nejúčinnějších forem podpory je 

ekonomická diplomacie, a i ta na pandemii 

doplácí. Hospodářská komora běžně za 

rok koná celou řadu misí, kolik jich bylo od 

loňského března? Jedna, dvě?

Jedna. Bohužel. Ale s touto situací se momentál-

ně potýkají všichni a snažíme se ji řešit jinými 

možnými způsoby. Pořádáme online konzultace, 

webináře, řešíme další aktivity. Například i ve spo-

lupráci s jinými institucemi, třeba s ekonomickou 

diplomacií Ministerstva zahraničních věcí.

Je to citelný propad? Stávající trhy asi tolik 

netrpí, ale co nové trhy a nové příležitosti? 

Rok stojí?

Neřekl bych, že stojí, ale trpí. Online jednání 

není rozhodně plnohodnotné. Ve dvou se online 

můžeme ještě bavit poměrně normálně, v pěti už 

je to horší, a když nás bude dvacet, je to o ničem. 

Tváří v tvář se takové jednání vede lépe. Správně 

jste to pojmenoval, trhy, kde jsme stabilní, si se 

současnou situací vcelku poradí, hledání nových 

trhů je však omezené, tam je dopad citelný. Když 

už se s partnerem znáte, videocall funguje. Ale 

zkuste nového partnera přesvědčit na dálku, že 

jste ten pravý, ten nejlepší. Jediné štěstí v neštěstí 

je, že jsme na tom všichni stejně, že postižen není 

jen český export, ale globální přeshraniční obchod. 

Bojujeme všichni. 

Jediná cesta je očkování. Potřebujeme, aby se byznys 

mohl nechat očkovat třeba i za komerčních podmí-

nek, ale aby díky tomu fungoval. Všichni chápeme, 

že jsou prioritní rizikové skupiny. Nepochopím 

však, když vyrábíme zdravotnická zařízení a máme 

servisní tým, který jezdí do nemocnic a do domovů 

pro seniory servisovat ta zařízení, že tito naši servi-

sáci nemohli být zatím očkováni. Ale ať nemluvíme 

jen o našem příkladu, je tu třeba soft warová fi rma, 

která pracuje na státní zakázce jiné země, bez očko-

vání je tam nechtěli pustit, projekt měl být dokon-

čen a předán, ale nešlo to, narůstalo penále, hrozilo 

odstoupení od smlouvy. Jednalo se o pouhých asi 

osm lidí. Jejich problém jsme řešili jako Komora. 

Nebyla síla prosadit očkování ofi ciální cestou. 

To jsou naprosto nesmyslné překážky byznysu.

Není to celé důsledkem toho, že vláda stále 

dohání minulost? Programy a opatření se 

vyhlásí, hned se zase mění…

Je. Jednáme ad hoc a většinou pozdě. Je to dáno 

i náladou. Trvá to dlouho, psychicky už řada lidí 

omezení těžko zvládá a raději chce riskovat nákazu 

než snášet omezení. Důvěra v opatření zmizela 

někdy před tři čtvrtě rokem.

Vidíte zlepšení v posledních dnech? Máme 

čtvrtého ministra zdravotnictví, i na 

půdě Hospodářské komory se stále silněji 

akcentuje život s covidem, vzniká řada aktivit 

v tomto smyslu…

Názory, že nemoci zmizí, už tu byly mockrát, 

a žijeme s nimi dones. Bohužel je pravda, že na 

covid umírá spousta lidí. Populací už ale prochází. 

Byla publikována statistika, že covid zkracuje život 

v průměru o rok. My jsme už o rok přišli. Všichni. 

Chceme nežít dál, nebo chceme žít, byť s nějakým 

přiměřeným rizikem a s nějakými omezeními? Po-

třebujeme však smysluplná opatření. Nikdo nechce 

nakazit své blízké, nikdo z podnikatelů nechce, aby 

se nakazili lidi ve fi rmě. 

My Češi máme takovou vlastnost, že když z dvaceti 

opatření bude pět nesmyslných, tak nebudeme 

dodržovat nic. Málokdo rozumí některým opat-

řením. Jako kdyby po deváté večer virus číhal na 

sloupech veřejného osvětlení na chodce ve větších 

tlupách. Je škoda, že právě takovými nesmysly si 

to kazíme. Je škoda, že když už je podle stávajících 

pravidel vidět nějaká pozitivní změna, změní se 

 MÁME OBROVSKOU VÝHODU   
V TOM, ŽE JSME OHROMNĚ 
FLEXIBILNÍ NÁROD. DOKÁŽEME PŘES 
NOC VYMYSLET VĚCI JINAK, TOTÁLNĚ 
PŘEKOPAT VÝROBU A RÁNO JI ZASE 
ROZJET. BOHUŽEL V SOUČASNÉM 
STAVU LEGISLATIVY JE STÁLE HORŠÍ 
COKOLIV MĚNIT RYCHLE. POKUD VŠAK 
DOKÁŽEME OPUSTIT TRADIČNÍ 
MYŠLENÍ A NEBUDEME SE DRŽET 
ZAJETÝCH KOLEJÍ, POKUD UPLATNÍME 
FLEXIBILITU, MŮŽEME ZE SOUČASNÉ 
SITUACE VYTĚŽIT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI.
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J
e pravda, že dlouhodobý převis poptávky po 

bytech v Praze nad jejich nabídkou neovlivnila 

ani pandemie, ani prudký nárůst regulatorních 

požadavků posledních měsíců, ani požadavky na 

fi nancování infrastruktury a spolufi nancování 

veřejné vybavenosti. To vše spolu s nekonečným 

byrokratickým povolovacím procesem pouze 

neúměrně a neúnosně zvyšuje jejich ceny. Bohužel 

pro ty, kdo by chtěli bydlet.

Pražská migrace vlastně škodí
Pražský bytový fond tvoří přibližně 600 tisíc 

bytů. Srovnáme-li data o vnitrostátní migraci za 

posledních několik let, je zřejmé, že do Prahy za 

prací míří desítky tisíc lidí ročně. Ti, co v Praze 

nenajdou bydlení, se stěhují za její hranici do 

Středočeského kraje. Výsledný efekt? Zhruba 

čtvrt milionu lidí denně migruje sem a tam po 

nedostatečně kapacitních komunikacích a obsa-

zuje nedostatečné kapacitní plochy k parkování 

určené, ale i ty, co k parkování určené nejsou. To 

pandemie krátkodobě změnila, jenže po ukončení 

lockdownu se vše vrací do starých kolejí. Stejně 

jako dopady na životní prostředí, kvalitu života 

a mnohé další, co s sebou migrace tam a zpět 

obnáší. A co je mimochodem v přímém rozporu 

s udržitelným rozvojem měst, obcí a české krajiny, 

po kterém mnozí tolik volají. 

Chybějící tisíce bytů
Žádný z těchto problémů Pražský developer sám 

o sobě neřeší. Aby se uspokojila poptávka po by-

tech, je potřeba uvést na trh ročně nejméně 10 tisíc 

bytů. Je přitom v zásadě jedno, zda jsou k prodeji, 

nebo k nájmu. Praha totiž trpí kritickým nedo-

statkem počtu volných bytů na vstupu – to, zda 

jsou nájemní, je pouhou formou jejich využití a na 

samotnou existenci komodity to prostě vliv nemá. 

Pokud by Pražský developer začal stavět 800 bytů 

ročně, jedná se o 8 % poptávky. To pomůže, ale 

problém nevyřeší. Stejně jako nesníží cenu, která 

je navíc tvarována zejména vstupními požadavky, 

jež nemá šanci skutečně ovlivnit. Průměrná doba 

přípravy bytových projektů je v Praze 7 let, je tedy 

otázkou, zda instituce dokáže být efektivnější než 

soukromý sektor a projít povolovacím procesem 

výrazně efektivněji, navíc s ohledem na délku vo-

lebního období. Nutno říct, že při využívání veřej-

ných fi nancí pak ještě čeká Pražského developera 

martyrium výběrových řízení a veřejných zakázek. 

V tom mají privátní subjekty velkou výhodu 

a méně omezení. Což mimochodem v důsledku 

umožňuje to, že soukromé fi rmy průměrně dle 

údajů specializovaných institucí staví o 10 až 15 % 

levněji než státní či městské. 

Pomůže nová legislativa?
O stavební kapacity je v České republice dlouho-

dobá nouze, v bytové výstavbě jde navíc kromě 

vysloveně zednických i o další odborné profese, 

jako jsou obkladači, elektrikáři, podlaháři, tope-

náři a další. I tento faktor, tedy cena práce, zde 

významně ovlivňuje výslednou cenu bytů. Městská 

výstavba je pozitivní především v tom, že města 

a obce si samy „osahají“, jak složitý, dlouhý a drahý 

proces to je. Nejsou ale řešením bytové krize. To 

leží v rukách státu – v legislativě, kde pomůže snad 

již brzy přijatá rekodifi kace, v daňové zátěži, obec-

ně ve vytváření podmínek pro výstavbu vhodných. 

Když to dokázala Varšava, Budapešť a jiná nám 

blízká města, proč by to nešlo v Praze?  

HANA LANDOVÁ, předsedkyně Sekce územního a regionálního 

rozvoje HK ČR

Může stát či obec pomoci vyřešit 
nedostupnost bytů?
O vstupu, respektive o návratu na trh s bydlením uvažují obce i stát. Slovo návrat je asi přesnější a není nezajímavé, za jakých 

okolností veřejný sektor bytový trh před 30 lety opustil, v jakém stavu byl tehdy bytový fond a zda byty byly či nebyly reálně 

dostupné. Co znamená vznik společnosti Pražský developer a jaký může být její potenciální dopad na dostupnost bytů a trh 

s byty v Praze?
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HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PRO VÁS

v dubnu 2021

 Prosadili jsme další podporu podnikatelům 
Firmy zasažené restrikcemi v souvislosti s koronavirovou pandemií 
mohou čerpat podporu z nových záchranných programů COVID 2021 
a  COVID – Nepokryté náklady. Obě výzvy od dubna umožňují čerpat 
covidovou pomoc plošně bez ohledu na obor podnikání.

 Zabránili jsme potravinovému protekcionismu 
Poslanci vyslyšeli argumenty Hospodářské komory a Svazu 
obchodu a v zákoně o potravinách odmítli kvóty na české potraviny 
v obchodech. ČR tak nebude muset čelit odvetným krokům ostatních 
unijních zemí a žalobám evropských institucí.

 Podporujeme co nejrychlejší otevření obchodů a služeb 
Hospodářská komora představila aplikaci „Žít bezpečně“, která 
ve spojení s daty od státu umožní vstup do provozoven služeb nebo 
restaurací očkovaným, testovaným nebo těm, kteří v poslední době 
prodělali onemocnění covid-19.

 Prosazujeme očkování ve fi rmách 
Komora ve spolupráci s praktickými lékaři a VZP představila 
metodiku očkování proti koronaviru ve fi rmách. Právě vakcinaci 
přímo v provozech považují tuzemské fi rmy za nejlepší způsob, 
jak proočkovat velkou část populace a zabránit další ekonomickým 
uzávěrám.

 Pomáháme fi rmám s nedostatkem zaměstnanců
I přes pokračující pandemii covidu-19 jsme během dubna vyřídili 
335 žádostí o 1 300 pracovníků z Ukrajiny a 185 zaměstnanců z dalších 
zemí – nejvíce za poslední rok. Firmy tak nemusí kvůli nedostatku 
kvalifi kovaných pracovních sil odmítat zakázky.
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tím, že nastaví vzdálenost mezi stoly či zákazníky, 

omezí počet zákazníků na metry čtvereční a veš-

keré aktivity budou provozovány řízeně, za zvýše-

ných hygienických podmínek.

„Ani podnikatelé si totiž nepřejí bezhlavé rozvolně-

ní, kvůli kterému by museli za chvíli znovu zavřít. 

Chceme po státu, aby s námi jednal o rozumných 

pravidlech proto, abychom dlouhodobě a udržitel-

ně mohli konečně po více než po roce podnikat,“ 

dodává prezident Hospodářské komory. Podni-

katelé jsou také připraveni po vzoru zahraničí 

v jednotlivých sektorech služeb provést i pilotní 

testy, na kterých by se bezpečné fungování provo-

zovny ověřilo.

Problémem ale je, že vláda na konstruktivní 

návrhy podnikatelů zatím nijak nereaguje. To je 

i případ provozovatelů vnitřních sportovišť, fi tness 

center, bazénů a saun, což vyústilo v podání jejich 

návrhu na zrušení opatření Ministerstva zdravot-

nictví zakazujícího jejich provoz. 

P
odnikatelé proto vyzvali vládu, aby s nimi 

otevřela jednání o podmínkách, za kterých 

by mohli znovu otevřít své provozovny 

od 1. května. Po vládě požadují, aby jim umožni-

la samoregulaci a také aby se zapojila do vývoje 

aplikace, která by potvrzovala bezinfekčnost pro 

bezpečnou návštěvu v provozovně.

Fungovat musí samoregulace
„Nevidím důvod, proč by člověk, který je očkovaný 

nebo se ráno otestuje v zaměstnání, nemohl večer 

zajít na zahrádku na pivo, pro knihu do knihku-

pectví nebo se nechat ostříhat u kadeřnice,“ uvedl 

prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Podnikatelské organizace se proto prostřednic-

tvím Hospodářské komory zapojily do přípravy 

aplikace a chtějí s vládou projednat vlastní pravidla 

pro bezpečnou návštěvu provozoven. Po státu 

požadují, aby těm, kteří se samoregulační pravidla 

zavážou dodržovat, umožnil provozovnu otevřít. 

Jako příklad mohou sloužit pravidla označená 

jako Bezpečná restaurace, za nimiž stojí mimo 

jiné Český svaz pivovarů a sladoven, nebo pravidla 

bezpečného provozu sportovních areálů, bazénů 

a saun defi novaná Českou komorou fi tness. Česká 

eventová asociace zase propaguje program Bezpeč-

ný event. Podniky a podnikatelé se v nich zavazují, 

že budou odpovědně pracovat s rizikem, zpravidla 

Bezpečnému podnikání pomůže aplikace
Hospodářská komora představila model, jak lze žít 

i pracovat s covidem
Hospodářská komora nabídla dnes státu jednání o návratu podnikání do normálu. Podnikatelé se od května chtějí 

samoregulovat vlastními pravidly a otevřít své provozovny očkovaným a otestovaným přes aplikaci Žít bezpečně. 

Devastující zákaz podnikání za situace, kdy se každý den otestuje na bezinfekčnost půl milionu zaměstnanců v podnicích 

a zároveň přibývají tisíce plně očkovaných lidí, ztratil význam.

 CHCEME PO STÁTU, ABY S NÁMI 
JEDNAL O ROZUMNÝCH PRAVIDLECH 
PROTO, ABYCHOM DLOUHODOBĚ 
A UDRŽITELNĚ MOHLI KONEČNĚ 
PO VÍCE NEŽ PO ROCE PODNIKAT.
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APLIKACE ŽÍT BEZPEČNĚ

Pro bezpečný chod vašeho podnikání. 

Ať už děláte cokoliv.

Cílem aplikace, na níž Hospodářská 

komora spolupracuje se společností United 

Assistance, je nabídnout zákazníkům 

a podnikatelům možnost vytvořit prostředí 

vzájemné důvěry a bezpečí nejen v době 

mimořádných pandemických opatření. 

Přihlášením do této aplikace se podnikatel 

zavazuje dodržovat standardy pro provoz 

bezpečné provozovny stanovené státem 

a profesními společenstvy, jejichž cílem 

je zvýšit důvěru a bezpečí zákazníků 

a podnikatelů. Zákazníci a podnikatelé 

se budou moci vzájemně informovat, že 

dodržují a uplatňují opatření, která omezují 

nebo snižují riziko nákazy.

Aplikace bude využívat Covid CODE v podobě 

QR kódu, který bude vydáván státem nebo 

jím pověřenou institucí. Ta bude osvědčovat 

skutečnosti o provedeném testování 

a očkování, popřípadě o jiných relevantních 

zdravotních údajích. Každý zákazník si díky 

aplikaci bude moci najít podle mapy a druhu 

služby bezpečnou provozovnu ve svém okolí 

nebo v místě svého zájmu. 

OTÁZKY A ODPOVĚDI K APLIKACI ŽÍT BEZPEČNĚ

Odkdy by měla být aplikace dostupná?

Řada expertů hovoří o první polovině května 

jako o termínu, kdy by se mohly otevřít například 

zahrádky restaurací a možná další služby. 

Hospodářská komora usiluje o to, aby mobilní 

aplikace mohla být k dispozici v prvních týdnech 

května.

Není podmínka testování či očkování či 

prodělání nemoci covid-19 pro využití 

služeb diskriminační?

Jsou lidé, kteří ze zdravotních důvodů 

nemohou vakcinaci podstoupit. Aplikace, 

kterou Komora připravuje, počítá s tím, 

že v provozovně bude možné ověřit potvrzení 

nejen o očkování, ale také o provedeném 

testování. Ať již na protilátky, nebo 

na nepřítomnost viru covidu-19. Konkrétní 

podmínky však musí i v tomto případě stanovit 

stát v rámci svých protiepidemických opatření.

Jak se mohou prokázat lidé, kteří 

nepoužívají chytré mobilní telefony? 

Platí, že aplikace si bude umět poradit 

i s potvrzením vytištěném na papíře, protože 

není možné vyloučit jakkoliv z využívání služeb 

zákazníky, kteří nemají nebo nepoužívají chytré 

mobilní telefony a aplikace.

Hospodářská komora si uvědomuje, že návrat do ži-

vota musí být opatrný a respektovat vývoj epidemie. 

Konkrétní data musí stanovit stát, rolí Komory 

pak je koordinovat přípravu pravidel bezpečného 

provozu svých členů. Proto byly připraveny návrhy 

režimových opatření pro všechny sektory obchodu 

a služeb a předány ke kontrole hlavní hygieničce.

„V zásadě vidíme tři cesty. Dva póly – mít zavřeno, 

nebo mít otevřeno bez omezení. A otevírat a zavírat 

dokola, dokud tady bude covid-19. Jestliže ale 

víme, že tady covid-19 v n jaké podob  bude už 

napořád, jediným možným řešením je třetí cesta, 

mít otevřeno za určitých podmínek provozu,“ říká 

Zdeněk Zajíček. Tomu by právě měla napomoci 

Řešení může přinést aplikace

Pomoci s urychlením otevírání provozoven by 

přitom mohla mobilní aplikace, v níž by si zákaz-

níci jednak vyhledali ve svém okolí podniky, které 

se zavázaly dodržovat pravidla, jež by zároveň 

prokazovala bezinfekčnost zákazníka umožňující 

vstup do podniku. „Podnikatelé nabízejí státu spo-

lupráci na jejím vývoji. Stát by ale musel mít zájem 

se na tomto řešení s podnikateli podílet. Zapojení 

státu je nezbytné už jen proto, že aplikace by m la 

být propojena s informačními systémy státu,“ po-

znamenal průkopník v elektronizaci veřejné správy 

Zdeněk Zajíček, který stojí za vznikem Czech 

Pointů nebo datových schránek.

aplikace, na níž Hospodářská komora již pracuje 

jako na technologickém nástroji, který by umožnil 

činnost všem bezpečným provozovnám. Data, 

jejich správa i verifi kace a generování odpovídají-

cích QR kódů by samozřejmě byly v rukách státu. 

„Počítáme s tím, že přečíst QR kód bude možné 

v provozovně prostřednictvím mobilu, tabletu nebo 

jiného zařízení, které velmi jednoduše ohlásí, zda 

zákazník splňuje podmínky pro vstup do provozov-

ny. Uživatelské rozhraní obratem vyhodnotí opráv-

něnost vstupu konkrétního klienta pomocí semaforu: 

zelená – vstup možný, červená – vstup možný není,“ 

představuje jednoduchý systém Zdeněk Zajíček.   

PETR KARBAN
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Učíme se žít s covidem
Rok s pandemií v Česku postihl především některé obory sektoru služeb. Makroekonomický pohled na dopady pandemie 

možná není nijak dramatický, tisíce podnikatelů však čekají na to, až budou moci znovu provozovat své podniky. O mnoha 

aspektech života s covidem jsme hovořili s vicepremiérem a  ministrem průmyslu, obchodu a dopravy Karlem Havlíčkem.
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ok slýcháme od vlády hesla „vydržte to“ 

a „světlo na konci tunelu“. Není čas začít 

mluvit o tom, že nebude čas po covidu, 

ale čas s covidem? A že s covidem musíme žít 

a pracovat?

Neřekl bych, že budeme žít defi nitivně s covidem, ale 

budeme žít v jiném režimu a ten bude jiný než doba 

předcovidová. Protože ještě defi nitivně a přesně 

nevíme, jaká je účinnost očkování, jak dlouhá bude 

imunita. Je nepochybné, že určité segmenty, a teď se 

na to dívám z pohledu podnikání, se činností a akti-

vitami budou muset přizpůsobit tomu stavu. Je také 

pravděpodobné, že lidé budou opatrnější. Podobně 

jako po dvojčatech se změnil svět cestování a obecně 

svět cestovního ruchu, domnívám se, že celá řada 

odvětví se bude přizpůsobovat novým podmínkám 

i nyní. Cestovní ruch, kultura, řada sportovních 

odvětví… Budeme se muset naučit minimálně 

po určitou dobu žít ve specifi ckém režimu a aktéři 

se tomu budou muset přizpůsobit.

Nicméně to je to, po čem profesní svazy 

a Hospodářská komora volají minimálně 

od podzimu a vláda jde stále cestou tvrdých 

restrikcí. Včera média zveřejnila podobu 

nové matice protiepidemického systému 

opatření. Možná to má leckde větší logiku 

a propracovanost, ale namísto režimových 

opatření a práce s rizikem je tam opět 

hlavní cíl defi nován jako omezení mobility 

a kontaktů…

Ještě není doba postcovidová, jsme uvnitř pan-

demie. Zkrátka nejsme z toho venku a vidět je to 

konečně i na okolních zemích, Polsko, Německo, 

Francie… U nás to jde již nyní opačným směrem, 

ale situace není vyřešená, není proočkováno. 

Hovořit v této době o postcovidových opatřeních 

je zkrátka brzy, musíme hovořit o opatřeních, 

která nám ještě v době covidu umožní existenci. 

Proto mluvíme o restrikcích a tvrdších opatřeních 

než o režimu žití s covidem. To ale neznamená, že 

bych byl spokojen s tím, jak se PES představuje, 

a myslím, že dojde ještě ke změnám. To, co uniklo 

do médií, není zdaleka konečná verze. Je vlastně 

jedno, jak tomu říkáme, jestli PES nebo jinak, je 

to režim rozvolnění, kdy říkáme, že za určitých 

epidemických konstelací, tedy rizikových faktorů, 

bude určitý stupeň uvolnění. (V den rozhovoru 

oznámil nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger, 

že zmíněnou maticí PES se řídit nebude a představí 

nový nástroj – pozn. autora) Mně osobně tam 

chybí silnější akcent na využití testování, jsem toho 
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názoru, že bychom měli už nyní na určitých vzor-

cích různých prodejen a provozů začít minimálně 

měřit a testovat, co a jak je možné. Chápu ale, že 

v tuhle dobu to nemůžeme ani s testovacím reži-

mem otevřít příliš, rozjet kulturu, sport, všechny 

službové aktivity. Testy nejsou samospasitelné, je 

to podpůrná aktivita, zásadní je proočkování.

Použil jste opět formulaci „postcovidová 

opatření“. A to je právě to, o co jde. 

Nezabývat se dobou postcovidovou, ale 

covidovou. Není opravdu deset minut 

po dvanácté začít řešit pravidla bezpečného 

provozu? Jednotlivé profesní svazy je 

mají připravená již od podzimu. Eventová 

asociace, hotely a restaurace, fi tness… 

A nikdo se s nimi příliš nebaví. Já sám jsem 

loni v létě oslovil tři ministerstva s otázkou, 

jak jsou připravena na podzim s covidem, 

na co se mají připravit podnikatelé. Odpovědí 

bylo, že netřeba se připravovat, podzim 

bude v pořádku, a pokud bude něco k řešení, 

bude se to řešit. A vláda je celý rok reaktivní 

namísto proaktivní a teď opět říkáte, že je 

brzy o tom mluvit…

Není brzy o tom mluvit, je brzy to zavádět. To je 

velký rozdíl. Nikdo loni v létě ani na podzim, do-

konce ani na začátku tohoto roku netušil, jak se to 

bude dále vyvíjet, i na mezinárodní úrovni všichni 

ubezpečovali, že vlna skončí a přijde normál. Svět 

se šeredně mýlil, a pokud dnes někdo říká, že věděl, 

jak se to bude vyvíjet, tak možná minoritní skupiny 

těch, kteří vidí černé scénáře. A skutečnost je čer-

nější než jejich černé scénáře, britská či jihoafrická 

a dnes brazilská mutace vše prodlužují. Doba návra-

tu do života ale není daleká, potřebujeme jen vědět, 

jak se budou vyvíjet počty infi kovaných v době, kdy 

budeme proočkováni. Na to všichni čekají. První 

taková hranice je někde u padesáti procent prooč-

kované populace, tam budeme znát první modely. 

Pak se uvidí, jaký bude vývoj pandemie.

Pane ministře, neměl by krizový manažer být 

připraven na nejčernější scénáře bez ohledu 

na to, jak se situace bude ve skutečnosti 

vyvíjet?

Ano, je pravda, že bez ohledu na další vývoj situace 

musíme dnes hovořit o tom a připravovat se na to, 

jak budeme žít, až bude doba postcovidová, nebo 

abych přijal vaši formulaci, v době s mírným 

rizikem covidu. A to je hlavně o systému testování. 

A systém provozu masovějších aktivit, jako jsou 

veletrhy, kulturní a sportovní akce. To jsou asi ty 

nejcitlivější. Osobně si myslím, že nebude problém 

u kadeřníka, u běžných služeb, kdy do provozovny 

chodí relativně menší počty lidí. Problémy budou 

u akcí s vysokým počtem lidí, protože ty není ani 

procesně snadné nastavit tak, aby se riziko mini-

malizovalo. I ve světě jsou všichni opatrní, jsou ná-

znaky pokusů o rockové koncerty, ale nikdo nechce 

být tím pionýrem ve špatném slova smyslu. Mysleli 

jsme si, že dostaneme pandemii pod kontrolu, ale 

zatím se to nepovedlo, je tu mutace, která všechna 

dosavadní opatření staví tak trochu mimo hru.

Ale pořád je tu riziko, že za půl roku se 

objeví mutace třeba sibiřská a bude ještě 

horší. O důvod víc pro to, naučit se s rizikem 

pracovat a žít s ním. Asi nemůžeme zastavit 

život na nekonečno, vždyť stojí mnohde 

už rok. Jana Havrdová, prezidentka České 

komory fi tness, například nechápe, proč 

se stejným antigenním testem, s nímž 

mohu ráno do práce, nemohu odpoledne 

na individuální plavání či cvičení či 

ke kadeřnici. Ani já to nechápu.

Otázka Jany Havrdové je zcela logická. Ale vidíme 

všude ve světě, že jediné, co funguje, je snížení mo-

bility. Omezili jsme ji na padesát procent a šíření 

jsme zastavili. Při nejlepší vůli teď nemůžeme 

všechno uvolnit…

Jistě, to je řešení účinné, ale hlavně 

jednoduché. Jak se to říká, když něco 

neumím uřídit, tak to zakážu? Dovedeno 

ad absurdum, zavřeme každého do kobky, 

zamezme všem kontaktům a máme pandemii 

za tři týdny na nule…

Ano, vím, je to jako snižovat nehodovost na dál-

nici tím, že na dálnici nikoho nepustím. Ale v kri-

zové situaci, a ta situace je krizová v celé Evropě, 

přetékají nemocnice, je to zcela legitimní nástroj. 

Musíte přijmout krizové řešení a v tomto případě 

je to drastické omezení mobility.

Může krizové řešení trvat půl roku?

Třeba několik let. Ale pokud se to dostane pod 

kontrolu, pokud se proočkujeme a dokážeme 

šíření udržet na nízkých hodnotách a k tomu 

nastavíme další mechanismy, je to asi režim, který 

nás bude čekat v dalších měsících. Ale jsem obe-

zřetný. Jinými slovy, paní Havrdová má skutečně 

pravdu, ale do podniků lidi pouštíme, abychom 

zachovali ekonomickou výkonnost a chod země. 

Ale ideální to není ani s testováním, právě s ohle-

dem na mobilitu. Kdybychom teď otevřeli všechny 

služby, zvýšíme mobilitu. Jenže my ji musíme 

zvedat postupně, z padesáti procent na padesát pět, 

na šedesát, šedesát pět. Ne rovnou na stovku. Ano, 

omezení mobility je tvrdá chemoterapie. Od té 

ustupujeme pozvolna, pomalu musíme dávkovat 

lidi do ulic a k tomu přidávat trvalé testování 

a očkování. Pokud to správně namixujeme, měli 

bychom už s nějakou podobou společenského 

života přežít úspěšně druhé čtvrtletí. To bude 

rozhodující, protože to už bychom mohli mít pro-

očkovánu polovinu obyvatelstva. Pak už léto může 

být relativně dobré.

Zeptám se přímo – pracujete už ve svých 

úvahách o budoucnosti s modelem, že 

například pořadatel akce či podnikatel by 

mohl v budoucnu testovat a na akci by měli 

přístup negativně testovaní?

Je to model, který může fungovat, a nový systém 

rozvolňování toto bude muset mít. Samozřejmě 

se to musí sledovat a vyhodnocovat, budeme 

se i poohlížet, jak se to dělá v zahraničí. Myslím, 

že Evropa by měla zkušenosti těsně sdílet.

Dneska vám nikdo neřekne, jestli největší 

ohniska jsou ve školách, nebo v zaměstnání, 

nebo kde vlastně. Závěry studií se liší. Máme 

k dispozici kvalitní studie, ale i ty to mají každá 

trochu jinak.

To je další problém. Nemáme data, což je 

pozoruhodné, protože řídíme krizovou situaci 

víceméně intuitivně. Březnový evergreen 

o uzavření průmyslu byl založen na tom, že 

se pandemie šíří v podnicích. Proboha, kde 

jinde, když všechno ostatní je zavřeno?

V tom máte samozřejmě pravdu. Zavření 

průmyslu se nám podařilo zabránit právě proto, 

že nebyla jednoznačná data. Ani prosincové 

rozvolnění, kdy jsme otevřeli všechno najednou, 

nemá jednoznačná data, názory se různí. Jedni 

tvrdí, že by se situace zhoršila vinou mutací tak 

jako tak, jiní s tím nesouhlasí, ale exaktní data, 

proč se pandemie zhoršila a kde byla ohniska, 

vlastně nemáme.

Spolupracujete na budoucích modelech, 

o nichž uvažujete, s profesními svazy? Mám 

na mysli třeba covid aplikaci nebo pravidla 

bezpečného provozu.

To jsou dvě věci, pokud jde o aplikaci, o té se baví-

me s profesionály, jsou tu i komerční fi rmy, které je 

vyvíjejí, a některé vypadají velmi zajímavě. Pokud 

jde o pravidla a svazy, s těmi spolupracujeme, s ně-

kterými velmi intenzivně, občas se u toho i pohá-

dáme. Problém je, že hájí zájmy podnikatelů svého 

sektoru a nedívají se na situaci vždy komplexně 

a objektivně. To jim nevyčítám, to tak prostě je. 

Jejich pohled je nutně sektorový, svaz průmyslu 

chce podpořit průmyslové podniky, svaz obchodu 

OSOBNĚ SI MYSLÍM, ŽE NEBUDE 
PROBLÉM U KADEŘNÍKA, U BĚŽNÝCH 
SLUŽEB, KDY DO PROVOZOVNY CHODÍ 
RELATIVNĚ MENŠÍ POČTY LIDÍ. 
PROBLÉMY BUDOU U AKCÍ S VYSOKÝM 
POČTEM LIDÍ, PROTOŽE TY NENÍ ANI 
PROCESNĚ SNADNÉ NASTAVIT TAK, 
ABY SE RIZIKO MINIMALIZOVALO. 
I VE SVĚTĚ JSOU VŠICHNI OPATRNÍ, 
JSOU NÁZNAKY POKUSŮ O ROCKOVÉ 
KONCERTY, ALE NIKDO NECHCE BÝT 
TÍM PIONÝREM VE ŠPATNÉM SLOVA 
SMYSLU.
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Z makropohledu ano…

Nechci prognózovat, jak pojede ekonomika 

ve druhém pololetí, je to otázka nejen Česka, ale 

celé Evropy, má to globální souvislosti a řadu 

faktorů. Ptáte se, jestli máme připraveny progra-

my pomoci. Máme zdroje na to, abychom v době 

postcovidové ty postižené segmenty podporovali 

a stimulovali.

Jedním z určujících faktorů budoucího 

výsledku budou otevřené provozovny. 

Bavili jsme se o tom, že se v budoucích 

modelech pracuje s podmínkou negativního 

výsledku testování, což zmiňuje i ona matice, 

kterou komentovala média. Nezmiňuje ale 

přirozenou imunitu po prodělané nemoci 

ani imunitu následkem vakcinace. Není to 

podivné?

Určitě se s tím počítá.

Co byste vzkázal podnikatelům? Kdy mohou 

očekávat, že začnete jako vláda nastolovat 

režim, v němž se i s covidem vrátíme k životu? 

Částečně ve druhém čtvrtletí, zplna ve třetím. Ale 

režimově, nebude to plné rozvolnění…

Tomu termínu jsem se vyhnul záměrně. Nejde 

o rozvolnění, jde o život…

Naplno skutečně až ve třetím čtvrtletí. Ještě stále 

z toho nejsme venku, čísla jsou lepší a já jsem op-

timista, ale nejsem epidemiolog. Máme nesmírně 

poctivě vykazovaná čísla, protože máme masivní 

testování. Máme velmi dobrý obraz reality. Druhé 

čtvrtletí bude obdobím pozvolného návratu 

a zkoušení nejrůznějších modelů. Učíme se žít 

s testováním a s covidem. V dalším čtvrtletí už 

bychom to mohli umět.

Nemáte obavu, že do toho všeho hodí vidle 

právníci a téma diskriminace? Všechno je 

dobrovolné, ale může to být rozdílový faktor, 

pokud jde o přístup k mnoha požitkům…

Jsem pragmatik a sázím na zdravý rozum. Chápu, 

že se některé podmínky nemusí každému líbit, 

a že to dokonce někdo může považovat za zásah 

do osobních práv a svobod, ale my přece nemáme 

moc na výběr. Covid nezpůsobila ani vláda, ani 

opozice, ani podnikatelé a fi rmy, ani úředníci. 

Vlastně máme na výběr. Buďto použijeme ty 

nástroje, které máme, a naučíme se s covidem žít, 

nebo všechno zakážeme a budeme zavřeni do Vá-

noc a nejspíš ještě déle. Vždycky je lepší uvolňovat 

život a třeba i zpřísňovat pravidla pohybu v novém 

světě, ale nechat nadechnout podnikatele a provo-

zovatele a nezničit to tady všechno.

Skoro si troufám říct, že tato slova přicházejí 

později, než bychom všichni chtěli. A budeme 

věřit, že přijdou i skutky, které je potvrdí…   

PETR KARBAN

bilitě. A když tenhle aspekt pominete, začne se to 

nabalovat a musíte otevřít všechno. Problém rizika 

v konkrétním prostředí je vlastně z našeho pohle-

du druhotný. Ale i tak riziko v obchodě, kde se lidé 

střídají v relativně krátkém čase, je asi menší než 

u holiče, kde strávím hodinu.

Znovu se vrátím k faktoru času. Asi by tohle 

všechno šlo přijmout, kdybychom se bavili 

o krátkodobých opatřeních, ale některá 

odvětví jsou zavřená de facto rok. Máte 

nějakou segmentovou statistiku dopadů 

opatření?

Máme statistiku dopadů z pohledu makroekono-

mického. Maloobchod dopadl plus minus stejně 

jako v roce 2019, výrazný propad je v obchodech 

s módou. Totální průšvih je ve službách, kde 

makropohled ještě nevypadá tak hrozivě, realita 

v detailu je ale horší, protože čísla kumulují i služ-

by v energetice nebo fi nanční služby. Nicméně tři 

sektory, cestovní ruch, hotely a restaurace, tam je 

pokles mezi šedesáti a devadesáti procenty. Restau-

race to ještě díky okýnkům jakž takž balancovaly. 

Kultura, sport, fi tness, prádelny… další silně 

zasažené obory.

Máte právě pro ně nějaký speciální plán 

pomoci? Cestovní ruch nebude fungovat 

od července naplno. Ministryně fi nancí sice 

v prognóze pracuje s předpokladem, že 

ekonomika pojede ve druhém pololetí na sto 

procent, ale to je spíše přání než realita…

Může jet na sto procent, ale některé segmenty bu-

dou škobrtat, jiné to mohou dohnat. Loňský propad 

ekonomiky o 5,6 procenta  je velmi dobrý výsledek 

vzhledem k tomu, co se tu odehrávalo. Také součet 

za rok 2021 může být vlastně vcelku dobrý…

obchodníky a my to při nejlepší vůli nemůžeme 

seskládat podle jejich názorů. Vyslechneme je, sna-

žíme se je zatáhnout do debaty, jak v konkrétním 

prostředí jednotlivá opatření zavádět, jak nastavit 

konkrétní režim. Ale fi nální pohled na to, jak 

řídit epidemii, na nich stavět nemůžeme, protože 

zkrátka nemají ten celkový nadhled.

Nejde o řízení epidemie, jde spíše 

o práci s rizikem, o antiriziková opatření 

v konkrétních podmínkách jednotlivých 

sektorů. Jejich pohled je přece nejblíže praxi.

To ano. Ale i tam musíme vnímat to, že jejich 

zájem je zájmem jedné skupiny, a my musíme brát 

v potaz skupiny všechny. Ale řada svazů odpra-

covala poctivě ohromný kus práce. S Tomášem 

Prouzou se málokdy shodnu, ale musím uznat, že 

přes všechny konfl ikty pracoval. 

Asi lze pochopit, že bylo nutné drasticky 

omezit masové akce a slovy profesora 

Duška takzvané průtokové provozy. 

Ale jak byste vysvětlil, že když mohu jít 

s respirátorem nakupovat, nelze nastavit 

pravidla, při jejichž dodržení bych mohl 

jít do holičství? Nebo když jdu s dítětem 

koupit mu boty, nemohu při jedné 

cestě koupit boty sobě? To nejsou přece 

příklady masového zvýšení mobility, 

to jsou nelogická a těžko pochopitelná 

opatření, která pak v konečném důsledku 

snižují důvěru v systém.

Zní to logicky. Ale naše logika byla v tom, snížit 

mobilitu na minimum, tedy nechat pouze to, co 

je nezbytné, a cokoliv je jen trochu zbytné, tak 

eliminovat. Problém není v tom, že v tom kterém 

provoze je větší riziko nákazy. Problém je v mo-
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  analýza

I
ndex podnikatelské nálady malých a středních 

podniků (SMEunited Business Climate Index, 

dále jen BCI) se v Evropě od loňského podzimu 

zlepšil z 54,6 na 59,8. Přes tento nárůst se výsledek 

řadí mezi nejnižší čísla zaznamenaná v Evropě 

od fi nanční krize v roce 2009. Oživení v prvních 

šesti měsících letošního roku tak pravděpodobně 

bude jen pozvolné. Na silnější růst se můžeme těšit 

spíše až v druhé polovině roku.

Na výsledek měla negativní vliv především druhá 

vlna pandemie koronaviru v Evropě na přelomu 

podzimu a zimy 2020 a s ní spojená mimořádná 

opatření vlád a lockdown ekonomik. Optimismus 

fi rem se totiž již nevrátil na úroveň léta 2020, kdy 

docházelo k všeobecnému uvolňování s pozitivním 

dopadem na prakticky všechny ekonomické obory 

v jednotlivých zemích.

Struktura oživení
Největší zlepšení vykázal obrat, který zaznamenal 

v předchozím období největší propad.  Zlepšení 

obratu se přitom týká všech sledovaných odvětví, 

především pak průmyslu. V celé Evropě jsou krizí 

nejvíce postiženy fi rmy působící v osobních služ-

bách, kde je v současnosti zotavení nejpomalejší 

ze všech sektorů. 

Zlepšení podnikatelského prostředí je patrné nejen 

na BCI, ale i na dalších významných celoevrop-

ských ukazatelích. BCI ve srovnání s jinými indexy 

v grafu byl již podruhé v řadě nejnižší. Důvodem 

je především fakt, že zahrnuje pouze malé a střed-

ní podniky. Právě na ty mimořádná opatření vlád 

dopadla zvláště tvrdě. Skutečné oživení v tomto 

segmentu nicméně bude o to rychlejší.

Zaměstnanost během krize v evropských malých 

a středních podnicích nezaznamenala významný 

výkyv ve srovnání s obratem, investicemi nebo 

zakázkami. To svědčí i o účinnosti národních 

programů podpory zaměstnanosti, které zabránily 

výraznému propouštění.

ČR versus Evropa
Výsledky BCI v evropských zemích vykazují vý-

znamné rozdíly a pohybují se v širokém rozpětí. 

Záleží přitom na načasování pandemických 

vln i rychlosti a míře reakce vlád na ně včetně 

účinnosti podpůrných programů zaměřených 

na podnikatele. Například fi rmy v Itálii, Španěl-

sku nebo Francii, které byly silně zasaženy hned 

zkraje koronavirové krize, vykázaly větší pokles, 

ale i rychlejší následný růst BCI. Oproti tomu 

podniky například v Německu či Rakousku, 

na které lockdown dopadl později a méně silně, 

vykázaly nižší pokles BCI, ale i menší optimis-

mus ohledně dalšího vývoje.

Česká republika vykázala na podzim 2020 druhý 

největší pokles BCI v historii, který byl navíc 

 výrazně hlubší než v Evropské unii. P řesto české 

hodnoty zůstaly nad evropským průměrem i nad 

dosud nejhorším výsledkem v 1. polovině roku 

2009. Také v České republice přitom v letošním 

roce došlo k pozitivnímu obratu, výsledek BCI 

vzrostl z 56,6 na 62,7. Růst i výsledná hodnota 

je nad evropským průměrem. Rychlejší oživení 

českých podniků je pochopitelné vzhledem k hlub-

šímu propadu ve srovnání s Evropou a překvapivě 

silným výsledkům především průmyslu koncem 

roku 2020.    

KARINA KUBELKOVÁ, hlavní analytička HK ČR

První letošní pololetí ve znamení 

pozvolného oživení

Výsledky celoevropského šetření mezi 30 tisíci malými a středními podniky

Citelné zlepšení ekonomické situace fi rem v druhé polovině 2020 vyrovnalo jen menší část ztrát z jara loňského roku. 

Nálada fi rem s maximálně 250 zaměstnanci se v ČR i v EU zlepšuje, nicméně data na ekonomický boom v první polovině 

roku neukazují.

SROVNÁNÍ INDEXŮ DŮVĚRY PODNIKATELŮ

POZNÁMKA KE GRAFU:

SMEunited Business Climate Index (BCI) je počítán jako průměr malých a středních fi rem, které nahlásily pozitivní nebo stabilní 

situaci a očekávají pozitivní nebo stabilní vývoj pro další období. Proto se Index může pohybovat od 100 (vše pozitivní nebo 

neutrální) do 0 (vše negativní). Economic Sentiment Indicator Evropské komise (EC ESI) měří 5 indikátorů důvěry spojených 

s různými odvětvími. European Markit Composite Purchasing Managers Index (Markit PMI) sleduje proměnné, jako jsou tržby, 

zaměstnanost, zásoby a ceny velkých fi rem ve výrobě a službách. Průměr hodnot Markit PMI I EC ESI za posledních 6 měsíců byl 

upraven tak, aby byl srovnatelný s BCI, přičemž 70 je dlouhodobá průměrná / neutrální hodnota.

Zdroj dat: The SME Business Climate Index and EU Craft and SME Barometer, jaro 2021

O ŠETŘENÍ

Aktuální Komorový barometr byl 

realizován v lednu 2021 a reagovalo na něj 

752 respondentů – členů Hospodářské 

komory České republiky všech velikostí 

a oborů podnikání. 

Pro účely mezinárodního srovnání SMEunited 

se tradičně vybírají jen ti respondenti, kteří 

spadají do kategorie malých a středních 

podniků – takových fi rem bylo celkem 679. 

Celkově v Evropě odpovědělo cca 30 tisíc 

malých a středních fi rem.
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Stabilní  
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motivující  
prostředí

Kariéra v oblasti 
projektování  
energetických 
staveb

Hledáme 
projektanty 

Projektujete nebo se o projektování zajímáte? 

Vyznáte se v technických normách?
 
Chcete se podílet na významných  
průmyslových projektech v ČR i ve světě?

Všechny pracovní nabídky máme na webu: ujv.jobs.cz

Cloudové řešení  
pro bezpečný chod vaší firmy.

Díky řešení ERP QAD Cloud získáte:

Jistotu:  
můžete se spolehnout, že jsou vaše data chráněna  
nejen před zcizením, ale i před případnými útoky.

Finanční výhody:  
informační systém využíváte neomezeně dle svých  
potřeb a platíte jen to, co jste reálně využili. 

Kontrolu:  
všechna data můžete zálohovat z cloudu  
do vlastního archivu.

Pro více informací nás kontaktujte: 
marketing@minerva-is.cz | www.minerva-is.eu/cz/services/cloud-erp
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  měsíce

J
ak vnímáte po roce pandemie stav 

polygrafi ckého průmyslu v Česku? 

Časopisy vykázaly značné propady 

inzerce, knihkupectví byla zavřena i velké 

tiskárny měly značné problémy, některé 

silné značky zanikly…

Propady inzerce byly, ale z našeho portfolia zanikly 

myslím dva tituly. A v těch případech bylo evident-

ní, že příčinou není pandemie, ale nastavení těch 

titulů, jejich vedení a historické souvislosti, táhly 

si s sebou problémy už nějaký čas. Nutno říci, že 

nevidím detailně celý trh, knihy netiskneme, to je 

trochu jiný způsob práce, netiskneme noviny, jsme 

specializovaní na katalogy a časopisy. Ale třeba 

u knih jsem při zavřených knihkupectvích propady 

čekal větší, než o jakých se mluví. Takže z mého 

pohledu není dopad pandemie na trh, pokud 

jde o zakázky, v našem případě nijak devastující. 

Čímž nechci říct, že jsme nepocítili problémy, ale 

v tuto chvíli bych vlastně řekl, že je trh stabilní. 

Samozřejmě, k čemu dochází, to je konsolidace 

trhu, silní, kteří investovali do technologií a jsou 

konkurenceschopní, pod sebe stahují slabé nebo 

alespoň jejich byznys. Ale to platí napříč segmenty, 

klienti chtějí stabilitu, budoucnost, rychlé a kvalit-

ní služby a co nejnižší cenu. Co vidím jako možný 

problém je to, že české fi rmy na konsolidaci nejsou 

příliš připraveny. Jsme první generace fi rem, vní-

máme to jinak než v zahraničí, kde jsou tiskárny 

podniky s historií dvou tří generací. I v zahraničí 

totiž probíhá stejná konsolidace trhu.

Platí, co platilo před dvaceti lety, že v Brně 

vytisknou totéž, co v Praze, jen o polovinu 

levněji?

Dnes to neplatí. On to byl důsledek především 

toho, jak se před mnoha lety trh rozdělil na ty, co 

na dotace dosáhnou, a na ty ostatní. Praha na do-

tace dosáhnout nemohla. A většina manažerů 

fi rem, kteří dostali dotace na investice, je v koneč-

ném důsledku rozdala svým zákazníkům v cenách. 

Jenže dnes už se s tím perou, protože dlouhodobě 

za tehdy nastavené ceny vyrábět nemohou. Mě 

o tom přesvědčují i zákazníci, kteří od nás v průbě-

hu času odešli za levnější cenou a v posledních 

letech se vracejí. Ty fi rmy, které šly cestou dotací 

a nízkých cen, totiž z mého pohledu peníze na in-

vestice rozdaly svým zákazníkům a tím ohromně 

zaspaly. To už se nedá dohnat. A nás to naopak 

přimělo k tomu, že jsme museli neustále opti-

malizovat, zlepšovat, zrychlovat a hledat každou 

rezervu. Stroje jsme inovovali v pětiletém cyklu, 

abychom v tom prostředí deformovaných cen 

obstáli, protože jsme za naši cenu museli vždycky 

nabídnout něco navíc.

Máte šanci si sáhnout na zahraniční zakázky?

Máme asi dvacet až třicet procent zakázek ze za-

hraničí. Jsme srovnatelní kvalitou i podmínkami, 

možná jsme o něco levnější, ale nijak výrazně. Pro-

blém je, že v naší branži je tlak na rychlost, a když 

započítáte čas na přepravu, můžete si sáhnout pro 

zakázky jen do okolních zemí. Protože dneska 

jedeme i v polygrafi i, hlavně u časopisů, v pod-

statě just-in-time, běžné jsou dodávky do tří dnů. 

Nemluvě o tom, že se neustále zdražuje doprava. 

Knížkaři se ale dostanou do celé Evropy.

Just-in-time v polygrafi i?

U časopisů v zásadě ano, máme opravdu maxi-

málně tři dny na výrobu. Všichni do poslední 

chvíle čekají na inzerci, expedice je ale svatá. 

Proto máme v podstatě všechny stroje zdvojené, 

některé ztrojené. Nemůžeme si dovolit, že by něco 

vypadlo. V tom máme obrovskou výhodu, byli 

jsme nuceni v minulých letech, jak už jsem zmínil, 

masivně investovat a jsme schopni držet kvalitu 

i termíny dlouhodobě, i v nejsilnějších měsících. 

To je schopen málokdo. A přitom máme i vysokou 

fl exibilitu a variabilitu. Což nám dovoluje i nasta-

vený servisní model, kdy všechny stroje jsou přes 

IoT online spojeny přímo s výrobci, kteří je mají 

pod neustálou kontrolou. A díky tomu, že takhle 

jedou všechny jejich stroje po světě, mají exklu-

zivní data z provozu, která využívají k prediktivní 

údržbě. Na pravidelnou údržbu jezdí v cyklech 

podle harmonogramu, ale když je problém, řeší ho 

okamžitě. Vlastně přesnější je říct, že ho obvykle 

řeší dřív, než nastane. Protože díky online kontrole 

oni vlastně vědí, že třeba některé díly jsou už na-

máhané za hranou. Dřív jsme se bránili vyměňovat 

díly dřív, než se pokazí, ale dnes si to neumím 

představit. Stroje jsou na to, aby jely.

Je český polygrafi cký průmysl srovnatelný 

se zahraničním?

Určitě technologicky, tiskárny, které tu jedou 

a investují, jsou plně srovnatelné. Investují do nej-

modernějších technologií, kupuje se totéž, co 

v Německu nebo Rakousku. Trendem je samozřej-

Pořád věřím v papír
S Petrem Kotýnkem, majitelem tiskárny Triangl, o stavu českého 

polygrafi ckého průmyslu, krásném novém stroji, významu investic pro 

konkurenceschopnost a také o tom, proč Josef Středula nemá pravdu.

TISKÁRNA TRIANGL

Rodinná společnost s bezmála třicetiletou 

tradicí je jednou z nejvýznamnějších 

a nejlépe vybavených tiskáren 

v ČR, s vysokou specializací na tisk 

středněnákladových časopisů, katalogů, 

brožur, prospektů, publikací a kalendářů. 

Zdobí ji rychlá efektivní výroba bez 

potřeby kooperací dílčích výrobních 

procesů, mimořádná dostupnost 

distribuce časopisů, vysoká kapacita 

a fl exibilita. Největší cenností je ale 

vysoce kvalifi kovaný a profesionální 

personál a přesně vyladěné procesní 

řízení, vyvíjené od prvopočátku existence 

společnosti. Stabilitu společnosti dodávají 

promyšlené dlouhodobé investice 

do nejnovějších automatizovaných 

technologií, zajišťujících vysokou 

produktivitu a perspektivu.
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vrací, protože drobný merkantil se v posledním 
roce takřka nevyrábí. Digitální tiskárna je v princi-
pu velmi levná technologie, kterou si může pořídit 
skoro každý, ale její využití je velmi omezené.

Takže váš zbrojní arzenál dnes stojí na čem?
Jsme konzervativní. Když pominu Komori, je to 
výhradně Heidelberg, dva osmibarevné stroje, dva 
pětibarevné, jedna čtyřbarevka. První čtyři stroje 
jsou plně automatizované. Před dvěma lety jsme 
řešili další posílení, protože jsem vnímal, že trh 
se začíná konsolidovat. A zároveň je zřejmé, že 
náklady v našem segmentu jdou dolů, podle mě se 
ustálí někde mezi šesti a pětatřiceti tisíci výtisků. 
Stopnul jsem tehdy úvahy o dalším plochém 
stroji, rozlétli jsme se do zahraničí a japonská ro-
tačka s LED technologií nás doslova uhranula. Je 
to produkt přesně na ty náklady, o nichž mluvím. 
Založili jsme vývojové centrum a po roce a půl 
počítání, v prosinci 2019, jsme se rozhodli, že 
do toho půjdeme, ačkoliv tady na to nejsou ani 
barvy. Začali jsme budovat novou halu, nechali 
jsme si postavit stroj a přišel březen 2020 a covid 
a nám spadla produkce skokem na polovinu. 
Tak to jsme tu seděli, hala nedostavěná, stroj 
objednaný, a říkali jsme si, co na něm asi budeme 
tisknout. Ale nevzdali jsme to, na dálku jsme 
testovali, protože do Japonska už jsme nemohli, 
i předávací testy jsme dělali na dálku, na evrop-
ských barvách a substrátech. Na dálku jsme dě-

běli několik dní, dnes zvládneme za šest hodin. 
Máme archivované zakázkové knihy a z nich je to 
naprosto průkazné.

Dříve se hodně čekalo od digitálního tisku…
To mi přišlo už tehdy jako nafouknutá bublina 
a současnost mi, myslím, dává za pravdu. I my 
máme digitální divizi, ale je to minoritní podíl za-
kázek. Digitální svět je v polygrafi i velmi omezený. 
Před lety se do toho sypaly peníze, dnes se stroje 

mě plná automatizace, od prepressu až po expedi-
ci. Je to samozřejmý trend, co nejvíce omezit lidský 
faktor na všech stupních, kde to jen trochu jde, 
protože ten je obvykle problematický. A nebylo to 
vždycky jednoduché, máme InSite, což je online 
systém kontroly plotrů, tedy tiskových dat. Vyvinul 
jej Kodak, ale nikdo s tím nechtěl moc dělat 
nejen u nás, ale ani ve světě. Máme už třetí verzi, 
první dvě vlastně moc nefungovaly. A konečně se 
dostáváme do doby, kdy si to zákazníci pochva-
lují, protože čas na fi nální schválení tiskových dat 
se dramaticky zkrátil, vše probíhá elektronicky, 
pohodlně, v prostředí webového prohlížeče. 
A dnes, s technologiemi, které máme, bychom bez 
toho nemohli asi ani fungovat. Proto kdybych se 
chtěl pyšnit, řeknu, že některé tuzemské tiskárny 
zahraničí i předčí. My jsme v pandemickém roce 
zprovoznili unikátní tiskárnu japonské značky 
Komori a je to dnes jediná tiskárna svého druhu 
v Evropě i v Americe, tuším dvanáct jich je v pro-
vozu v Japonsku. Plně autonomní malá rotačka, 
která na výstupu rovnou falcuje archy. S dvacet 
let starými rotačkami v Evropě se nedá srovnat. 
A tu si bez InSite systému neumím představit.

Polygrafi e udělala v tomto tisíciletí ohromný 
skok kupředu…
Já bych řekl, že možná v posledním desetiletí. 
Máme tu zákazníky, co s námi jdou dvacet let. 
A srovnatelnou zakázku, kterou jsme tehdy vyrá-

KOMORI 38/625S LED-UV

Unikátní japonská tiskárna, jediná mimo 
asijský kontinent. V principu jde o ofsetový 
kotoučový stroj, slangově zvaný rotačka, 
ovšem se zcela jiným principem sušení 
barvy, než je obvyklé právě u konvenčních 
strojů.  Tiskne oboustranně UV barvami, 
obvod válce je 625 mm, maximální šíře 
role 965 mm – maximální formát je proto 
62,5 x 96,5 cm, tedy DIN A1. Díky svým 
parametrům dosahuje rychlosti tisku 25 až 
30 000 archů/h v závislosti na gramáži 
papíru a pokrytí papíru barvou. Použitá 
unikátní metoda LED sušení navíc zkracuje 
významně celý výrobní proces, když zcela 
odpadá časově náročné sušení v sušicím 
tunelu, zde jsou na výstupu okamžitě 
po tisku tiskové archy již složené v podobě 
knihařské složky. Předností této tiskárny 
zcela nové generace jsou také velmi krátké 
přípravné časy a přesnost i kvalita tisku 
zcela srovnatelné s archovými stroji.

Tiskárna je využitelná pro náklady 
od 6 000 výtisků výše, zvládá tisknout 
na natíraný i nenatíraný papír, v gramážích 
52 až 115 gramů/m2.

 PAN STŘEDULA MOŽNÁ 
ZAPOMÍNÁ, ŽE MZDU NEURČUJE 
PŘÁNÍ PODNIKATELE, ALE 
EKONOMIKA PODNIKU. JÁ NEMŮŽU 
CENY ŠROUBOVAT NAHORU, ABY MĚL 
TISKAŘ TŘEBA STO TISÍC, PROTOŽE TO 
BYCH TO MOHL ROVNOU ZAVŘÍT. 
A PAK, U NÁS MOŽNÁ NEJDE ANI 
TOLIK O MZDY, ALE O CHARAKTER 
PRÁCE, JEDEME SEDM DNÍ V TÝDNU, 
DVACET ČTYŘI HODINY DENNĚ. 
A TROJSMĚNNÝ PROVOZ UŽ SE DNES 
NENOSÍ.
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a nevzdělanou pracovní sílu. Natvrdo, že platíte 

málo. A když zaplatíte více, bude lidí dost.

Já si to nemyslím. Máme jeden podnik v Praze, jeden 

v Milovicích, nijak to nerozlišujeme, mzdy jsou na stej-

né úrovni a nemyslím, že jsou malé. Pan Středula 

možná zapomíná, že mzdu neurčuje přání podnikatele, 

ale ekonomika podniku. Já nemůžu ceny šroubovat 

nahoru, aby měl tiskař třeba sto tisíc, protože to bych 

to mohl rovnou zavřít. A pak, u nás možná nejde ani 

tolik o mzdy, ale o charakter práce, jedeme sedm dní 

v týdnu, dvacet čtyři hodiny denně. A trojsměnný 

provoz už se dnes nenosí. Doufám, že se to změní, ale 

nevím, co by mělo nastat. V každém případě platí, že 

bez lidí ani s automatizovanými stroji nic nevyrobíme.

Když se zamyslím nad vaší produkcí, dlouhá 

léta investujete stamiliony do technologií, 

které produkují něco, o čem se ve vlnách takřka 

pravidelných tvrdí, že se to blíží svému konci…

Já papíru pořád věřím. Internet a počítač musí lidi 

jednou přestat bavit. Stejně jako nezanikly gramofono-

vé desky, nezanikne papír. Když se díváte do počítače 

celý den v práci, nechcete do něj koukat ještě večer. 

Rok využíváme home offi  ce a už jsem slyšel hlasy, 

že zaniknou kanceláře. Podle mě je to nesmysl, lidé 

nechtějí být zavření doma, už chtějí pryč. S papírem je 

to stejné, nechcete být zavřený ve virtuálním prostředí, 

chcete fyzický svět. Papír je fyzický svět. A že papír 

má pořád budoucnost, dokazuje fakt, že v loňském 

a letošním roce je boom dětských časopisů. Nefungují 

školky, nikam se nesmí a děti potřebujete zabavit. 

Internet nestačí, najednou objevujeme vystřihovánky, 

slepovačky a podobné hrátky skoro zapomenuté. 

Vidíte podobný trend třeba u fi remních časopisů 

nebo katalogů, což je vaše doména?

Také. Po roce 2008 katalogy nikdo nechtěl, po dvou 

letech se k nim vlastně všichni vrátili. Ano, přistu-

puje se k nim jinak než v minulosti, fi rmy už nechrlí 

desítky tisíc výtisků a nerozdávají je na každém 

kroku, ale tam, kde mají fungovat emoce, je prostě 

kvalitně vyrobený časopis nebo katalog internetem 

nenahraditelný. Podobné je to s knížkami. Říkalo se, 

že zaniknou. A dnes se tiskne mnohem více titulů než 

dříve. Zase, v menších nákladech, ale tiskne se. Totéž 

kalendáře, tiskneme nejvíc kalendářů v historii fi rmy. 

Jestli něco zanikne, mohly by to být noviny, informace 

s krátkým životem. Ale jinak se o budoucnost příliš 

nebojím, naopak, skoro si myslím, že dnes, po roce 

pandemie, je budoucnost papíru zcela zřejmá, protože 

on je dotekem toho reálného světa, který jsme měli 

rádi a který se s covidem začal ztrácet. A nemyslím, že 

je to jen krátkodobá nostalgie, i řada průzkumů totiž 

prokazuje, že ve fi remním komunikačním mixu papír 

jako médium roste. Firmy se vracejí k papíru v interní 

komunikaci, protože když totéž pošlou mailem nebo 

na intranet, většinou to nikdo nečte. Takže ano, věřím 

papíru. Věřím naší fi rmě. Pořád si říkám, že i kdyby 

na tom byl papír s oblibou někdy v budoucnosti hůře, 

pořád tu jedna dvě tiskárny budou zapotřebí a něco se 

tisknout bude. A když budeme nejlepší…  

PETR KARBAN 

lali i instalaci a zprovoznění stroje u nás, protože to 

zase nemohli Japonci sem. Užili jsme si, ale po třech 

měsících provozu je stroj v plné kondici a splňuje to, 

co jsme od něj očekávali. A práce je.

To jste v tom březnu neměl lehké spaní…

Já jsem věřil, že sice přišel propad, ale že to nemůže 

trvat věčně. Ani v roce 2008 jsme nehodili všechno 

přes palubu. A to jsem byl mladší, a přece jen trochu 

vyjukaný. 

Pomohla vám ta zkušenost?

Mně osobně určitě. Dnes vím, co jsem tehdy nevěděl, 

že krize přicházejí, ale každá musí jednou skončit. 

Tentokrát jsme se hlavně snažili udržet lidi, neudělat tu 

chybu jako před lety, kdy jsme se s některými rozloučili, 

abychom udrželi cash fl ow. V loňském roce jsme 

dělali všechno proto, abychom udrželi každého. Přesto 

nezastírám, že v dubnu jsem měl nepříjemné pocity. 

Na druhou stranu, věděl jsem, že fi rma je zdravá, silná 

a že takových fi rem je tu jen pár. Kdo jiný by to měl 

přežít než zdravá a dobře vedená rodinná fi rma?

Zmínil jste, že základ vaší produkce jsou katalogy 

a časopisy. Jedna věc je vytisknout, druhá 

věc je ale fi nální úprava, řekl bych knihařina, 

aby ten produkt byl sexy. Jaké jsou ve vašem 

oboru trendy?

High end jsou luxusní časopisy, na drahých papírech, 

s 3D obálkami. To jsou ale malonákladové časopisy, 

velmi drahé. Na druhém pólu jsou vysokonákladové 

časopisy, na papírech s nízkou gramáží, ve vysokých 

nákladech. To jsou dva extrémy a přesně mezi nimi 

se obvykle pohybujeme my. Střední náklad, vyso-

ká kvalita. Takže pokud jde o trendy, jsou takovým 

kompromisem mezi high endem a cenou – používají 

se ražby, slepotisky, různé druhy parciálních laků, 

lamino, rozjíždí se 3D UV lak, objevují se nové typy 

papíru. To všechno umíme. Ale žádné zvláštní výstřel-

ky nevidím, maximálně Vogue si tu a tam něco dovolí. 

Vždycky je na konci důležitá jediná věc: kdo to zaplatí. 

A s inzercí bojují všichni.

Když se bavíme o výstřelcích, sahá i sem dnes 

automatizace, nebo potřebujete řemeslo, třeba 

kvalitní knihaře?

Ke všemu potřebujete dobré lidi. Práci odvedou stále 

sofi stikovanější stroje, ale nemůžete k nim postavit 

nekvalifi kovanou obsluhu.

Máte ji?

Snažíme se, ale je to těžké. Pro mě je vlastně překva-

pení, že ani v pandemické době lidi nejsou. I v areálu, 

kde sídlíme, fi rmy propouštěly řadu lidí, zkoušeli jsme 

je, bez úspěchu. Díky konci Europrintu jsme si od nich 

vytáhli nejšikovnější lidi, ale jinak situace není růžová.

Tiskařina netáhne?

Dnes netáhne žádná práce, zdá se mi…

Josef Středula k tomuto tématu na svém twitteru 

nedávno napsal, že je to tím, že chcete levnou 

PROČ JSOU ČASOPISY 
STÁLE VE HŘE?

Protože, jak ukazují výzkumy 

tohoto tisíciletí, nezastupitelnou 

roli v lidské paměti má  její 

nedeklarativní složka, k níž patří 

i paměť emoční. Je prokázáno, 

že pokud se emoční vjemy 

opakují, vytvoří se paměťová 

stopa, díky níž pak mohou 

reakce probíhat rychleji, protože 

vlastně nevědomě. 

Základním nositelem emocí 

je příběh, proto fakta spojená 

s příběhem jsou vždy 

zapamatovatelnější a lépe 

identifi kovatelná. Tištěný 

časopis jako nositel příběhu 

je výjimečný v tom, že působí 

na více smyslů najednou. 

Můžete si na něj sáhnout, má 

určitou teplotu, strukturu, 

voní, je vlastně výtvarným 

artefaktem… A všechny tyto 

smyslové vjemy ještě podporují 

emoční účinek příběhu a jeho 

vazbu na jednotlivé složky 

příběhu. Tedy i služby, produkty 

a značky.

To jsou fakta, na nichž staví 

obsahový marketing, který 

(znovu)objevuje kouzlo a účinek 

tištěných časopisů. Ostatně 

svědčí o tom i čísla: 

 67 % dospělé populace 

v Evropě čte časopisy alespoň 

jednou týdně

 62 % čtenářů časopisů se 

k jednomu výtisku vrátí 

minimálně dvakrát

 48 % čtenářů zaměstnaneckých 

časopisů hodnotí svůj časopis 

jako oblíbený

 25 minut je průměrný 

čas, který věnuje čtenář 

zaměstnaneckému časopisu

 20 % marketingových rozpočtů 

směřuje do obsahového 

marketingu

 19 % je nárůst v segmentu 

zaměstnaneckých časopisů 

v Německu po roce 2010

 8 % nárůstu tržeb vykazuje 

u svých značek skupina čtenářů 

zákaznických časopisů
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D
o předložení návrhu Komise zbývá ještě ně-

kolik měsíců a tvrdá jednání o fi nální podobě 

emisních limitů budou pokračovat i po jeho 

předložení – na půdě Rady EU, a zejména Evrop-

ského parlamentu, který je po minulých volbách 

opět o něco zelenější.

Na pozadí boje s klimatickými změnami a snahy 

být v roce 2050 uhlíkově neutrálním kontinen-

tem zahájila Evropská unie v minulém roce 

práci na nových sektorových normách v oblasti 

emisí. Ačkoliv aktuálně platný předpis Euro 6/VI 

přináší výrazné snížení emisí ze silniční dopravy, 

na expertním výboru AGVES (Advisory Group on 

Vehicle Emission Standards) byla v říjnu minulého 

roku předložena ze strany konsorcia expertů CLO-

VE doporučení pro nové normy Euro 7/VII. Ty 

předpokládají mnohem přísnější hodnoty, které by 

měly být zároveň dosaženy za mnohem přísnějších 

podmínek. Evropská komise chce nové limity pro 

osobní automobily a dodávky navrhnout koncem 

roku 2021, v platnost by měly vstoupit v roce 2025.

„Automobilový průmysl je pod obrovským tlakem 

regulací a technologického vývoje, zároveň jsou fi r-

my vlivem pandemie koronaviru výrazně oslabené, 

Norma EURO 7/VII:
Přinese konec spalovacích motorů?

Aktuálně platnou emisní normu Euro 6/VI by měla podle Evropské komise už v roce 2025 nahradit norma nová, a to 

mnohem přísnější. V říjnu minulého roku se na veřejnosti objevily první kontury připravované sedmičky, podle kterých by 

automobilky už za čtyři roky v podstatě nemohly prodávat nové automobily či dodávky s klasickým spalovacím motorem. 

Dle posledních informací by návrh nemusel být nakonec tak drastický, riziko však zažehnáno rozhodně není. 
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vším na snižování oxidů dusíku. Navíc oproti zavedené 

praxi dané rozdíly v technologiích tradičních pohonů 

mohou být benzinové a dieselové motory postaveny 

na roveň. Nové emisní normy by totiž mohly platit pro 

všechny pohony stejně bez rozdílu. 

„Podle dostupných informací by mělo dojít ke zpřísnění 

požadavků na hladinu výfukových exhalací nových 

vozidel, v tuto chvíli se nejčastěji v odborných kruzích 

hovoří o sloučeninách dusíku a pevných částicích, stra-

nou však nezůstanou ani ostatní dosavadní škodlivi-

ny,“ upřesňuje Luboš Trnka ze společnosti TÜV SÜD. 

„Pro výrobce to vše pochopitelně znamená nutnost 

dalšího vývoje jak samotného spalovacího motoru, 

tedy např. zvyšování termodynamické účinnosti, tak 

jeho aft ertreatmentu a další senzoriky na motoru i 
výfukovém potrubí. Zárove  s tím existuje potřeba 

v co nejširší míře využívat rekuperaci energie pro 

zlepšení energetické bilance dopravního prostředku. 

V praxi to přinese další elektrifi kaci pohonů u všech 

kategorií vozidel,“ vysvětluje Luboš Trnka. 

Do hry zároveň vstupují přísnější metody, či dokonce 

sjednocení limitů při měření v laboratořích a v reál-

ném provozu (tzv. RDE), přičemž vše zmíněné výraz-

ně promění současnou praxi. Homologační autority 

budou muset investovat do nových, citlivějších, a tedy 

velmi drahých měřicích technologií, vznikne potřeba 

rychlého odborného vzdělávání personálu, úpravy 

provozů i legislativní či provozní úpravy v oblasti 

pravidelných technických prohlídek.

Normy versus vývojový cyklus
Dalším důležitým faktorem, který však experti v tuto 

chvíli neberou příliš v potaz, je vývojový cyklus 

pohonu či vozidel. Ten obvykle trvá pět až sedm 

let. „Vyvinout v tak krátké době nová technologická 

řešení k dosažení přísnějších limitních hodnot není 

technicky možné, anebo by to bylo za enormní cenu, 

která by neodpovídala celkovému p ínosu,“ varuje 

Milan Šlachta, reprezentant skupiny Bosch v České 

republice, a dodává: „Společnost Bosch podporuje cíl 

jednoduché a srozumitelné emisní legislativy v nové 

normě Euro 7/VII, její emisní požadavky by měly být 

proveditelné a kontrolovatelné, pokud jde o měření 

a testování. Je třeba vzít v úvahu všechna možná 
ešení k dosažení nižších emisí v dopravě včetně 

syntetických paliv pro stávající spalovací motory a dále 

pracovat na vylepšování spalovacích motorů a jejich 

hybridizaci.“

Jak se oslovení experti z různých částí dodavatelského 

řetězce shodují, pokud by fi nální podoba normy byla 

stejně přísná jako prvotní návrhy, může výrazně při-

spět k vytlačení tradičních spalovacích motorů z trhu 

již během několika příštích let. „To by znamenalo nejen 

náhlou ztrátu pracovních míst, tradičních technických 

kompetencí, ale i ohrožení fi nancování vývoje potřeb-

ných technologií pro budoucí mobilitu,“ varuje Milan 

Šlachta. Vynucená změna by navíc přišla v době, kdy 

v Evropě zatím není vybudovaná dostatečně robustní 

infrastruktura pro komfortní provoz vozidel využívají-

cích alternativní paliva.  

VOJTĚCH SEVERÝN

ať již propadem poptávky, či výpadky v dodavatelském 

řetězci. Současně platné limity škodlivin v rámci 

Euro 6/VI i pro spotřebu paliva, resp. CO
2
, přitom již 

dnes výrazně zasahují do modelové nabídky automobi-

lek. Jakkoliv autoprůmysl bere svou zodpovědnost vůči 

životnímu prostředí vážně, případné drastické zpřísňo-

vání podmínek v tak krátké době je pro toto páteřní prů-

myslové odvětví nerealistické. Znamenalo by vynaložení 

dalších obrovských investic, vedlo by k oslabení průmyslu 

jako takového a nakonec by nemuselo znamenat ani vý-

razné zlepšení dopadů na životní prostředí,“ komentuje 

snahy Evropské komise Zdeněk Petzl, výkonný ředitel 

Sdružení automobilového průmyslu.

Přísnější limity a podmínky testování
Evropská komise si vytyčila za cíl bojovat nejen za sni-

žování emisí CO
2
, chystané normy se zaměřují přede-

JAKÉ TYPY EMISÍ 
PŘI SPALOVÁNÍ VZNIKAJÍ 
A CO NORMY HLÍDAJÍ

Při běhu motoru, tedy při 

spalovacím procesu, jsou 

hořlavé složky paliva v ideálních 

podmínkách přeměněny na oxid 

uhličitý (CO
2
) a vodu (H

2
O). 

Protože v praxi nelze docílit 

ideálních podmínek, vznikají při 

spalování také uhlovodíky (HC), 

oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku 

(NO
x
), oxidy síry (SO

x
) a další. 

Emisní normy Euro stanovují 

limitní hodnoty škodlivin 

ve výfukových exhalacích 

vznětových a zážehových 

motorů vozidel v závislosti 

hmotnosti škodliviny na ujeté 

vzdálenosti. Aktuálně platné 

normy stanovují limity oxidu 

uhelnatého, uhlovodíků, oxidů 

dusíku a pevných částic a uvádějí 

způsob měření těchto škodlivin 

(metodikou laboratorního 

měření WLTP a měření v reálném 

provozu RDE).

CO OZNAČUJÍ ČÍSLICE 
EMISNÍCH NOREM

Evropské emisní normy existují 

od roku 1993, od té doby 

došlo ke znatelnému snížení 

emisí škodlivin produkovaných 

silničními vozidly. Normy pro 

osobní automobily a lehké 

užitkové automobily jsou 

číslovány arabskými číslicemi, 

normy pro těžké nákladní 

automobily a autobusy jsou 

označovány římskými číslicemi. 
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V
 prvním čtvrtletí tohoto roku bylo v Česku 

vyrobeno celkem 333 520 motorových vozidel, 

což je o 2,7 % více než ve stejném období 

loňského roku a březnová výroba osobních vozidel 

se dokonce přiblížila předkrizovým objemům. 

Do souvislostí uvádí čísla Vojtěch Severýn, manažer 

komunikace Sdružení automobilového průmyslu: 

„Při hodnocení je potřeba zohlednit, že ve druhé po-

lovině března 2020 se uzavřel prakticky celý evropský 

automobilový průmysl. V České republice se nejprve 

18. března 2020 zastavila výroba ve ŠKODA AUTO 

a TPCA, nošovický Hyundai je následoval o pět dní 

později.“ Doplňuje ho i Zdeněk Petzl, výkonný 

ředitel Sdružení automobilového průmyslu: „Rea-

lističtější pohled na vývoj letošní výroby proto dává 

srovnání s rokem 2019. Tehdy bylo v prvním čtvrtletí 

vyrobeno více než 363 tisíc osobních vozidel, tedy jen 

o 8,6 procenta více než letos, v samotném březnu se 

produkce automobilů přiblížila roku 2019 dokonce 

na necelých pět procent rozdílu. Tržní a ekonomické 

podmínky jsou však diametrálně odlišné. V auto-

průmyslu je nadále patrná velká nejistota. Situace 

na trhu s polovodiči i ceny dalších vstupů nyní dusí 

automobilky na celém světě, Česko není výjimkou. 

Kolínská Toyota dokonce musela z tohoto důvodu 

načas zastavit výrobu. Aktuální zprávy z evropských 

trhů však ukazují na mírné oživení. Čerstvá statistika 

ACEA potvrzuje meziroční růst 3,2 procenta a dává 

nám tak naději na mírný optimismus.“

Otazníky za pohonem zítřka
Trend čisté mobility je pro celý globální auto-

průmysl jednoznačně nejsilnějším změnovým 

faktorem. Evropa tlačí na Green Deal a ten tlačí 

na producenty automobilů – tématu se blíže na 

celé následující dvoustraně věnuje právě Voj-

těch Severýn. 

Na nabídku čisté mobility pomalu reaguje i trh, což 

dokazuje nárůst prodejů vozů s hybridním poho-

nem, který v Česku v 1. čtvrtletí vzrostl o 83 procent 

na 4 705 automobilů, z toho takřka tisícovku vozů 

tvořily plug-in hybridy. Jejich počet u nás se tím 

meziročně zdvojnásobil. Otazník k pohonu budouc-

nosti však stále patří, což dokazuje naopak o třetinu 

klesnuvší počet nově registrovaných elektromobilů. 

Impulz v tomto segmentu očekávají dovozci od 

značky Dacia, která s modelem Spring v ceně pod 

450 000 Kč přichází na český trh právě v současné 

době. Přesto platí, že počet elektromobilů u nás 

se loni také téměř zdvojnásobil a spolu s plug-in 

hybridy je nyní v tuzemsku více než 10 tisíc vozů 

s externím dobíjením. Mezi ekologickými vozy však 

stále převládají auta na LPG a CNG, kterých je re-

gistrováno celkem 136 tisíc, nicméně větší přírůstky 

v poslední době vykazují elektrické vozy. V letošním 

roce by statistiky mohly poprvé zaznamenat i vozy 

s vodíkovým pohonem, když na první čerpací stani-

ce tohoto typu reaguje nejrychleji japonská Toyota 

s modelem Mirai.

Experti se však obávají, že bez promyšlené kon-

cepční podpory státu, a především bez většího 

rozvoje infrastruktury bude náběh bateriových 

vozů v Česku ve srovnání s okolními státy výrazně 

pomalejší. Přesto jde o segment, který má značný 

růstový potenciál. Svědčí o tom i ofenziva němec-

kého koncernu Volkswagen. Ten nejen že plánuje 

mít do roku 2030 v Evropě šest továren na výrobu 

baterií (jednu snad i v Česku), ale vyhlásil útok na 

(zatím) neotřesitelnou pozici značky Tesla. 

Mizivá podpora může být smrtící 

Právě baterie a síť nabíjecích stanic jsou dnes 

v Evropě stále limitujícím faktorem pro větší 

využití nových pohonů. Volkswagen proto od 

roku 2023 spustí výrobu vlastního typu, což by 

mělo snížit náklady na baterie až o 50 procent 

a ve spolupráci s britským ropným gigantem BP 

a s elektrárenskými podniky Enel a Iberdrola má 

cíl významně posílit síť nabíjecích stanic. Do pěti 

let by prý v Evropě mělo být k dispozici minimálně 

18 tisíc  rychlonabíjecích míst. 

Co to znamená pro český autoprůmysl? Expert 

poradenské fi rmy EY pro automobilový průmysl 

Petr Knap vidí značná rizika: „Investoři již dnes 

začínají vedle daňových pobídek, ceny práce a její 

kvalifi kace hodnotit i environmentální parame-

try. A podpora elektromobility ze strany státu je 

jedním z nejviditelnějších. Bohužel ne u nás, kde je 

v podstatě mizivá.“ 

Varováním může být dva roky stará studie 

připravenosti na elektromobilitu, kterou právě 

společnost EY pro sdružení AutoSAP zpracovala. 

Výsledek? Již tehdy poukázali na celou stovku vý-

znamných českých dodavatelských fi rem, jejichž 

příjmy generují prodeje výrobků, které už v bate-

riových elektromobilech nejsou zapotřebí.  

 

PETR KARBAN

Je optimismus výrobců aut oprávněný?
Čísla ukazují, že se začátkem druhého pandemického roku se podniky v českém automobilovém průmyslu začínají dostávat 

zpět do kondice, přestože celý segment globálně poznamenává krize poptávky i nedostatek některých komponent či 

materiálů. 

1. ČTVRTLETÍ 2021 ČESKÉHO 
AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU 
V ČÍSLECH

305 979 konvenčních osobních vozů  

12 272 elektromobilů 

13 646 hybridů 

1 111 autobusů

241 nákladních vozů

271 motocyklů
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A
ktuálně v komunikaci používáte logo 

se symbolem pětadvaceti let. Není to 

málo?

Neznamená to, že slavíme dvacet pět let podniká-

ní! Jde o to, že v letošním roce sídlí naše společnost 

již pětadvacet let v Praze 6 na Veleslavíně. Zároveň 

bychom ale mohli oslavit i krásných třiatřicet 

společných let našeho, myslím, celkem úspěšného 

partnerství s Honzou Švorcem. 

Pokud dobře počítám, začínali jste tedy ještě 

před rokem 1989?

Ano, první společné podnikatelské kroky jsme zahá-

jili již před listopadem 1989, a to v garáži rodinného 

domku. Znám i slavnější fi rmy, které tak začínaly… 

V našem případě to ale byla garáž, kde se opravo-

vala auta. Nejdříve každý podnikal samostatně, pak 

následovalo sdružení Přerost a Švorc Auto, které se 

nakonec přetvořilo do dnešní podoby klasické spo-

lečnosti s ručením omezeným. Je to na první pohled 

už hodně dlouhá doba, ale na druhou stranu stále 

máme chuť, spoustu nápadů a dost energie tvořit 

dál. Firmu neustále modernizujeme a posunujeme 

kupředu. Je to i díky ustálenému týmu zaměstnan-

ců, kteří s námi drží krok. Všichni jsme na jedné 

lodi a jedině společně dokážeme fungovat.

Jak se vám daří v této nelehké době?

Myslíte-li dobu covidovou, tak samozřejmě cítíme 

pokles obratu, asi jako každý v našem oboru. Servis 

je sice otevřený a funguje po celou dobu bez větších 

omezení s dodržením platných hygienických opat-

ření, ale někteří zákazníci se bojí přijet, prodlužuje 

se i doba nájezdu kilometrů k servisním prohlídkám 

z důvodu rozšíření home offi  ce, lidé tráví většinu 

času doma, necestují, auta stojí, a to nám ubírá práci. 

Prodejny nových a ojetých vozů jsou z rozhodnutí 

vlády dlouhodobě uzavřené, takže se učíme a zvy-

káme si my i zákazníci na objednávky a vůbec celou 

komunikaci prostřednictvím vzdálených prostředků. 

Dá se to zvládnout, ale na rovinu: není to ono! Už se 

všichni těšíme, až se zákazníci opět vrátí do našich 

autosalonů, budeme jim moci nabídnout dobrou 

voňavou kávu a vůz společně vybrat, nakonfi gurovat 

a doladit detaily. A hlavně, užít si na obou stranách 

ty krásné okamžiky, kdy si zákazník osobně přebírá 

nový vůz a poprvé do něj usedá, pohladí si volant 

a přivítá se se svým novým parťákem. To nám všem 

teď už hodně dlouhou dobu chybí. 

Jak se připravujete na elektromobilitu?

Začít se teď připravovat, to by bylo opravdu pozdě! 

Doba elektrická už je tady! V polovině května 

Koupit auto online nedokáže každý
Automobilový průmysl na jedné straně čelí propadu trhu a nedostatku náhradních dílů, na straně druhé investuje masivně 

do snižování emisí a nových pohonů. Mezi výrobci automobilů a zákazníky jsou však ještě prodejci. Jak se jim žije v době 

pandemické, naznačuje rozhovor s Liborem Přerostem, zakladatelem a spolumajitelem společnosti Přerost a Švorc Auto. 
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nabrali, i když to bylo pouze v řádu jednotek osob, 

jako náhradu za chybějící personál na pozicích, 

které jsme neměli obsazené. I my bychom ale 

dokázali zaměstnat více lidí. Moc rádi bychom 

do našeho kolektivu přivítali zručné a zodpovědné 

automechaniky, autolakýrníky a autoklempíře. 

Svých zaměstnanců si velice vážíme, dobře totiž 

s mým kolegou Honzou Švorcem víme, že právě 

oni jsou tím nejcennějším, co ve fi rmě máme! 

Snad se situace v naší zemi brzy po zdolání pan-

demie covidu vrátí do normálu a lidé budou moci 

své vozy opět využívat tak, jak byli zvyklí, cestovat, 

jezdit do práce, na výlety a dovolené. To vše přine-

se práci do našich servisů. A věřím, že pak se také 

naplno rozběhnou prodeje. Přece jen koupit si auto 

online, to zatím zdaleka nedokáže každý.

Po více než třiceti letech podnikání – 

nemyslíte spíše na odpočinek než na další 

rozvoj?

Každý, kdo mě jen trochu zná, si těžko dovede 

představit, že bych myslel na odpočinek. Práce 

mě naplňuje a rozvoj společnosti samozřejmě 

plánujeme i v nadcházejících dekádách. Jiná věc 

je, zda u toho ještě nutně budeme osobně my dva 

s Honzou, nebo naši potomci, nebo někdo další, 

kdo fi rmu převezme. Teď jsme tu ale pořád my 

a každý den budujeme moderní fl exibilní spo-

lečnost schopnou reagovat na proměny automo-

bilové branže i na měnící se potřeby zákazníků. 

Máme i další investiční plány, ale zatím si nejsem 

jistý, jestli je chci prozrazovat.   

DAGMAR ČÁMSKÁ

a servisní se za časů covidu změnily. Naučili jsme 

se velmi rychle pracovat v nejvyšších možných 

hygienických standardech, zaměřili jsme se 

na pečlivou dezinfekci vozů poté, co projdou na-

ším servisem. Daleko častěji jsme také pro vozy 

našich pravidelných a stálých zákazníků vyráželi 

s naším pick-up teamem tak, aby oni nemuseli 

opustit své domovy, ale auta měli v pořádku. 

A také jsme se naučili prodávat online náhradní 

díly, příslušenství a třeba i řešit pojistné události, 

samozřejmě ve spolupráci s našimi partnery 

na straně pojišťoven.

Jak se v této podivné době prodávají ojeté 

vozy? 

Myslím, že se daří, i když jsou vrata dlouhodobě 

zavřena. Rád se tady pochlubím. V loňském roce 

jsme rozšířili areál a dokončili stavbu nového 

objektu u nás na Veleslavíně, kde vznikla nová, 

moderní prodejna ojetých vozů ŠKODA PLUS. 

Vozy jsou prezentované v krytém prostoru, 

částečně vystavené na venkovní ploše, v zázemí 

vznikl servis, myčky vozů a nový sklad sezonních 

pneumatik pro naše zákazníky. V neposlední řadě 

jsme s architektem mysleli i na naše zaměstnance 

a vyprojektovali jsme a uvedli do provozu fi remní 

kantýnu. Zaměstnancům se tak otevřela možnost 

stravování přímo v areálu fi rmy. 

Propustili jste v souvislosti s pandemií 

nějaké zaměstnance?

Nepropustili, zatím k tomu nebyl důvod a vě-

řím, že k tomu ani nebudeme muset přistoupit. 

Naopak, nějaké zaměstnance jsme v poslední době 

zahajujeme prodej prvního plně elektrického 

SUV ŠKODA vozu ENYAQ a už se na to vyloženě 

těšíme! Na prodej tohoto modelu i na servisní 

proces jsme připraveni. U nás této době před-

cházela rozsáhlá výkopová a stavební činnost, 

 budování infrastruktury a nabíjecích míst 

v našem areálu i v prostorách servisu samotné-

ho. Všichni zaměstnanci, včetně netechnických 

a administrativních profesí, absolvovali základ-

ní proškolení o elektromobilitě, realizujeme 

expertní školení pracovníků servisu a prodeje. 

Na nový přírůstek do rodiny ŠKODA se těšíme, 

jen asi nebudeme vůz moci přivítat tak, jak jsme 

zvyklí – velkou oslavou pro naše zákazníky. Letos 

se budeme muset ještě spokojit s online prezenta-

cí, kterou připravujeme k 13. květnu na náš web 

a YouTube kanál. 

Co nového vás ještě čeká v tomto roce?

První přijde již zmiňovaný ENYAQ, následovat 

bude nová generace ŠKODY FABIA, na kterou se 

moc těšíme my i naši zákazníci. V letošním roce 

přichází také facelift  oblíbeného modelu KODIAQ, 

a to ve všech variantách, jako je elegantní Laurin 

a Klement, sportovně laděný Sportline nebo 

nejvýkonnější RS. V plánu je ještě facelift  modelu 

KAROQ, ale nevím úplně jistě, zda to letos ještě 

stihneme. Zkrátka pořád se něco děje a nás baví 

být s našimi zákazníky při tom.

Donutila vás pandemie nějak zásadně změnit 

poprodejní nebo servisní služby?

Pochopitelně nejen prodej vozů na dálku 

nebo chcete-li online, ale i služby poprodejní 

Skica 4. generace modelu Škoda Fabia
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B
ioway buduje v Česku a na Slovensku 

bioLNG infrastrukturu a asi jako jediná ev-

ropská společnost provozuje také kamionový 

vozový park výhradně s pohonem na kapalný zem-

ní plyn z bio zdrojů. S projektem naostro začali 

v roce 2017 a i po čtyřech letech platí, že ve střední 

a východní Evropě je biometan stále novinkou. 

Nicméně kamiony s tímto pohonem běžně brázdí 

britské, francouzské, belgické, holandské i němec-

ké dálnice. „My jsme se do toho pustili, protože nám 

to dává ekonomický i ekologický smysl. Osobně jsem 

přesvědčen, že je to přechodné řešení, ale nevěřím, 

že v horizontu nejbližších dvaceti let najde svět 

lepší řešení,“ říká manažer LNG divize společnosti 

Bioway David Halasz. 

Problémy velkých aut
Jestliže svět osobních automobilů jde cestou 

hybridů a elektrovozů, pro nákladní vozy to není 

z mnoha důvodů ideální řešení, byť například Vol-

vo má v provozu ve Švédsku pro DHL elektrický 

valník. „Možná do městských provozů, v regionální 

dopravě, na poslední míli, dodávkové vozy, tam si to 

představit umím, tichý provoz umožňuje využívat 

taková auta pro noční zásobování, ale pro kamiony 

pro dálkovou přepravu to nedává smysl. Snižuje se 

přepravní kapacita, vždyť baterie pro kamion váží 

třeba i čtyři tuny. Dlouhá je doba nabití, krátké jsou 

dojezdové vzdálenosti,“ říká David Halasz. „Jiná sé-

riově vyráběná technologie pohonu tu není. Ano, vo-

dík, ale tam je zatím zcela nesmyslná cena. Dostali 

jsme nabídku na tahač s vodíkovým pohonem, cena 

pět set tisíc eur. To je o čtyři sta dvacet tisíc víc, než 

stojí naft ový tahač. To za bezemisní provoz nikdo 

nezaplatí, požadavku na bezemisní provoz se přitom 

kamiony na zkapalněný biometan – bioLNG velmi 

blíží, snižují emise o více než 90 procent ve srovnání 

s konvenčními naft ovými motory,“ dodává. 

Přestože moderní tahače s normou EURO6 

dosahují, pokud jde o spotřebu, zajímavých čísel, 

bioLNG je především na dálnicích plně konkuren-

ceschopný a díky tomu, že v některých zemích – 

typicky v Německu – vozy s ekologickým poho-

nem neplatí mýto, je dokonce výhodnější. Levnější 

je i palivo. „Samozřejmě, musíte pro takové vozy 

najít ty správné mise, není to auto na okresní silnice, 

tam je spotřeba vyšší,“ přiznává David Halasz.

Bioway má s provozem kamionů na LNG už 

více než dvouletou zkušenost, provozuje 15 vozů 

Iveco plus jeden tahač a kryogenickou cisternu na 

převoz LNG. Přepravní služby zajišťují převážně 

pro segment automotive a poptávka na ekolo-

gickou přepravu ze strany fi rem je tak velká, že 

do fi remní fl otily Bioway přibude vbrzku dalších 

60 tahačů, tendr na dodávku bude v nejbližších 

dnech vypsán.

Budoucnost je dnes
Dnes má Bioway v provozu mobilní čerpací 

stanice, nicméně má již vyrobenou a na Slovensku 

uskladněnou technologii pro šest stálých čerpacích 

stanic, připravena je i fi rma, která ji bude instalo-

vat. V České republice jsou v plánu čtyři čerpací 

stanice – Kladruby na D5, Klimkovice a Praha 

na D1 a poslední v ústeckém kraji na D8. Dvě 

stavební povolení už jsou platná, dvě se vyřizují. 

Pandemie i tady dopadla negativně, těžko se hleda-

jí stavební kapacity. Nicméně ještě tento rok by 

měly být v provozu minimálně dvě čerpací stanice, 

pro které už jsou stavební povolení. Na Slovensku 

se připravují dvě stanice, které by ještě letos měly 

vyrůst v Bratislavě. Zajištěna je podle Davida 

Halasze i výroba paliva: „Zkapalněný biometan 

budeme vyrábět ve čtyřech lokalitách, technologie 

máme připravené, dohodnuti jsme i s bioplynovými 

stanicemi, nejpozději začátkem léta bychom měli 

mít výrobu spuštěnou minimálně v jedné či dvou 

stanicích na Slovensku, rozjednána máme i místa 

v České republice.“

V Česku je ve srovnání se Slovenskem zatím pří-

stup fi rem spíše konzervativnější. „Čekají na infra-

strukturu, čekají, kdo se odhodlá být první. My na 

Slovensku jsme živelnější v rozhodování a přes dva 

roky už jezdíme,“ uzavírá David Halasz. I díky pio-

nýrským krokům společnosti Bioway se tak Česko 

a Slovensko mohou zařadit brzy mezi LNG země. 

S dojezdovou vzdáleností kamionů na kapalný 

biometan tak již vbrzku nebude problémem tranzit 

pro cesty ze sousedních zemí, kde je infrastruktura 

pro tento typ dopravy mnohem vstřícnější.  

PETR KARBAN

Naftovým motorům zvoní umíráček, Bioway má řešení

Kamiony na biometan? A proč ne!
Green deal a emisní normy zcela nově formují nejen automobilový průmysl, ale celý segment dopravy. Debata o palivu 

nemá (zatím) konečné řešení. Někteří vsadili na elektromobilitu, jiní na vodík. Řešením je ovšem i plyn, zvláště v podobě 

bioplynu. Poslední oblast je doménou slovenské transportní společnosti Bioway, která se zaměřuje na výrobu zkapalněného 

biometanu – bioLNG a jeho využití v nákladní kamionové přepravě.

Kryogenická cisterna, respektive souprava na přepravu bioLNG
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J
enže nové pohony mění podmínky v ekono-

mice fi remních fl otil. Jak teď poznat, která auta 

jsou pro fi rmu nejvýhodnější? 

Pro „ekologičtější“ vozy platí jiná 
pravidla hry
To není žádná novinka. Ve světě to platí už desítky 

let, zejména v Norsku, USA nebo Velké Británii. 

Situace se však změnila i v Česku. Zvýhodnění 

pro auta bez spalovacích motorů jsou v zásadě 

dvojí – dotace na jejich pořízení a úlevy z daní 

a poplatků. Česko se zatím vydalo druhou cestou. 

Majitelé elektromobilů, vozů na palivové články, ale 

také hybridních vozů s emisemi CO
2
 do 50 g/km si 

mohou zažádat o speciální registrační značku „EL“, 

která jim přinese řadu výhod. Je jim odpuštěna 

silniční daň, ale také platba za dálniční známku. 

Finančně mnohem podstatnější výhodou je však 

to, že tato vozidla nemusí v České republice platit 

za parkování v zónách placeného stání, a to nejen 

v Praze. Registrační značku „EL“ přitom uznávají 

jako vstupenku k výhodám i další státy Evropy.

S novými pohony přicházejí
nové scénáře využití
Právě tyto dodatečné výhody však radikálním 

způsobem mění porovnání celkových nákladů 

vlastnictví a provozu vozů. Zároveň přinášejí nový 

pohled na „scénáře využití“ automobilů. Do nich vý-

razně promlouvá i další specifi cký parametr – reálný 

dojezd na jedno dobití. Pořídit si tedy elektromobil 

do města, v době, kdy má mnohdy srovnatelnou 

cenu s běžným automobilem, může být výrazně 

výhodnější. Zejména pak při rostoucích cenách 

parkování. Na meziměstské služební cesty (třeba jen 

kvůli rychlosti dobíjení) se může vyplatit zase diesel.

Automobilky chtějí prodávat 
alternativní pohony napřímo
Do ekonomiky vozů s alternativními pohony 

začínají radikálně promlouvat i samy automobilky 

s novým trendem prodeje elektromobilů napřímo, 

formou služby. Pronájmy budou spojeny s dalšími 

výhodami, třeba s levnějším dobíjením či plněním. 

Přitom u elektromobilů jsou ceny za dobíjení 

značně variabilní, a to v rozsahu i stovek procent 

za 1 kilowatthodinu. 

Celkové náklady vlastnictví vozu
už nelze jen tak uhlídat
Obecně tedy nelze říci, jaká skladba pohonu vaší 

fi remní fl otily je nejvýhodnější. Záleží na pří-

náklady vlastnictví poměrně snadno uhlídat. 

Provozní náklady i jejich struktura byly vesměs 

srovnatelné s diesely a benziny. Ovšem u al-

ternativních pohonů je to mnohem složitější. 

Zejména u elektromobilů totiž hraje klíčovou roli 

dojezd, stav akumulátoru, záruka na akumulátor 

a způsoby dobíjení. U palivových článků to může 

být životnost nebo stav zásob (větší fi rmy budou 

mít často vlastní plnicí stanici poháněnou třeba 

fotovoltaikou). Není tak už v silách fl eet manage-

ra uhlídat ekonomiku provozu těchto vozů jen 

s excelovou tabulkou či v lepším případě s trochu 

upraveným ERP systémem. U alternativních po-

honů potřebujete lepší přehled nad fi remní fl otilou 

a co nejlepší data.

Řešení nabízí cloudový Fleetman
Řešením pro efektivní řízení ekonomiky smí-

šených fi remních fl otil tak může být specializo-

vaný nástroj pro fl eet management. Co po něm 

chtít? Kromě klasických funkcí, jako je evidence 

vozidel a nákladů, je to především pružnost a dále 

schopnost pracovat s rozmanitou skladbou fl otily, 

schopnost přizpůsobit se dynamickému vývoji 

situace a implementovat rychle a plnohodnotně 

i alternativní metriky. Příkladem může být Fleet-

man – cloudový nástroj, který si poradí se všemi 

specifi ky a monitoringem dodatečných nákladů 

na provoz automobilů, včetně daní a poplatků 

za parkování.   

JARMILA JELÍNKOVÁ

Elektromobily ve fi remní fl otile

O elektrifi kaci se v automobilovém průmyslu hovoří už naplno. U nás velmi populární značky Volkswagen a Audi již ofi ciálně 

ukončily vývoj nových spalovacích motorů. Budoucnost patří zkrátka elektřině, ať už bateriové, nebo palivovým článkům.

Jak zvládnout novou ekonomiku vozového parku

FLEETMAN

Cloudový nástroj společnosti Konica Minolta 

IT Solutions Czech je postaven na pružné 

Microsoft Power Platform, je tedy možné 

do něj rychle implementovat i specifi cké 

parametry, jako je stav akumulátorů, dojezd, 

odlišné ceny za dobíjení a další údaje. Nabízí 

také pokročilé analýzy a reporting provozu 

ve spojení s oblíbenou platformou pro 

analýzu dat Microsft Power BI.

Více informací na:

www.fl eetman.cloud

liš mnoha proměnných, jako je typ provozu, 

vytíženost, stáří fl otily, dostupnost infrastruktury, 

ale i lokální geografi cké a regulatorní (dotační 

a daňové) podmínky. A k tomu, abyste výhodnost 

opravdu posoudili, potřebujete co nejpodrobnější 

data z provozu.

Jisté je, že pro správce podnikových fl otil není 

příchod alternativních pohonů nijak pozitivní 

zprávou. U vozů s LPG a CNG se daly celkové 
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V
íte, že první rychlostní rekord získal elek-

tromobil? A že i rychlost 100 km/h jako 

první překročil právě elektromobil? Pak vás 

jistě neudiví, že díky rozvoji a pokroku v oblasti 

akumulátorů zažíváme mohutný rozmach a stále 

rostoucí prodeje vozů poháněných elektřinou, 

které si kupují moderně a ekologicky smýšlející 

motoristé. 

Komfort pro interiér
Pro ty, kdo podporují nový trend v dopravě, je 

tady právě Webasto. Jste výrobce elektromobilů 

a potřebujete akumulátory nebo topení? Nebo 

jste majitel vozu a chcete si před jízdou ohřát 

vozidlo? Webasto má řešení pro každého, pro 

vozy využívající klasické palivo, ale i pro elektro-

mobily – stačí připojit do zásuvky a topíte. Čistě 

a elektricky. Můžete se spolehnout na to, že naše 

elektřinou napájené topení eTh ermo Top Eco je 

vhodné pro vozidla poháněná palivem všech tříd. 

Vyhřeje interiér vašeho vozu i motor a poskytne 

vám komfort vytápění, na který jste zvyklí. Topný 

výkon 2 nebo 3 kW podle potřeb a možností 

uživatele. 

Pohodlné nabíjení
Pořizujete elektromobil, nebo plug-in hybrid? Chce-

te jej doma či ve fi rmě pohodlně, bezpečně a rychle 

nabíjet? Webasto nabízí řešení pro většinu elekt-

romobilů, a to nejenom v Evropě, ale i v Americe. 

K dispozici jsou dva typy nabíjecích stanic, které 

využívají střídavý proud z běžné rozvodné sítě.  

Osvědčený model PURE je ideálním řešením pro 

domácí použití. Na českém trhu získal již mnoho 

spokojených uživatelů požadujících vysoký výkon 

a kvalitu za dobrou cenu.  Zaparkujete auto v garáži, 

připojíte a o víc se nemusíte starat. Vybírat můžete 

ze dvou výkonových variant – 11 a 22 kW. Od dubna 

2021 přichází již druhá generace tohoto bestselleru.

Řešení pro fl otilu
Pokud je vyžadováno komplexnější řešení dobíjení 

fi remních vozidel, či ke komerčnímu využití, je 

k dispozici sofi stikovaný model LIVE. Poskytuje 

vzdálený přístup a ovládání pomocí LAN a WLAN, 

případně pomocí SIM karty a umožňuje autorizaci 

pomocí RFID čipu. Majitel má dokonalý přehled 

o provozu zařízení a může ovládat i několik desítek 

stanovišť prostřednictvím chytré aplikace Webasto 

Charging Portal. 

Když neopomeneme vysokonapěťové (HVH) topení 

a bateriové systémy, máme pohromadě komplexní 

nabídku Webasto pro všechny oblasti elektromobili-

ty. A všechno v kvalitě Made in Germany.  

JIŘÍ ŠKOPEK

Webasto vstupuje do éry elektromobilů
Vlastně bychom měli tento nadpis ihned opravit. Protože Webasto už se v elektromobilitě zabydlelo, a to natrvalo a velmi 

pevně.

SKUPINA WEBASTO 

Německá rodinná fi rma, založená 

v roce 1901, je předním dodavatelem 

pro automobilový průmysl – patří mezi 

100 celosvětově největších dodavatelů 

v automobilovém průmyslu, v Německu pak 

dokonce mezi 15 největších průmyslových 

dodavatelů. Vyvíjí a vyrábí topné, chladicí 

a ventilační systémy pro osobní vozy, 

užitková vozidla, speciální vozidla, 

lodě a rekreační vozidla a také střešní 

a kabrioletové systémy.

Webasto má zastoupení ve 46 zemích. 

Centrála sídlí ve Stockdorfu blízko Mnichova. 
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https://charging.webasto.com/cs-cz/
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B
usiness Lease je poskytovatelem operativního 

leasingu, ale zároveň má ve svém portfoliu 

také autopůjčovnu či projekt prodávající auta 

po operativním leasingu. V současné době zaměst-

nává 80 lidí, stará se o 13 000 vozidel, 600 klientů 

a spolupracuje s 928 servisními partnery. Vedle 

centrály v Praze najdete pobočky v Brně a v Ostravě. 

V rámci samotného operativního leasingu nabízí 

svým klientům odborné poradenství ať už v oblasti 

optimalizace fi remní fl otily a stabilizace cash fl ow, 

tak při nastavení doplňkových služeb či společensky 

odpovědného podnikání. Vyřídit požadavky klientů 

obvykle stíhá odbavit během 24 hodin a právě tuto 

pružnost, kvalitu komunikace a vstřícnost si klienti 

Business Lease pochvalují nejvíc.

Vedle toho jim dokáže Business Lease coby význam-

ný hráč na trhu nabídnout výhodné podmínky při 

pořízení vozidel a sekundárních služeb, které zajistí 

zaměstnancům komfort i bezpečí. Asistenční služby 

společnosti zahrnují celou Evropu včetně poskytnutí 

náhradního automobilu a díky propracovanému 

informačnímu systému usnadňuje jednotlivým 

subjektům také správu fi remních aut.

25 let Business Lease v České republice
„Poprvé jsem se s Business Lease setkal v roce 

1998, kdy jsem pracoval pro společnost Ford Motor 

 Company a vyjednával podmínky, abych je pře-

svědčil k větší propagaci Fordů,“ popisuje začátek 

své cesty s Business Lease Elias Drakopoulos, 

generální ředitel skupiny Business Lease Group. 

„Byl to nový první krok společnosti vstoupit na nové 

trhy v době, kdy ještě nebyl znám operativní leasing. 

V té době jsem si neuvědomil, že Business Lease 

bude jedním z dominantních poskytovatelů leasingu 

v regionu. Když jsem se v roce 2006 opět setkal s Bu-

siness Lease, měl jsem příležitost vidět společnost ze-

vnitř. Připojil jsem se k týmu skvělých lidí, kteří byli 

plní energie a ambicí stát se nejlepšími. Kromě všech 

obchodních úspěchů, kterých jsme dosáhli, udělali 

z práce absolutní potěšení. Při pohledu na příštích 

25 let se domnívám, že Business Lease má dobrou 
pozici k dosažení své vize stát se spole ností zamě-

řenou na řešení mobility nejvíce orientovanou na 

zákazníka a ještě více se stát místem, kde lidé rádi 

chodí do práce,“ popisuje společnost Drakopoulos.

Zkouška v roce 2020
Stejně jako řada jiných společností také Business 

Lease prošel zatěžkávací zkouškou vlivem pandemic-

ké situace. Takřka ze dne na den se musel její režim 

přepnout do online formy, což pro řadu zaměstnan-

ců představovalo náhlý skok do neznámých vod. 

Business Lease ovšem potvrdil své kvality a dokázal, 

že zvládne plynule fungovat navzdory nepříznivému 

vývoji. Stav popsal Martin Bulíř, jednatel Business 

Lease: „Rok 2020 nás naučil mnoho nového. Museli 

jsme zač ít fungovat plně online. Jsem proto hrdý na 
náš tým, který dokázal, že jsme schopni poskytovat 
veškeré služby i na dálku, což se také odrazilo 

v hodnocení spokojenosti klientů , které každoroč ně 

provádíme. Ově ř ili jsme si, že umíme zajistit všechny 

služby bez dopadu na úrove   jejich kvality i ve ztíže-

ných podmínkách př i práci online a na home offi  ce. 

Již vyzkoušený systém tak mů žeme př i podobné 

situaci využít také v budoucnu.“ Slova jednatele po-

tvrzují výsledky fi rmy. Podařilo se jí získat významné 

klienty jako O2, OBI nebo Rossmann, její autopůj-

čovna Business Rent čítající na 300 vozů získala 

ocenění Flotilová služba roku 2020 a počet žádostí 

o prodloužení stávajících smluv vzrostl o 200 %.

Prodej aut a autopůjčovna

Za dvě a půl dekády společnost pečovala 

o 50 000 vozidel s celkovým nájezdem neuvěřitel-

ných 4 miliard kilometrů. Avšak mnohá auta se 

mohla po operativním leasingu chlubit výborným 

stavem, špičkovou kondicí po technické stránce 

a naprostou spolehlivostí. Proto vznikl projekt Auta 

po operáku, který vrácená vozidla splňující standar-

dy nabízí k odkupu veřejnosti.

Aby fi rma následovala požadavky trhu, přichází 

nově s produktem Direct na principu uzavřené 

kalkulace s garantovanou zůstatkovou cenou vozu 

a s hrazením služeb až v okamžiku jejich využití. 

Dále nabízí Havarijní program coby alternativu 

k havarijnímu pojištění, jehož součástí je i kurz 

defenzivní jízdy. Další rozvoj čeká i zmíněnou 

autopůjčovnu Business Rent.  

TOMÁŠ BURSÍK

Business Lease: 25 let operativního leasingu v České republice

Přepnuli jsme do online prostředí
Před 25 lety vstoupila společnost Business Lease na český trh a jako jedna z prvních společností u nás nabídla fi rmám 

možnost pořízení si vozového parku na operativní leasing. Jak se za tu dobu změnil trh a co s byznysem udělal koronavirový 

rok 2020?
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Martin Bulíř, jednatel Business Lease
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Užitkové vozy Toyota ve speciální akci pro podnikatele

Společnost Emil Frey připravila pro čtenáře časopisu 
KOMORA speciální akci na užitkové vozy značky Toyota v 
podobě unikátní a neopakovatelné cenové nabídky.

V případě zájmu o nový užitkový vůz Toyota kontaktujte 
našeho prodejce na níže uvedeném emailu či telefonu. 
Rád Vám vypracuje nabídku na míru. 

Kombinovaná spotřeba a emise CO₂ Toyota HILUX dle WLTP 8,8–10,1 l/100km, 233–266 g/km. 
Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.   

Skorkovská 1585

198 00 Praha 14

www.emilfrey.cz 

Martin Souček
Vedoucí prodeje vozů Toyota

+420 727 952 855      martin.soucek@emilfrey.cz
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  autoprůmysl & automotive

A
utomobilový průmysl je odhodlaný postupně 

snižovat emise v dopravě a naplnit cíle Paříž-

ské dohody o změně klimatu. Transformace 

automobilového sektoru a jeho adaptace na nové 

podmínky je nevyhnutelná pro udržení konkuren-

ceschopnosti České republiky a zachování dalších 

investic plynoucích z této příležitosti. K této trans-

formaci ale nutně potřebujeme holistický přístup, 

jasnou vizi a podporu vlády k lokalizaci výroby 

komponent, bateriových článků a elektromobilů 

v České republice.

Synergie mobility a energetiky
Energetika a automobilový průmysl proto spolu 

mají stále více společných jmenovatelů i cílů. 

Budoucnost mobility je úzce propojena s odvětvím 

energetiky a pro oba sektory je dnes klíčové vytvá-

ření partnerství a synergií. Green Deal představený 

v prosinci 2019 klade ještě vyšší nároky na sni-

žování emisí a uhlíkovou neutralitu než dosud 

stanovené cíle. V létě 2021 představí Evropská 

komise revidovaný návrh nařízení a další zpřís-

nění cílů CO
2
 pro výrobce automobilů a lehkých 

užitkových vozů pro roky 2025/2030. Tyto limity 

a připravované podmínky pro EURO 7 je možné 

splnit pouze masovým zaváděním elektromobility. 

Navíc elektromobilita neznamená pouze vozidlo. 

Pro její úspěšný rozvoj je zapotřebí vytvořit celý 

systém okolo něj, od dobíjení přes sledování kapa-

city baterie prostřednictvím aplikace až po aku-

mulaci energie, rozšíření budování dobíjecích 

stanic napříč Českou republikou a Evropskou unií 

a systém jejich vyhledávání. Fungující spolupráce 

automobilového a energetického průmyslu spolu 

s akademickou sférou a státní správou je klíčovým 

předpokladem pro postupný náběh nízkoemisní 

a bezemisní mobility v ČR. Existuje řada opatření, 

která usnadní plynulý přechod k elektromobilitě 

v podmínkách České republiky. Okolní země pod-

porují ekologický způsob dopravy formou různých 

incentiv a fi skálních úlev pro majitele nízkoemis-

ních a bezemisních vozů. Pokud se k tomuto tren-

du nepřipojíme, zůstane ČR opuštěným ostrovem 

stojícím ve druhé linii. Rozvoj dobíjecí infrastruk-

tury je zcela klíčový pro to, aby tato transformace 

proběhla úspěšně a přinesla uživatelům komfortní 

přechod na nový a alternativní způsob dopravy. 

Soumrak spalovacích motorů
Řada evropských zemí (UK, Francie, Slovinsko) 

a velkých měst (Barcelona, Paříž, Řím, Atény) již 

oznámila své plány pro zákaz registrací a omeze-

ní vjezdů spalovacích motorů. Podobný přístup 

zaujali největší výrobci automobilů na světě 

(Volvo, VW, BMW, Ford), kteří se přihlásili ke kli-

matickým závazkům a postupně elektrifi kují své 

produktové portfolio. Elektromobilita je v sou-

časnosti nejrozvinutější technologií pro přechod 

na bez- nebo nízkouhlíkovou mobilitu. Dobrou 

zprávou je, že do budoucna lze očekávat postupné 

snižování cen bateriových vozů přístupných pro 

celé spektrum zákazníků. Potvrzují to i výsledky 

registrací napříč celou EU, což refl ektuje i situace 

na trhu v ČR v posledním roce. Dojezd, přístup-

nost dobíjecích stanic, cena a životnost baterie 

patří dnes mezi obavy zákazníka, které budou 

v příštích letech postupně odbourávané. Do roku 

2030 lze očekávat, že více než 50 % nově proda-

ných vozů budou elektromobily. Samotné fi rmy 

začínají uvažovat více ekologicky a téma udržitel-

nosti a životního prostředí se dostává na přední 

místo zájmu okolí. Důležité v tomto procesu jsou 

fi rmy i privátní zákazníci. Vozový park ČR je 

zastaralý a jeho obměna bude trvat 20 let, proto 

je téma podpory pořízení nových nízkoemisních 

a bezemisních vozů na místě. 

Green Deal nám poskytuje příležitost, kterou 

musíme využít. Jednat ale musíme začít hned. 

Automobilový průmysl je páteří české ekonomiky 

a tvoří 10 % HDP. Společná vize a spolupráce ak-

térů zapojených do této transformace je klíčovým 

předpokladem pro další směřování a budoucnost 

fungování automobilového odvětví.   

RUDOLF MATÚŠ, Vnější vztahy ŠKODA AUTO

Transformace automobilového průmyslu
Automobilový průmysl v současnosti prochází evolucí, která bude mít významné dopady na strukturu ekonomiky, státní 

rozpočet, energetiku, budování sítí a v neposlední řadě i na zákazníka. Evropská regulace emisí CO
2
 vytváří na automobilky 

velký tlak. Jediným způsobem pro splnění přísných a ambiciózních cílů je postupná elektrifi kace vozového parku, což si 

ve ŠKODA AUTO uvědomujeme a na tuto novou éru se odpovědně připravujeme. 
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  fi rma měsíce

Z
načnou část vašich zákazníků tvoří 

personální agentury, je to záměr?

Je to spíše historická souvislost, je to segment, 

s nímž jsme vznikli a vyrostli. Necílíme na žádný 

segment ani žádnou pozici speciálně, je ale pravda, 

že nejčastějšími uživateli našich vozů jsou obchod-

ní zástupci a manažeři. 

Jste orientováni na určitou značku, nebo se 

přizpůsobíte požadavkům zákazníka?

Osmdesát procent naší fl otily tvoří Škoda Auto, ale 

samozřejmě můžeme respektovat přání zákazníka, 

pokud jde o značku. Orientace na značku Škoda 

Auto je opět historickou záležitostí, možnosti do-

dávek, dostupnost a cena servisu, ale i vztah trhu 

ke značce, to všechno má vliv.

Jak se ve vašem segmentu projevuje 

pandemie? Zaznamenali jste nějaký dopad?

Bylo už i lépe. Není to tragédie, ale mírný propad 

jsme zaznamenali, jeden ze segmentů, který byl nu-

cen začít šetřit, ačkoliv se o něm moc nemluví, jsou 

právě personální agentury, možná obecněji dokonce 

celý sektor fi remních služeb. V čase zvýšené nejistoty 

je po jejich expertní spolupráci menší poptávka.

Možná bych čekal opačný jev, že s nutností 

šetřit budou podniky více investovat do 

nástrojů typu sharing, pronájem, které omezí 

investice. Protože obecně obliba operativních 

pronájmů je dána tím, že auto je jedna 

z nejhorších investic…

U průmyslových podniků jsme ale propad 

nezaznamenali. Osobně si myslím, že náš trh se 

v celkovém chování nezměnil nijak výrazně ani do 

plusu ani do minusu. To, že my jsme zaznamenali 

mírný propad, je dáno skutečně faktem, že perso-

nální agentury v našem portfoliu představují větší 

podíl než obecně v ekonomice. Nicméně už teď 

máme signály, že trh se pomalu zotavuje, objevují 

se nové zakázky. Jen vzestup je vždycky pomalejší 

než propad, ten často chodí skokově.

Co byste vyzvedla jako specifi ka společnosti, 

kterou vedete?

Služby. Už v základním poplatku nabízíme nadstan-

dardní služby, které si nikde neúčtujeme navíc – 

servis, přezutí, kontroly, vše podle přání zákazníka. 

Nenutíme nikoho, aby využil konkrétní servis 

vzdálený sto kilometrů jen proto, že ho nabízíme 

jako smluvní. Naopak, snažíme se nasmlouvat servi-

Projektová manažerka společnosti MFC Rent Edita Kučáková, která se stará o celou fl otilu vozů pro několik desítek zákazníků 

v Čechách a na Slovensku, přibližuje, jaká je situace v oblasti operativních pronájmů a jaké jsou trendy či proč se zatím příliš 

neprosazují elektromobily.

OPERATIVNÍ PRONÁJEM

Cesta pro všechny, kdo nechtějí vozidlo 

vlastnit, ale potřebují ho využívat. Výhody 

jsou jednoznačné: nulové starosti s údržbou 

a správou vozového parku, nulová akontace 

při jeho pořizování, žádné starosti s prodejem 

či likvidací starších vozů. Veškeré náklady 

jsou daňově uznatelným nákladem, na léta 

dopředu je předvídatelné cash fl ow, viditelná 

je úspora mzdových i časových nákladů.

Nadstandard už ve standardu
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a provoz, kdy na jedno kliknutí máme dokonalý 

přehled o tom, kde které auto je, kdo s ním jezdí, 

kde ho servisují, kde jsou uskladněny pneumatiky 

či nějaké náhradní díly… Víc není moc potřeba, 

moderní auta vás na všechny své potřeby obvykle 

upozorní sama a často v předstihu.

Jak se stavíte k elektromobilitě?

Když budu upřímná, řeknu, že není zájem. Zkou-

šeli jsme elektromobily asi před dvěma lety, ale 

zájem byl tak minimální, že jsme od toho upustili.

Vidíte důvod minimálního zájmu?

Jednoznačně cena a užitné vlastnosti. Kupní ceny 

jsou pořád poměrně vysoké, manažerské vozy 

přitom potřebují především šetřit čas a zajišťovat 

plnou mobilitu. Při stavu infrastruktury a dojezdo-

vých vzdálenostech v kombinaci s dobou nabíjení 

elektromobilu to trh, na kterém my se pohybujeme, 

zatím nepřijal. Ale ten čas určitě přijde.  

PETR SIMON

nebo opotřebení. My se snažíme být k zákazníkům 

vstřícnější, už proto, že většina našich klientů 

využívá dlouhodobé pronájmy. A s opotřebením 

u auta se prostě musí počítat.

Když už jste zmínila délku pronájmů, můžu si 

pronajmout auto na víkend?

Třeba na půl dne. Ale samozřejmě výběr máte zú-

žen na vozový park, který je v tu chvíli k dispozici. 

Nicméně základem je dlouhodobý pronájem, ob-

vykle na 24, 36, případně 48 měsíců. To jsou délky 

pronájmů, kdy už můžeme, pokud to jen trochu 

jde, respektovat přání zákazníka ohledně služeb. 

Výjimkou není ani servis na přání, polepy vozu ve 

fi remních barvách a podobně.

Tématem posledních let jsou technologie…

Samozřejmě, zabezpečení, GPS online dohled nad 

vozy, reporty, knihy jízd… generujeme automa-

ticky, to už je dnes víceméně standard. Interně 

využíváme ještě evidenční systém pro údržbu 

sy vyhovující zákazníkům, tedy v dosahu a dobře 

dostupné. Filozofi e je taková, že co je v našich mož-

nostech, to bereme na sebe, a zákazník tak má čas 

věnovat se byznysu, který mu generuje zisk. Ostatně 

tak by měly být orientovány všechny fi remní služby, 

je to jejich podstata. Zákazník musí být spokojený.

Jste na trhu více než deset let, vidíte nějaké 

zákaznické trendy?

Konkurence na trhu naučila fi rmy chtít kvalitu 

a také více služeb za méně peněz. Je to logický 

vývoj, navíc ten nejviditelnější. Zákazníci porovná-

vají i detaily jednotlivých nabídek, uvažují nad tím, 

jaké služby využijí a jaké ne.

Je někde úskalí operativních pronájmů?

V okamžiku vracení vozidla. Tehdy se může 

i zdánlivě výhodná smlouva stát krutě nevýhod-

nou, když vám započítají každý škrábanec. Protože 

ušetříte stovky měsíčně na nákladech a pak jedno-

rázově můžete zaplatit i desítky tisíc za poškození 

MFC RENT

Společnost působí na trhu od roku 2010, 

do března tohoto roku pod jménem Multi 

Fleet Cars. Zabývá se operativním pronájmem 

osobních a užitkových vozů. Mezi nejčastější 

zákazníky společnosti patří personální 

agentury a velké podniky ze segmentů 

teplárenství či telekomunikací, doplňují ho 

soukromé společnosti napříč ekonomikou. 

Vozový park tvoří více než 200 vozů, z toho asi 

90 % tvoří vozy osobní. Dvě třetiny vozů jezdí 

u českých fi rem, zbývající část na Slovensku.

Služby MFC Rent jsou dosažitelné v režimu 

24/7 a zahrnují doslova vše – od úvodního 

poradenství a pronájem vozů přes komplexní 

služby autoservisu i pneuservisu, asistenční 

službu, náhradní vozidla pro případ potřeby 

k dispozici, přípravu i zajištění technických 

a emisních kontrol, zabezpečovací 

i monitorovací zařízení až po komunikaci 

s pojišťovnami včetně likvidace pojistných 

událostí. Představují tak komplexní péči o váš 

park osobních i užitkových vozidel v podobě, 

která je šitá na míru konkrétní společnosti. 

Tento přístup je zárukou optimalizace 

nákladů a prostředků na provoz, správu 

a údržbu vozového parku.
Dámská péče: zleva Nikola Kohutiarová (správa smluv a majetku), Edita Kučáková (projektová manažerka) 

a Veronika Krasulová (fl eet manažerka)
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  názory

„60 PROCENT PRŮMYSLOVÝCH 
FIREM SI STĚŽUJE NA NEDOSTATEK 
PRACOVNÍKŮ. TAK JÁ JIM 
PORADÍM. ZDARMA. ZKUSTE 
SE PODÍVAT NA PENÍZE, 
KTERÉ NABÍZÍTE. DOJDE VÁM, 
CO MY OSTATNÍ VÍME: ŽE JDE 
JEN O NÁTLAK NA LEVNOU 
A NEVZDĚLANOU PRACOVNÍ SÍLU,“

NAPSAL ODBOROVÝ PŘEDÁK JOSEF STŘEDULA 

V NEDĚLI 18. DUBNA NA SVÉM TWITTEROVÉM ÚČTU.

JOSEFE, RADĚJI BRZDĚTE, TA VAŠE 
DEMAGOGIE TOTIŽ ZABÍRÁ PRÁVĚ 
JEN NA LEVNOU A NEVZDĚLANOU 
PRACOVNÍ SÍLU. AŽ BUDOU FABRIKY 
PLNÉ DRAHÝCH A VZDĚLANÝCH 
EXPERTŮ, NEBUDE ODBORŮ S JEJICH 
RÉTORIKOU 19. STOLETÍ FAKT TŘEBA. 
A CO PAK BUDETE DĚLAT?

PETR KARBAN

Výrok...

P
ouze jedna ze tří společností, která sídlí v Ev-

ropské unii, má v současné době zavedenou 

nějakou formu opatření pro náležitou péči 

a odpovědnost za své dodavatele. Vyplynulo to 

ze závěrů studie, kterou loni v únoru zveřejnila 

Evropská komise. Stejný materiál tvrdí, že až 70 % 

evropských podniků si přeje, aby unijní instituce 

přišly s pravidly, která budou platit pro celou ev-

ropskou sedmadvacítku. Už rok se na nich pracuje 

a vypadá to, že do léta budou hotová.

Zdá se totiž, že zákony o dodavatelských řetězcích, 

které už v minulosti přijaly některé členské státy 

EU, nefungují. Příliš často se v médiích objevují 

zprávy o tom, jak evropští obchodníci prodávají 

své zboží vyrobené za špatných sociálních i eko-

logických podmínek někde v rozvojových zemích, 

nebo články o využívání dětské práce, nízkých 

mzdách či zabírání půdy. 

Diskuze na toto téma se proto nevyhýbá ani 

Evropskému parlamentu. Výsledkem je přijatá 

zpráva, která požaduje, aby v rámci nové legislativy 

evropské podniky nesly odpovědnost za všechny 

případy nerespektování lidských práv či poško-

zování životního prostředí, a to v celém jejich 

dodavatelském řetězci od začátku do konce. 

Prověřovat, od koho fi rmy odebírají zboží a služby 

a zda všichni jejich dodavatelé neporušují lidská 

Z
ačátkem roku jsme jako největší zaměstnava-

telská organizace prosadili do vládní očkovací 

strategie, že očkování organizované fi rmami 

bude důležitou součástí fáze, ve které bude možné 

očkovat ekonomicky aktivní část populace. Očko-

vání ve fi rmách může v krátkém čase zásadním 

způsobem akcelerovat rychlost vakcinace v České 

republice a díky podpoře vlastníků a manage-

mentu fi rem též zásadně přispět k důvěře v tolik 

potřebnou vakcinaci proti onemocnění covid-19.  

Firmy jsou připraveny k očkování přistoupit aktiv-

ně, což je patrné z velice silné podpory, jež z fi rem 

nezávisle na sektoru či velikosti zaznívá, stejně 

jako z podpory mnoha zaměstnavatelů očkovací 

kampani Udělejme za koronavirem tečku, která 

vznikla i díky úsilí kolegů ze sekce kulturního 

a kreativního průmyslu Hospodářské komory. 

Ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů 

a se zdravotními pojišťovnami jsme připravili 

manuál pro očkování ve fi rmách, který jasně spe-

cifi kuje všechny možnosti, které mohou zaměstna-

práva nebo se nechovají ekologicky, je určitě správ-

né a je to namístě. Zmiňovanou zprávu Evropské-

ho parlamentu jsem ale podpořit nemohla a při 

hlasování o ní jsem se zdržela. 

Důvodů je několik. Nejzásadnějším z nich je, že 

Evropský parlament požaduje, aby se nová pravi-

dla vztahovala nejen na všechny velké podniky, 

ale také na malé a střední fi rmy včetně těch, které 

sdílejí dodavatelské řetězce s většími společnostmi. 

Neumím si představit, jak by malé společnosti 

o několika zaměstnancích monitorovaly mnohdy 

dlouhé řetězce dodavatelů a každého z nich podro-

bovaly kontrole. Je to administrativně i fi nančně 

náročné a cesta tudy i vzhledem k aktuální ekono-

mické situaci kvůli pandemii nevede.

Evropské komisi, která slíbila přijít s novými pra-

vidly, proto nezávidím. Nezodpovězených otázek 

je na stole stále příliš a nebude jednoduché na ně 

najít odpověď.   

vatelé využít: od zapojení poskytovatelů pracovně-

-lékařských služeb (závodní lékař) přes využití 

kapacit existujících velkokapacitních očkovacích 

center po využití smluvní kapacity praktických 

lékařů či mobilních týmů zdravotnických pracov-

níků. Samostatnou kapitolou jsou pak velké fi rmy, 

které se rozhodly zřídit vlastní očkovací centrum, 

zapojit se do krajské páteřní sítě a nabídnout tuto 

kapacitu i široké veřejnosti.

Firmy jsou připraveny logisticky, administrativně 

a organizačně očkování zajistit, stále však zbývá 

překonat na straně státu několik zásadních bariér. 

Pro možnost očkování ve fi rmách je nezbytné ex-

plicitní vyhlášení takového vakcinačního režimu, 

který umožní očkování ekonomicky aktivní části 

populace jako celku. Stejně tak musí být pro potře-

by očkování ve fi rmách upraven rezervační systém, 

aby v reálném čase uměl s očkovacími kapacitami 

zaměstnavatelů pracovat. 

Dostupnost vakcín je samozřejmě fundamentální 

podmínkou. Samotné očkování ve fi rmách může 
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MARTINA DLABAJOVÁ, 

poslankyně Evropského 

parlamentu a členka Kontaktní 

skupiny k očkování proti 

covidu-19

Očkování ve fi rmách –
příležitost bez pravidel 

Odpovědnost za dodavatele
i pro malé a střední podniky? 
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revoluční myšlenka je určitě na delší diskuzi a tady 

vidím i roli Hospodářské komory, která sdružuje 

mnoho odborných profesí prostřednictvím cechů, 

asociací, svazů a podobně. Mám i představu, jak 

využít potenciál Národní soustavy kvalifi kací 

a Národní soustavy povolání, včetně mistrovské 

zkoušky. Toto téma je mně víc než vlastní a je sou-

časnou vládou preferováno jako jeden z atributů, 

jak pomoci zvýraznit a zajistit kvalitní řemeslo.  

mobilu budou vždy podstatně větší než u klasické 

čerpací stanice. A konečně je otázkou, co nahradí 

rozpočtové příjmy z klesajícího výběru spotřební 

daně z minerálních olejů.   

Rozhodující záchranou v dané situaci se musí stát 

podpora veřejné dopravy, která bude mít vždy 

podstatně nižší měrnou spotřebu energie než indi-

viduální automobilismus. Jde jak o výstavbu vyso-

korychlostní železniční sítě a elektrizaci železnic, 

tak i o dotační podporu veřejné dopravy na všech 

úrovních, rovněž s cílem prosadit v rozhodující 

míře nízkoemisní a elektrická vozidla. 

Elektromobilita má v Česku zpoždění. Z určitého 

hlediska je to dobře, aspoň máme trochu času se 

přizpůsobit. Ale ten se nesmí promeškat.  

K
valitní absolvent odborné školy je pro fi rmu 

velmi žádané zboží. Řada zaměstnavatelů shá-

ní a podporuje studenty a pomáhá fi nančně 

i škole, na které studují. Osvědčená, vzájemně vý-

hodná spolupráce napomáhá přípravě absolventa 

obstát na trhu práce. Proto fi rmy podporují školu 

i v rámci povinné praktické výuky, kterou studenti 

absolvují v reálném pracovním prostředí. Je to 

podobný systém jako duální vzdělávání v zahrani-

čí. Praktické poznání chodu fi rmy nebo řemeslné 

dílny může motivovat studenta k následnému 

zaměstnání. Po debatách s řediteli škol vnímám, 

že cca 50 až 60 % žáků po ukončení studia u toho 

konkrétního zaměstnavatele nastoupí. Na druhou 

stranu je třeba přiznat, že ne všechny fi rmy jsou 

připraveny mladé řemeslníky pak dále rozvíjet, 

Č
eská republika se neřadí mezi státy s dynamic-

kým rozvojem elektromobility; v žebříčku spo-

lečnosti Arval z roku 2020 jí patřilo 18. místo 

z 22 sledovaných zemí. Zaostáváme jak v instalaci 

dobíjecích stanic, tak i v prodeji elektromobilních 

vozidel, a to jak hybridních, tak čistě elektrických 

automobilů. Zaostávání v obou výše zmíněných po-

ložkách bývá často diskutováno, též domácí výrobci 

automobilů jdou nápravě naproti: Škoda vyvinula 

a prodává již několik hybridních a čistě elektric-

kých vozů a Toyota zavádí ve své kolínské továrně 

výrobu hybridní Toyoty Yaris. Nicméně to vše patří, 

počínaje čerpáním energie do vozu a konče jízdou 

na elektřinu, do příslovečného „tank to wheel“. A jak 

jsme na tom v té první části řetězce, „well to tank“, 

jinými slovy od elektrárny po dobití baterie ve voze?

Lze předpokládat, že dříve či později dojde za 

podpory Evropské unie a na základě rostoucí 

nabídky a poptávky i v Česku k velkému rozma-

chu prodeje elektromobilních vozidel. To povede 

v první řadě k dynamickému růstu potřeby 

elektrické energie. Analýzy ukazují, že jen náhrada 

vzdělávat, posílat na praxe k výrobcům materiálů, 

navyšovat postupně mzdu. 

Delší dobu se snažím diskutovat a upozorňovat na 

to, zda by nebylo možné zvýhodnit zaměstnavate-

le, jenž přijme do zaměstnaneckého poměru osoby 

do 26 let, které se zaučují, zvyšují si kvalifi kaci, 

věnují se jim zkušenější kolegové. V produktivitě 

tyto dvě kategorie určitě nejsou pro podnikatele 

srovnatelné, nákladově však představují procen-

tuálně stejné daňové odvody. Mladí řemeslníci se 

musí zaučovat, chvíli trvá, než zaměstnavateli při-

nesou stejnou fi nanční hodnotu jako ti starší. Jsem 

toho názoru, že za tuto kategorii zaměstnanců by 

měl mít zaměstnavatel stejný daňový bonus, jak 

má vysokoškolský student, za kterého hradí stát 

sociální a zdravotní pojištění do 26 let věku. Tahle 

poloviny současného vybavení osobních automobilů 

se spalovacími motory elektromobily by vedla k do-

datečné potřebě téměř se rovnající výrobě elektřiny 

v Jaderné elektrárně Temelín. Jistě existuje možnost 

zapojit v podstatně větší míře obnovitelné zdroje, 

ale to samo o sobě stačit nebude. Bude nutné včas 

připravit novou bilanci spotřeby energie odrážející 

různé scénáře rozvoje elektromobility, přičemž se 

nový blok v Dukovanech, byť až za patnáct let, bude 

zcela určitě hodit do počtu.  Další otázka k řešení 

vzniká na lokální úrovni. Jistě by bylo vhodné 

co nejvíc využívat k dobíjení baterií elektromo-

bilů běžné elektrické zásuvky, což by mohlo být 

nejlevnější jak z hlediska nákladů na elektřinu, tak 

z hlediska nákladů na veřejné investice. Je nicméně 

otázkou, do jaké míry je na to dimenzována 

distribuční infrastruktura zejména ve městech, 

a to až po jednotlivé ulice a domy. Takže nakonec 

i přizpůsobení této sítě může být investičně značně 

nákladné. U veřejných dobíjecích stanic zase 

vzniká jiný problém, a sice najít potřebné plochy, 

protože časové nároky na dobíjení baterie auto-

začít až za předpokladu udržitelné dostupnosti 

vakcín, proočkovanosti nejstarších věkových sku-

pin a prioritních skupin obyvatelstva. Rezervační 

systém však musí umět reagovat na požadavky 

fi rem co do objemu vakcín ve chvíli, kdy se očko-

vání ekonomicky aktivní populace umožní.

Firmy nechtějí rozhodně konkurovat krajům či 

praktickým lékařům, prostřednictvím nasmlouva-

ných kapacit se ale kromě zaměstnanců mohou ve 

velice krátkém čase naočkovat i rodinní příslušní-

ci, některé velké fi rmy nabídnou kapacity i široké 

veřejnosti.

Zaměstnavatelé také musejí do svých plánů zapo-

čítat i požadavky na logistiku, distribuci a sklado-

vání, a to především u mRNA vakcín.  

Existuje několik dalších nedořešených problémů 

a otázek, které s očkováním ve fi rmách souvisejí a na 

něž prozatím systém nedává jasnou odpověď. Za 

všechny uvedu například otázku očkování cizinců, 

kteří mají v ČR dlouhodobý či trvalý pobyt, dlouho-

době zde pracují a odvádějí daně. Pokud mají ale své 

zdravotní pojištění řešeno prostřednictvím komerč-

ního zdravotního pojištění, nedokáže dnes ISIN ani 

rezervační systém na tyto typy pojištění reagovat. 

Elektromobilita – budeme připraveni?

Chybí podpora podnikatelů zaměstnávajících absolventy 
odborných škol nebo řemeslných oborů

Věřím, že se v dalších týdnech podaří tyto překáž-

ky postupně odstranit a budeme znát podmínky 

a časový horizont, ve kterém se očkování organizo-

vané fi rmami bude moci spustit.  

kvalitní řemeslo. 

EMANUEL ŠÍP, 

předseda Dopravní sekce HK ČR

ROMAN POMMER, 

viceprezident HK ČR
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IVO HLAVÁČ, 

předseda Sekce zdravotnictví 

a sociálních služeb HK ČR
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  expertní pohled

J
ak hodnotíte projekt ze svého pohledu?

Už se bavíme o druhém roku jeho trvání, 

takže určitě hodnotím jako úspěšný, původně 

byl totiž plánován na rok. Je to společná inciativa 

karetních asociací, vydavatelů karet, společností 

našeho typu, bank a profesních organizací se 

záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem 

bylo rozšířit digitalizaci plateb do sektorů, které 

byly zatím v tomto ohledu poněkud rezistentní 

nebo nedůvěřivé.

Jedním z cílů byly municipality a malé 

a střední podniky…

V loňském roce byl projekt hodně spojován s třetí 

a čtvrtou vlnou EET, která měla být zavedena prá-

vě do terciární sféry. Proto byl program směrován 

primárně tam, nabídku využily více než čtyři tisíce 

klientů napříč všemi segmenty, kde karty dříve 

neakceptovali. Na celkovém čísle jsem se podíleli 

asi šedesáti procenty, takže projekt hodnotím jako 

úspěšný. Pokud bych se měl podívat na segmenty, 

v loňském roce platila určitá omezení, projekt 

byl určen pouze podnikatelům, živnostníkům 

a malým fi rmám do deseti zaměstnanců. Právě 

zkušenost z loňska, snaha podpořit municipality 

a zvýšená poptávka po bezhotovostním styku 

s ohledem na covid vedly k tomu, že tato omezení 

do druhého roku projektu už nepřešla. Nyní je 

otevřený všem, jedinou zásadní podmínkou je, že 

dotyčný subjekt v posledním roce platební karty 

neakceptoval. Takže je to šance i pro municipality, 

rozpočtové a státní organizace a také pro podni-

katelské subjekty, které v loňském roce kritéria 

nemohly splnit.

Už jste naznačil, že na celý segment měla 

výrazný vliv pandemie. Znamenala nárůst 

bezhotovostních plateb?

Z našeho pohledu v zásadě ano, propad obratů 

z kamenných provozoven se přelil do online 

prostředí, na e-commerce trh. Někde ale pandemie 

omezila celé oblasti podnikání. Obchodníci 

z oblasti služeb zavřeli své provozovny a terminá-

ly tam leží skoro rok ladem, platby neprobíhají. 

V tržbách, především v segmentech travel, enter-

tainment, horeca, hospitality…, tam jsou propady 

opravdu značné. Stejně tak je veliký propad u přes-

hraničních transakcí, které jsou ovlivněny omeze-

ními pro cestování. Ale obecně pozitivně vidíme 

trend přesměrování k bezhotovostním platbám, 

třeba i z bezpečnostních nebo hygienických dů-

vodů. Z našeho pohledu je nejvýznamnější změna 

struktury plateb, změna v chování nakupujících. 

V jakém smyslu?

Pokles hotovostních obratů byl nahrazen platební-

mi kartami. A raketovým tempem rostou e-shopy, 

e-commerce. Lidé se velmi rychle přeorientovali 

na internet, kde jsou nárůsty, meziroční i me-

ziměsíční, v desítkách procent. Třetím a hodně 

důležitým dopadem je skutečnost, že i subjekty, 

které byly vůči kartám rezistentní, pomalu přichá-

zejí z nejrůznějších důvodů na to, že karty mají 

svá pozitiva. Řada obchodníků se třeba přesunula 

do oblasti služeb face to face, donáškové služby, 

doručování, dodávky do domu, a potřebovali 

nabídnout svým zákazníkům možnost platby 

na místě. Jinými slovy, značně stoupá poptáv-

ka po mobilních terminálech a také platebních 

kioscích, ať již jsou to prodejní automaty, nebo 

jiné typy zařízení nevyžadující obslužný perso-

nál. Takže dopad pandemie, ten krátkodobý, je 

poznamenán silně ekonomickou situací a celkovou 

nejistotou a k závratný nárůstům nevede, ale když 

se na to podíváme strukturálně, jsem přesvědčen, 

že v horizontu několika let budeme covid-19 

hodnotit jako výrazný impulz pro bezhotovostní 

placení, ať již ve světě fyzickém, či virtuálním.

Očekáváte, že u nových návyků lidé a fi rmy 

zůstanou? Mezinárodní studie, například 

z prostředí obchodu, napovídají, že by 

tomu tak být mělo, že lidé si nové návyky 

do značné míry už nesou dále…

Určitě nezůstanou všichni, papírnictví se patrně 

přesunou ze světa e-commerce zpět do kamenných 

provozoven, ale dlouhodobý dopad bude pozitivní. 

Lidé se vrátí do kamenných prodejen a dojde k ur-

čitému vystřízlivění z e-commerce boomu, ale ti, 

co si navykli platit kartou, jí budou platit i nadále. 

Oblasti jako dovážka jídla, potravin a logistické 

služby ovlivnila pandemie jednoznačně pozitivně. 

Odhady procent po mně nechtějte, ale jsem si jist, 

že pozitivní efekt bude převažovat. 

Když jste zmínil masivní nárůsty obratů 

v segmentu e-commerce, jak byly 

české internetové obchody připraveny? 

Zaznamenali jste nějaké nedostatky?

Z hlediska našeho byznysu, tedy transakcí a pla-

tebního styku, fungovalo všechno tak, jak mělo. 

Systémy, které my, kolegové i konkurence provozu-

jeme, jsou natolik robustní, že dokážou absorbovat 

násobky objemů, které obchodníci generují. Jestli 

někde byly problémy, tak především v logistice 

a doručování, poptávka se skokově zvedla takovým 

způsobem, na který nebyl připraven asi nikdo, 

zejména na začátku pandemie chyběla auta i ruce. 

Ale zase je pravda, že se to vcelku rychle podařilo 

většině fi rem řešit.

Tématem posledních týdnů je bankovní 

identita, která se začíná dostávat do praxe. 

Má dopad do vašeho byznysu?

Je to nová věc, vyloženě propojení s platbami 

zatím nevidíme. V rámci platebních služeb totiž 

dochází již dnes k dostatečné verifi kaci. Ale do bu-

doucna mohou vznikat zajímavé synergie, protože 

Na začátku pandemie chyběly auta i ruce, 

ale platby fungovaly
Česko patří v bezhotovostním platebním styku minimálně k lepšímu evropskému průměru, možná dokonce ke špičce. Přesto 

jsou oblasti, kde je hotovost stále dominantní formou plateb. Změnit to má projekt Česko platí kartou, na němž se podílejí 

přední hráči na trhu. Nejen o něm jsme si povídali s Miloslavem Boučkem, generálním ředitelem společnosti Worldline Česká 

republika, která se na bezhotovostní platební styk specializuje. 

ČESKO PLATÍ KARTOU

OSVČ, fi rma, příspěvková organizace či úřad 

si mohou v rámci projektu Česko platí kartou 

požádat o platební terminál zdarma, zároveň 

jsou do obratu 50 000 Kč měsíčně osvobozeni 

od poplatků za platbu kartou po dobu 

šesti měsíců. KB SmartPay ve spolupráci 

s Komerční bankou jako jediný participant 

projektu toto období zdvojnásobil. Klient 

tak neplatí žádné poplatky z karetních 

transakcí ani za pronájem a servis platebního 

terminálu po dobu 12 měsíců. Projekt je 

nově dostupný také pro obchodníky z oblasti 

e-commerce. O terminál nebo platební bránu 

mohou podnikatelé a nově v rámci rozšíření 

i obce, příspěvkové a rozpočtové organizace 

požádat do konce prvního čtvrtletí 2022.
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v souvislosti s GDPR. Mohou komerční subjekty 

uchovávat biometrické údaje pro kontrolu v bu-

doucnosti? Jak to bude řešeno? A takových otázek 

je víc. Obecně platí, že standardem v zabezpečení 

je dnes dvouúrovňové nebo dvoufázové ověřo-

vání, a nečekám ze strany regulátora, především 

z evropské úrovně, žádné významné zjednodušení. 

Ano, máte pravdu v tom, že bezpečnost a komfort 

jsou v určitém protikladu a je potřeba hledat kom-

promis. Na druhé straně, základním požadavkem 

na bezhotovostní platební styk, na vaši kartu je to, 

aby fungovala tady i na druhém konci světa bez 

ohledu na to, jaká legislativa v té které zemi platí. 

A to opravdu není úplně jednoduché.  

PETR KARBAN

poměrně přísně regulovaný a ověřování totožnosti 

je jedním z nejpřísnějších požadavků při uzavírání 

smlouvy u každého subjektu. Ale například ve svě-

tě B2B, kdyby se objevila možnost využití bankov-

ní identity, mohlo by to být poměrně zajímavé. Je 

to ale spíš otázka na regulátory trhu.

Bezpečnost je velké téma, není to však někdy 

na úkor uživatelského komfortu? Není to 

limit dalšímu rozšíření? Možná to vyřeší 

biometrie…

Bezpečnost je absolutní prioritou, jen v Čes-

ku protečou bezhotovostními platbami stovky 

miliard korun. A nemyslím, že biometrie to nějak 

významně v nejbližší době zjednoduší. Ona totiž 

naráží na řadu nevyřešených otázek, například 

jsou oblasti, kde je potřeba ověřit identitu klienta 

mnohem přesněji než při nákupu trička nebo ko-

šile. Zajímavou možností může být identifi kace při 

službách typu předplatné. Jsou také jiná omezení, 

například že zboží smí být distribuováno výhradně 

na území Evropské unie nebo pouze do České 

republiky. A může se objevit i další využití. Jinými 

slovy, dnes nás to neovlivňuje, ale velmi pozorně to 

sledujeme. Ostatně už to, že ředitelem společnosti 

Bankovní identita je někdejší ředitel MasterCard 

Česká republika Mirek Lukeš, je znamením, že 

příležitosti se mohou objevit. Máme naplánován 

i workshop, kde bychom si řekli, co je zajímavé 

pro ně, co může být zajímavé pro nás. Wordlline 

obecně sleduje veškeré inovace a hledá prostor, kde 

a jak bychom se mohli zapojit. Víte, náš byznys je 

 DOPAD PANDEMIE, TEN 
KRÁTKODOBÝ, JE SILNĚ POZNAMENÁN 
AKTUÁLNÍ EKONOMICKOU SITUACÍ 
A CELKOVOU NEJISTOTOU. 
K ZÁVRATNÝM NÁRŮSTŮM NEVEDE. 
KDYŽ SE NA TO ALE PODÍVÁME 
V HORIZONTU NĚKOLIKA LET, JSEM 
PŘESVĚDČEN, ŽE COVID BUDEME 
HODNOTIT JAKO VÝRAZNÝ IMPULZ 
PRO BEZHOTOVOSTNÍ PLACENÍ, AŤ JIŽ 
VE SVĚTĚ FYZICKÉM, ČI VIRTUÁLNÍM.
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S
chopnost poučit se z krize patří mezi přiro-

zené lidské vlastnosti, která nám získává naše 

místo na slunci. Díky tomu, že dokážeme 

vyjít z krize vybaveni zkušenostmi, jsme vytvořili 

civilizaci, která krize zvládá.

Nejmocnějšími lidmi ve fi rmách nejsou jejich 

ředitelé ani generální management, ale linioví ve-

doucí. Mistři, vedoucí oddělení, skupin, kanceláří 

či směn jsou těmi, kdo ve skutečnosti drží ruce na 

tepu fi rem. Protože se s nimi setkáváme v rámci 

poradenské práce Firemního sociologa, dali jsme 

dohromady deset poučení, která jsme u těchto lidí 

z covidu zaznamenali. Jsou stručná a přinášíme 

vám je dnes pro inspiraci.

Osobní komunikace je nezbytná
S lidmi je třeba mluvit, a když s nimi mluvíme, 

vyřešíme tím více než těmi nejsložitějšími strate-

giemi.

Opatření musejí dávat smysl
Cokoli po lidech chceme, musíme jim vysvětlit. 

Nedovedeme-li zdůvodnit, proč požadujeme kon-

krétní věc, nebude dodržována.

Krize posiluje lídry
Pokud máme pocit ohrožení, nemáme problém se 

semknout a spolupracovat. V tento okamžik lidé 

nejvíce potřebují autoritu, linioví manažeři jsou 

přirozenou autoritou. Právě v krizi je nezbytné, 

aby se podle toho chovali.

Lidé potřebují cíl
Pokud po lidech chceme, aby poslouchali a při-

způsobili se nesnadné situaci, musíme jim dát cíl. 

Když nevidíme velký cíl, tak mějme alespoň dílčí, 

na který lze dosáhnout a za nímž můžeme jít.

Management musí být vidět
Sebelépe připravení vedoucí pracovníci potřebují 

cítit podporu seniorního managementu. Není 

zdravé, aby top management trávil mnoho času se 

zaměstnanci, ale musí být vidět, a hlavně nesmí 

vyvolávat dojem, že se před nimi schovává.

Pomozte jednotlivci, pomůžete celku
Pokud se jeden z našich podřízených dostane do 

osobního problému, měli bychom mu pomoci, 

působí to velmi dobře na jeho kolegy a na celek. 

I v krizi, a zejména v krizi, je dobré ukázat velkory-

sost a schopnost věnovat se jednotlivcům.

Střízlivý optimismus pomáhá

Je dobré být a zůstat optimistou, ovšem informo-

vaným a vědomým si problémů a omezení. Lidé 

nechtějí ve vedoucí pozici člověka, který vidí špat-

né konce, na druhé straně „manažerské“ úsměvy 

a přehnané cíle působí nedůvěryhodně.

Jít příkladem
Chceme-li od ostatních, aby dodržovali pravidla, 

musíme je dodržovat sami a jít příkladem. V praxi 

je ale třeba dávat pozor na to, zda věci, které dělají 

přímí nadřízení, zcela běžně nejsou jejich podříze-

nými chápány jako porušování pravidel; docházka, 

dodržování bezpečnostních opatření apod. I když 

si sami myslíme, že děláme vše správně, naši 

podřízení to mohou snadno vidět jinak a budou 

se chovat podle toho.

Slušnost se hodí do každé situace
I v nejhorší krizi můžeme zůstat slušní a zdvořilí. 

Lidé to ocení.

Odměna je na místě
Pokud umíme pochválit a odměnit naše zaměst-

nance za to, co udělali navíc, ukážeme jim 

nejenom to, že si jich vážíme, ale také že víme, jak 

pracují a jak se snaží. Kontrola cestou pozitivní 

motivace je neporovnatelně účinnější než kritika 

a než snaha vystresované zaměstnance ukřičet.  

VOJTĚCH BEDNÁŘ, www.firemni-sociolog.cz

Desatero poučení z krizového vývoje 
Na všem zlém je něco pozitivního, tedy i z pandemie se můžeme poučit. Co praktického si odnášejí z pandemie linioví 

manažeři, zjišťoval web Firemní sociolog a dnes na základě našich zjištění můžeme přinést 10 praktických poučení.

Stručná příručka pro mistry a liniové manažery

PhDr. VOJTĚCH BEDNÁŘ

Absolvoval studium Sociologie a žurnalistiky 

na FF UP Olomouc. Působil jako odborný 

novinář, od roku 2007 v oblasti poradenství. 

Od roku 2012 provozuje web Firemní 

sociolog a zaměřuje se na vnitrofi remní 

vztahy – specializuje se na otázky vedení, 

motivování, řízení lidí ve fi rmách, vytváření 

a udržování fi remní kultury. Manažery na 

všech úrovních učí pracovat s lidmi tak, aby 

fi rmu vnímali jako součást svého života, 

aby jejich práce byla efektivní, smysluplná 

a naplňovala potřeby fi rmy i jich samotných.
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Právní prevence výrazně ušetří 
osobní prostředky manažerů v budoucnu
Management může v případě insolvence platit i ze svého osobního majetku, říká JUDr. Jakub Dohnal, PhD., společník 

advokátní kanceláře ARROWS. Advokát pro řešení problémů při podnikání, zastupování ve sporech i v transakcích.

P
ane doktore, jak jde dohromady 

automotive a advokacie?

Zprvu se může zdát, že tyto dvě oblasti spolu 

zcela úzce nesouvisí, nicméně osobně velice rád 

řeším věci komplexně a nevyhledávám stereotypy. 

Právě i v tomto případě jsem spojil na první pohled 

rozdílné sféry, a to konkrétně svou profesi advokáta 

se zálibou v oblasti automotive. Jak se posléze 

ukázalo, toto propojení bylo velice přínosné a vy-

ústilo ve spolupráci se Svazem prodejců a opravářů 

motorových vozidel České republiky (SAČR), kde 

jsem zároveň členem správní rady. Komplexnost 

řešení problémů mě provází celou advokátní 

praxí, kdy u nás v advokátní kanceláři 

ARROWS si zakládáme na tom, abychom 

mohli klientovi poskytnout souhrnné 

právní poradenství. Při jedné návštěvě 

tudíž můžeme klientovi pomoci vyřešit 

kompletně nejen jeho právní, ale i daňové 

záležitosti. Tím zejména našim klientům 

šetříme jejich čas a peníze.

Jak může fi rmám vaše kancelář 

v oblasti automotive pomoci?

Poskytujeme komplexní právní poraden-

ství v oblasti práva a daní pod jednou stře-

chou. Od „mzdovek“ přes nepříjemné státní 

kontroly až po obranu při krácení dotace. 

Samozřejmostí je podnikový právní servis. Jednou 

z našich hlavních domén je zcela nepochybně pra-

covní právo. Vzhledem k tomu, že naši právníci 

působí v různorodých odborných organizacích 

a spolcích, například v Sekci zaměstnanosti 

a práce Hospodářské komory ČR, máme vždy 

relevantní informace z první ruky.

Současná situace má jistě vliv 

i na transakční trh. Jaká specifi ka mají 

automotive fi rmy při jejich prodeji?

Objevují se noví zájemci o akvizice fi rem 

v oblasti automotive. Při právních pro-

věrkách velmi často narážíme na problémy 

související s nutným sjednocením pracovních 

předpisů v akvírovaných fi rmách, pokud jde 

o slučování fi rem.

Sjednocování pracovních předpisů fi rem? 

Mohl byste to rozvést?

Pokud jedna společnost kupuje jinou, nebo 

pokud má dojít ke sloučení několika společností, 

je vždy nutné sjednotit vnitřní předpisy, a zejména 

odměňování na jednotlivých pozicích, což může 

být velice problematické. Mzdy jsou často nastaveny 

tak, aby bylo v daném regionu možné efektivně 

a rychle sehnat pracovní síly, což pak mezi regiony 

může vytvářet významné rozdíly. Pokud ale dojde 

ke spojení dvou nebo více společností, musí být 

otázka odměňování jednotná, aby nedocházelo 

k hromadným žalobám na doplatek mzdy nebo 

k nepříjemným kontrolám ze strany inspekce práce.

V nedávné době vyšel judikát Nejvyššího 

soudu, který je dle vás významný pro 

automotive. Týká se změny přístupu „take 

it or leave it“, kdy jsou některé smlouvy 

prakticky neměnné?

Ano. V nedávné době vyšel judikát Nejvyš-

šího soudu, který hovoří o tom, že ochranu 

slabší strany lze vztáhnout i do podnikatel-

ských vztahů. Hovořil jsem o tom už v roce 

2013, kdy jsem školil nový občanský 

zákoník pro dealery vozidel. Měla by se 

změnit situace, kdy jedna ze smluvních 

stran předloží komplet smlouvu, 

ve které nelze nic měnit.

Firmy se ocitají ve fi nančních 

problémech. Měli jste sérii videí 

zabývajících se novelou zákona 

o obchodních korporacích, kde jste mimo jiné 

hovořili o tom, že může odpovídat jednatel 

i svým majetkem, opravdu tomu tak je?

Ano, je tomu tak. Novela povinnosti členů statu-

tárních orgánů zpřísňuje a nově zavádí povinnost 

poskytnout do majetkové podstaty plnění až 

do výše rozdílu mezi souhrnem dluhů a hodnotou 

majetku společnosti. Vřele doporučuji si projít 

veškeré materiály, které připravil náš korpo-

rátní tým a jsou k dostání na našich webových 

stránkách. Obzvláště v tomto případě je nutné 

si uvědomit, že prevence výrazně ušetří osobní 

prostředky manažerů v budoucnu.

Zaznamenáváte nějaké změny v souvislosti 

s covidem?

Ano, na trhu panuje samozřejmě nejistota. Vše je 

doplněno ještě nedostatky v dodávkách zdrojů. 

Snažíme se našim klientům vycházet vstříc, tam 

kde je to potřeba odložením splatnosti, radami 

zdarma – ve spolupráci s Hospodářskou komo-

rou –, případně mentoringem.  

LUCIE MELICHAROVÁ, ARROWS

Advokát pro řešení problémů při podnikání, zastupování ve spore
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Z
kušenost lidská ukazuje, že pokud nikam 

nesměřujete, pak se moc daleko nedostanete. 

Kde není vize, lid strádá. Nedávno jsem četl 

úvahu, co by dnes dělal Tomáš Baťa. Odpověď byla 

přiléhavá: Měl by především jasnou vizi, co dál. 

Mlha nestačí
Každý náš projekt u klienta začínáme jasným 

defi nováním toho, kam směřujeme, jaké jsou kon-

krétní cíle. Následuje brainstorming, jak těchto cílů 

dosáhnout. Výstupy následně konfrontujeme s ana-

lýzami dat, trhů, zkrátka reality. Tento proces se pak 

v pravidelných vlnách napříč spoluprací s klienty 

opakuje. Vize a strategie není nikdy stoprocentně 

hotová věc. Když jsme pár týdnů zpět startovali 

u jednoho klienta projekt, měl sice představu, co se 

svou fi rmou chce, ale ta byla tak mlhavá a klientovo 

přesvědčení tak slabé, že stěží bylo možné nad-

chnout další lidi, aby se sjednotili a společně zacílili 

všechny síly k dosažení dané vize.

Nekopírujme vládu
Mimochodem, jak vypadá fungování bez jasné 

vize, nám dnes bohužel zdárně ukazuje naše 

vláda. Série zkratkovitých, chaotických opatření 

a rozhodnutí budiž toho důkazem. To samé platí 

i v byznysu. Pokud je fi rma paralyzována nedosta-

tečnou vizí vedení o tom, co a jak dál, pak se stává 

silně reaktivní a ponechanou napospas celé řadě 

nevyzpytatelných událostí, které nemůže ovlivnit.

Zahoďme letargii
V červnu 2020 mi majitel nepřímé konkurence dal 

dotaz, zda nechci koupit jeho fi rmu. Ptám se ho, co 

dělají pro to, aby se dostali zase zpět do čísel. Ode-

vzdaně pokrčil rameny a s povzdechem řekl: „Co 

tak asi můžu dělat?“ Bohužel tento postoj letargie, 

odevzdanosti či bezradnosti je znát u překvapivě 

nemalého počtu vlastníků fi rem v České republice.

Doba i podmínky jsou stejné pro všechny. 

Rozdílovým faktorem dnes je ochota porvat se 

s tím, čemu čelíme. Sám jsem musel předefi novat 

způsob, jak funguje naše fi rma. V jeden moment 

jsem si stoupl do první linie a bez rozpaků začal 

obchodovat. Tak jako dřív. Když obchodníci argu-

mentovali, že „to nejde“, chtěl jsem se přesvědčit, 

v čem a proč to nejde. Rychle jsme zjistili, že to jde. 

Ale je k tomu třeba odhodlání a ochota dělat věci 

jinak než doposud. A objevovat cesty nové.

Přemýšlet je práce
Henry Ford kdysi řekl: „Ať už věříte, že něco 

dokážete, nebo věříte, že něco nedokážete – vždy 

budete mít pravdu.“ Proto říkám, dávejte si dobrý 

pozor, na jaké straně pravdy stojíte. Není vše jen 

o faktech. Pokud by to tak bylo, těžko by z nuly 

mohli lidé vybudovat doslova podnikatelská 

impéria. Ke schopnosti prosperovat ve ztížených 

podmínkách potřebujete zkrátka znovu oprášit 

i soft  skills, dovednosti typu víra ve vizi, nadšení 

do budování fi rmy.

Nakonec i nedávno zesnulý Petr Kellner sám říkal, 

že jeho běžný pracovní den spočívá ve spous-

tě přemýšlení. Tohle by mohl být jeho docela 

silný odkaz pro mnoho podnikatelů a manažerů 

v Česku. Kolikrát nemáme pro samou hektičnost 

a práci nejen fyzický, ale hlavně duševní prostor 

přemýšlet, co a jak dál. A potřebujeme přitom 

spoustu přemýšlení…  

JIŘÍ JEMELKA, JIP pro firmy

Co fungovalo doposud, 
nebude zcela evidentně fungovat dál
V mnoha fi rmách je potřeba nová vize. Nebo alespoň úprava té stávající. Málokterého podniku se totiž doba covidová 

nedotkla natolik, aby v něm nemuseli udělat refresh toho, kam směřují. Redefi novat vizi je však zjevně umění, které ovládá 

málokdo. Nestačí totiž pouze chtít. Je k tomu třeba čas, představivost, kreativita, a především spalující touha něco dokázat. 

Pro některé možná bohužel dokázat i něco úplně nového. Mnoho lidí je však v byznysu dost uspokojených z předchozích let 

hojnosti. To se pak těžko startuje touha začít od znovu a vybudovat velké věci. 

JEDNOTKA INTENZIVNÍ PÉČE 
PRO FIRMY 

JIP pro fi rmy sdružuje špičkové 

profesionály z oblasti obchodu 

a podnikání s bohatými zkušenostmi. 

Předává fi rmám know-how, které 

vychází z mnohaleté praxe, neustálého 

vzdělávání i charakterových rysů. 

Do fi rem tak vnáší pevný řád a jasný 

směr. JIP pro fi rmy představuje 

zkušeného partnera pro rozvoj 

podnikání. Navíc s unikátním modelem 

Risk Free Garance: pokud nesplní 

předem dané, měřitelné cíle, máte 

jejich služby zdarma.

Více informací na:

www.jip-pf.cz
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Společnost Wienerberger hledá budoucí potenciál

Jsem rád,
že máme nohy v hlíně
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vztahovější obchodní vazby, protože komunita 

pokrývačů a střechařů je v rámci stavařiny trochu 

speciální. Obchod není tolik věcí technické zna-

losti a dokonalosti, ale vztahů. Zatímco u cihel jde 

převážně o naprosto přesná a dokonalá technická 

řešení. Čímž ale nechci říct, že u střech technická 

dokonalost chybí, to ne… jen zkrátka charakter 

obchodních vztahů je jiný.

Od prvního dubna vzniká pozice 

generálního ředitele, ale není to jediná 

změna ve struktuře vaší společnosti. 

Jednatelé budete nově dokonce tři namísto 

dosavadních dvou…

Wienerberger se celosvětově přizpůsobuje tomu, 

že jsme sice nadnárodní korporace, ale byznys, 

který děláme, je velmi lokální. A abychom obstáli 

na lokálním trhu, potřebujeme nikoliv univerzál-

ní, ale lokální nástroje, cesty a řešení. Rakouské 

vedení si to uvědomuje, a matka chce proto 

poskytovat jednotlivým dcerám ještě širší prostor 

pro autonomní rozhodování. Ale aby bylo možné 

celou skupinu efektivně uřídit, potřebujeme mít 

kompatibilní, jednotnou organizační strukturu. 

My se tedy současnými změnami přizpůsobuje-

me modelu, který se v celé skupině ukázal jako 

funkční. Tou nejviditelnější změnou je, že jsme 

nově tři jednatelé, já z pozice generálního ředitele 

se zodpovědností za obchod a marketing, Petr 

Magda jako jednatel pro fi nance a administrativu 

a Vlastimil Cech, jednatel pro výrobu.

Dojde s těmito interními změnami 

i k nějakému posunu strategie směrem 

k trhu?

Strategii jsme v posledních letech připravovali 

společně právě s Luďkem Bártou a nemyslím, že 

dojde k nějakým zásadním změnám. Rozhodně je 

neplánuji, mám v úmyslu pokračovat v linii, kterou 

jsem pět let pomáhal budovat. Vycházeli jsme 

z toho, co je pro naši společnost dobré, snažili jsme 

se dělat věci s určitou vizí a přesahem. Na to určitě 

chci navázat. Ale vidím i příležitost ke změně, 

která může být ku prospěchu společnosti. Je jí 

ještě větší interní propojení našich dvou vnitřních 

světů. Sám jsem měl původně na starosti obchod 

a marketing, Luděk Bárta pak výrobu a fi nance. 

Nyní bude každou oblast mít sice i nadále ve své 

gesci jeden z jednatelů, ale zastřešující pozice 

generálního ředitele by právě měla pomoci jejich 

V
 pozici jednatele Wienerbergeru jste 

už několik let působil, do prostředí 

koncernu jste ale přišel z rodinné fi rmy. 

Je něco, co si z těch pěti let ponesete dál 

jako zajímavé poznání?

Právě to, co zmiňujete, setkání dvou světů. Ton-

dach, byť koncern, byl stále rodinnou fi rmou, s ří-

zením spíše vztahovým nebo hodně vztahovým. 

Wienerberger je korporace kotovaná na burze, 

všechny rozhodovací a reportovací procesy jsou 

tu na úplně jiné úrovni a byl to opravdu střet dvou 

kultur. Nikoliv ale v rušivém či nepříjemném 

smyslu. Ta vztahová část se – alespoň pro mne – 

obohatila o nový, strategický rozměr. Tondach 

pod křídly Wienerberger začal uvažovat v širších 

souvislostech. Obohacením pro mne bylo i praco-

vat po boku Luďka Bárty, protože on jako zkušený 

cihlář mne do výroby cihel skutečně zasvětil, jeho 

zkušenost byla pro mne neocenitelná. My jsme 

v Tondach cihly také vyráběli, ale v mnohem 

menší míře, pro Wienerberger je to core business. 

A ještě poznámka k Luďku Bártovi – bylo pro mne 

skvělým základem, že se o své zkušenosti chtěl 

dělit. Tím mi pomohl proniknout do hloubky 

mnohem rychleji, než bych to dokázal sám. 

A že se má o co dělit.

Když už jste zmínil Luď ka Bártu, který 

odchází, prý budete v určité podobě i nadále 

spolupracovat…

Věřím, že budeme dále partnery. On ze své pozice 

otevřel či pomáhal otevřít řadu zajímavých témat, 

z nichž některá jsou vysloveně celospolečenská, 

a těm se nyní chce věnovat. Nebude už tedy 

v pozici výkonného manažera v byznysovém 

prostředí, chce do seniorní části svého života už 

více klidu a možnost věnovat se naplno projek-

tům, jejichž úspěch a potřebnost neurčuje jen 

obchodní bilance.

Ještě se vrátím ke střetu dvou kultur – když 

vy jste se mohl obohatit o kvality korporátu, 

bylo něco, co jste naopak korporátu přinesl 

vy z prostředí rodinné fi rmy?

Asi by bylo fér, aby na to odpovídal někdo jiný, ale 

snad ano. Snad právě tu vztahovost, určité prvky 

naší tehdejší fi remní kultury. Možná je to dáno 

i rozdíly mezi povahou byznysu značky Tondach 

a značky Porotherm, což je základ produkce Wie-

nerberger. Tondach měl a má totiž i dnes mnohem 

Prvním dubnem dochází ve společnosti Wienerberger k několika významným 

změnám, které se dotknou především vnitřního uspořádání fi rmy a některých 

vrcholových pozic. V konečném důsledku však budou mít jistě přesah 

i ke komunitám partnerů a zákazníků. Všem změnám, ale i současné pozici 

a dalšímu směřování společnosti se věnuje v následujícím rozhovoru Kamil 

Jeřábek, jednatel a nový generální ředitel společnosti.

Ing. KAMIL JEŘÁBEK

Vystudoval materiálové inženýrství 

na pražské ČVUT, kde absolvoval 

v roce 1992. Profesní dráhu zahájil jako 

produktový manažer pro šikmé střechy 

u zahraniční fi rmy dovážející do ČR 

stavební materiály, později se stal členem 

vedení jednoho z výrobců skupiny, 

dodavatele podstřešních izolací. V roce 

2002 nastoupil jako obchodní ředitel 

ke značce Tondach, s níž spojil celý svůj 

další profesní život. 

V roce 2010 se stal jednatelem 

společnosti a v roce 2015, díky akvizici 

společnosti Tondach, i jedním z jednatelů 

společnosti Wienerberger.

Je ženatý, otec tří synů a dnes již i šťastný 

dědeček. Dlouhá léta aktivně hrál fotbal.

WIENERBERGER, s. r. o.

Společnost patří do nadnárodní 

skupiny Wienerberger AG se sídlem 

ve Vídni, která je světovým lídrem 

mezi výrobci keramických stavebních 

materiálů. V České republice vlastní 

několik výrobních závodů a je největším 

tuzemským výrobcem pálených cihel 

i největším výrobcem keramických 

střešních krytin u nás. Portfolio 

Wienerberger na českém trhu zahrnuje 

zdicí systém Porotherm, obkladové 

a lícové cihly Terca, keramickou dlažbu 

Penter, pálenou střešní krytinu Tondach 

i betonové prvky Semmelrock. 

Více informací na:

www.wienerberger.cz
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ních kruhových pecí přes cihly s porézní struktu-

rou až po současnost, kdy neustále hledáme nejen 

to, jak dělat věci interně a procesně lépe, ale jak je 

dělat tak, aby odpovídaly technickým možnostem 

i společenským požadavkům. To je síla, která dává 

naší společnosti její výjimečnost.

Odvážíte se najít i její slabou stránku?

Na začátku jsem zmínil, že jako korporace máme 

velmi propracované rozhodovací procesy. Má to 

své ale… Když nejste veden současně i intuicí, 

může to mít za následek, a bohužel občas to u nás 

zaznamenávám, prodlužování procesů. Takže 

jeden z úkolů, který před sebou vidím, je zkrátit 

procesy. Je to plně v intencích změn, které se dějí, 

a odpovídá to i strategickým plánům matky, která 

chce mít silné regionální lídry, schopné rychle 

reagovat na podněty a požadavky lokálních trhů. 

Připravenost ke změně je dnes nutností, protože 

okolnosti se mění tak dynamicky, že bez takové 

schopnosti nelze přežít.

Avizujete interní změny, ale přece jen – při-

jdou i změny, které pocítí výrazněji zákazník?

Platí, co už jsem řekl, směry a cíle naší obchodní 

strategie byly nastavovány s určitou vizí a dlou-

hodobějším přesahem a nevidím potřebu v tuto 

chvíli něco měnit. Pořád platí naše silná orientace 

ještě těsnější integraci, tomu, aby se dva odlišné 

světy prolnuly a lépe spolupracovaly. Cílem je 

ještě více využít existující fi remní potenciál, častěji 

se potkávat napříč odděleními a hledat vždy to nej-

lepší řešení pro společnost jako celek. Máme skvělé 

lidi a jde jen o to, vytvořit jim prostor pro skvělá 

řešení. A věřím, že výsledkem bude větší zaujetí 

všech fi remních úrovní na společném výsledku 

a obrazu společnosti, což by v celkovém kontextu 

měl pocítit i zákazník.

Není to další prvek ze strategického arzenálu 

rodinné fi rmy? Mluvíte o něčem, co by se dalo 

charakterizovat jako ownership, a ten právě 

u rodinných forem bývá velkou předností…

I tak by se to asi dalo pojmenovat. Integrovat 

všechny části celku a snažit se ještě více o to, 

abychom všichni měli zájem na společných 

věcech. Je to asi přístup, který mám ve své DNA, 

je to prvek, který je mi velmi blízký. Cítím se být 

týmovým hráčem, možná i proto, že jsem dlouho 

dělal týmový sport. A asi mne takto formovalo 

i třináct let v prostředí rodinné fi rmy. Rozhodně 

jsem přesvědčen, že doba nenahrává solitérům, 

že je potřeba hledat shodu na větší platformě. Pak 

všechna řešení mají širší podporu zevnitř a větší 

zásah směrem ven, jsou komplexnější, protože 

zohledňují pohledy profesionálů z více oblastí.

Velkorysá stavba rodinného domu na jezeře podle návrhu architekta Petra Dobrovolného si vysloužila uznání odborníků i obdiv laiků. V soutěži Dům roku 2020, kterou organizuje každoročně redakce časopisu 

Můj dům ve spolupráci s předními odborníky a architekty, se stala nejen vítězem kategorie Domy se zastavěnou plochou nad 150 m2, ale i celkovým vítězem s nejvyšším počtem čtenářských hlasů. Stavba má 

masivní a energeticky úspornou konstrukci, obvodové zdivo je z bloků Porotherm T Profi  s větranou vzduchovou mezerou a kamennou přizdívkou. Projekt nezdobí jen design a souznění s krajinou, ale také 

promyšlená technologická stránka celé stavby s velmi pevnou a energeticky úspornou konstrukcí.

Vedle personálních změn dochází i ke změ-

nám organizačním…

Kdo neroste, pomalu odumírá. Můžeme a chceme 

samozřejmě růst dalším zlepšováním produktů 

a služeb, ale to má své meze. Jednou z cest růstu, 

kterou Wienerberger již tradičně jde, jsou akvizice 

a integrace. Současně integrujeme společnost Sem-

melrock, která již byla členem skupiny, ale podobně 

jako tomu bylo před šesti lety u značky Tondach, se 

dnes organicky včlení do struktury Wienerberger. 

Jak vidíte ze svého pohledu české 

stavebnictví zítřka?

Těžká otázka. Věřím, že dostane smysluplnou legis-

lativu, která pomůže jeho rozvoji. Věřím, že zůstane 

orientováno směrem k šetrnému stavitelství, které 

bere ohledy na přírodu kolem nás. Věřím v roboti-

zaci, do tří let bychom chtěli v Česku ve spolupráci 

s developerem a ČVUT představit vlastní technolo-

gii robotického zdění, na které pracujeme. A věřím 

v digitalizaci. Jsem přesvědčen, že tu za deset let 

nebude stavba, která by nevznikla a nežila v modelu 

BIM. I tímto směrem jdeme, máme už dnes digitál-

ní knihovny našich řešení.

Inovační projekty jsou vaší silnou stránkou…

Předloni jsme oslavili dvě stě let. A celý ten čas je 

Wienerberger synonymem pro inovace, od prv-
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zvýšili jsme vlastní kapacity. A těší mě, že program 

bude, v určité podobě, po našich zkušenostech 

rolován i v některých dalších evropských zemích.

Wienerberger je v akcentu 

na celospolečenská témata velmi silný. Které 

z nich je vám osobně nejbližší?

Žiji v Praze, ale pocházím z Mariánských Lázní, 
z m sta uprost ed les . Vazba na p írodu je mi velmi 
blízká a všechny projekty tohoto typu u nás budou 

pokračovat. Stejně jako Luděk Bárta věřím, že musí-

me pomoci ne udržitelnosti, ale regeneraci přírody. 

A chceme, i ve spolupráci s dalšími zapojenými 

fi rmami a školami, zhmotnit všechny dílčí projekty, 

které se dívají tímto směrem. Naším cílem je, aby 

vznikla obec či čtvrť budoucnosti, kde využijeme 

na jednom místě veškeré know-how, které máme. 

A téma, které bude asi velmi posilovat, je cirkulární 

ekonomika, v našem případě především hledání 

odpovědi na otázku, jak na stavby vrátit již jednou 

použitý materiál. Tam chceme hrát také aktivní roli. 

A je pro mne velkým potěšením vést fi rmu, která je 

plná lidí, zapálených pro tyto projekty, protože bez 

nich by to nešlo. Naplňuje mne, že s nimi a s jejich 

zájmem, který cítím, dokážeme projekty uskutečňo-

vat, ne o nich pouze mluvit. Že nemáme jen hlavu 

v oblacích, ale i nohy v hlíně. Tomu jsem rád…   

PETR KARBAN

půjdete tak daleko, že nabídnete i vyřízení 

stavebního povolení?

Budete se divit, i o tom jsme přemýšleli. Do budouc-

na to vyloučit nechci, ale věřím, že česká legislativa 

se dočká změn, které hlavně malým investorům 

vyřízení stavebního povolení značně ulehčí. A že 

pokud jde o délku povolovacího řízení, dostane se 

Česko ze svého 159. místa na světě aspoň do první 

stovky. Myslím, že to není tak ambiciózní plán, aby 

se to nedalo splnit. Dnes se spíše bavíme o tom, 

nabídnout služby, které třeba svépomocníkům 

pomohou vyřešit jednotlivé technologické problémy 

v kontextu celé stavby. Myslím, že by pro spoustu 

malých investorů bylo skvělé, kdyby si mohli někam 

snadno sáhnout pro prověřeného odborníka, který 

pro vaši konkrétní stavbu navrhne topení tak, aby 

odpovídalo vašim představám, konstrukci stavby, 

technickým možnostem i nejvyšším nárokům. A to 

je jedna expertní oblast, přičemž na stavbě jich 

každý řeší celou řadu. 

Jak trh vůbec přijal váš koncept e4 domu, 

tedy koncept bydlení zdravého pro rodinu 

i planetu?

Zájem stoupá, proto v tomto programu budeme 

určitě hledat další možnosti, jak ještě více pomoci. 

Připravujeme třeba spolupráci s půjčovnami sta-

vební techniky, rozšířili jsme pomoc při zakládání, 

na zákazníka, pořád chceme lidem pomáhat stavět 

vysněný zdravý domov. Budeme samozřejmě 

i nadále hledat nové služby a snažit se nabídnout 

vždy něco navíc, ale to není novinka, to je, věřím, 

charakteristický rys našeho přístupu k trhu. Pozice, 

kterou chceme nejen udržet, ale rozvíjet. 

A máte vizi, kam se lze ještě posunout? 

Protože třeba váš Program Wienerberger 

e4 dům je velkoryse koncipovaný program 

podpory…

Máme a právě ten program, který zmiňujete, 

je dobrým příkladem. Běží tři roky, v loňském 

roce jsme ještě zintenzivnili naše úvahy směrem 

k segmentu rodinných domů, kde je velké 

procento těch, co stavějí svépomocí. A právě 

svépomocníkům chceme být ještě blíž, protože 

oni i s ohledem na legislativu, která není příliš 

vstřícná, řeší celou řadu nepříjemných a obtě-

žujících problémů. Takže pro ně chystáme, tam, 

kde můžeme, zjednodušení života. Sám teď ab-

solvuji přípravu stavby a znám martyrium kolem 

stavebního povolení a hledání jehel v kupce sena 

v podobě kvalitních dodavatelů a řemeslníků. To 

chceme pomoci řešit.

Dnes už v rámci zmíněného programu 

pomáháte stavebníkům i s vyřízením dotací, 

Revoluční designová pálená taška, to je Tondach V11. Snoubí v sobě dokonalé technické parametry dané 140 lety zkušeností Tondach 

s originálním designem špičkových návrhářů Studia F. A. Porsche. Ten již ocenili designoví odborníci – nová taška se pyšní nejen čestným 

uznáním GRAND PRIX veletrhu FOR ARCH 2020 či oceněním German Design Award 2020, ale i nejznámější cenou pro designéry Red Dot 

Award: Product Design 2020 v kategorii Urbanes Design. Design ale není jen estetickou záležitostí, vylepšuje i funkční vlastnosti nové tašky 

a přispívá také k vyšší kvalitě i bezpečnosti střechy – vytvořený profi l pomáhá bezpečnějšímu odvodu vody na níže položenou plochu.

 SMĚRY A CÍLE NAŠÍ OBCHODNÍ 
STRATEGIE BYLY NASTAVOVÁNY 
S URČITOU VIZÍ A S DLOUHODOBĚJŠÍM 
PŘESAHEM A NEVIDÍM POTŘEBU 
V TUTO CHVÍLI NĚCO MĚNIT. POŘÁD 
PLATÍ NAŠE SILNÁ ORIENTACE 
NA ZÁKAZNÍKA, POŘÁD CHCEME 
LIDEM POMÁHAT STAVĚT VYSNĚNÝ 
ZDRAVÝ DOMOV. BUDEME 
SAMOZŘEJMĚ I NADÁLE HLEDAT NOVÉ 
SLUŽBY A SNAŽIT SE NABÍDNOUT 
VŽDY NĚCO NAVÍC, ALE TO NENÍ 
NOVINKA, TO JE, VĚŘÍM, 
CHARAKTERISTICKÝ RYS NAŠEHO 
PŘÍSTUPU K TRHU. POZICE, KTEROU 
CHCEME NEJEN UDRŽET, 
ALE I ROZVÍJET.
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V
ítězným výrobkem ankety je letos kance-

lářská židle MUUNA, kterou pro výrobní 

společnost RIM CZ navrhlo italské desig-

nérské duo Massimo Costaglia & Giulio Mazzanti. 

Do stylových kanceláří i do domácích pracoven 

skvěle zapadne – na rozdíl od jiných kancelářských 

židlí nejsou na první pohled vidět žádné ovládací 

prvky. Pečlivě začalouněná židle je totiž vybavena 

self mechanikou, která všechno nastavení připraví 

sama. Díky skvělé ergonomii všem padne jako 

ulitá. MUUNA vznikla v době pandemie a výrazně 

tak zaplnila prázdné místo v portfoliu RIM CZ 

jako „domácí“ pracovní židle.

Hodnotitelská komise ve shodě k volbě dodá-

vá: „Komise, podobně jako v minulosti, ocenila 

inovativní a velmi čistý design výrobku. V letošním 

roce jsme se rozhodli pro velmi náročnou kategorii 

kancelářského sezení. U křesílka MUUNA se nejed-

ná o produkci, která by byla jen pouhou skládačkou 

dílů různých subdodavatelů. Za několik měsíců se 

s největší pravděpodobností začneme opět vracet 

do měsíce opuštěných kanceláří a budeme v těchto 

prostorech opět trávit velkou část našeho života. 

Přitom pohodlný, elegantní, praktický a oku lahodící 

interiér je jedním za základních předpokladů pro 

vysokou výkonnost!“  

TOMÁŠ LUKEŠ, tajemník Asociace českých nábytkářů

Cena Nábytek roku podvanácté
Ani letos nemohl v Praze Letňanech proběhnout tradiční veletrh nábytku a interiérů FOR INTERIOR, všem známé okolnosti 

konání veletrhu již podruhé neumožnily. Nepřízeň ovšem nezastavila vyhlášení ceny Asociace českých nábytkářů, Nábytek 

roku 2021. A co je nejdůležitější, koronavirová pandemie neměla žádný vliv na kvalitu výrobků, které jsou v letošním roce 

oceněny.

OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU

Hodnocen je nejlepší design a inovace 

nábytku v daném roce v České republice. 

Ocenění je vyhlášeno Asociací českých 

nábytkářů. Přihlásit se mohou všechny 

fi rmy, které vyrábí nábytek v České 

republice. Pro přihlášení neexistuje 

žádné omezení co do členství v různých 

organizacích atd. Cílem ocenění je 

podpořit tvorbu v nábytkářské výrobě 

v České republice s důrazem na kvalitní 

design. Přiblížit veřejnosti špičkové 

výrobky českých nábytkářů. Motivovat 

designéry k tvůrčí aktivitě. Nábytek 

je hodnocen z hlediska funkčnosti, 

bezpečnosti, estetiky a vhodnosti použité 

technologie a materiálu. Nábytek hodnotí 

pětičlenná odborná komise, která je 

tvořena nezávislými odborníky. Její 

doporučení schvaluje představenstvo 

Asociace českých nábytkářů. 

www.czechfurniture.com 
www.nabytek-roku.cz 

PARTNEŘI A ZÁŠTITA 
 GENERÁLNÍM PARTNEREM je společnost 

ABF, organizátor veletrhu FOR INTERIOR. 

 PARTNERY OCENĚNÍ jsou Blum, Démos 

trade, Dřevozpracující družstvo, Egger CZ, 

Hettich ČR, KRONOSPAN CR, REHAU, 

ŠPINAR – software a MA-DONA.

 ZÁŠTITU OCENĚNÍ Nábytek roku 

poskytují CZECHDESIGN.CZ, CzechTrade, 

Design Cabinet CZ a Unie profesionálních 

designérů ČR. 

ČLENOVÉ HODNOTITELSKÉ 
KOMISE

 doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D. 

 MgA. Jaroslav Juřica, M.A. 

 Ing. arch. Lubomír Končinský 

 PhDr. Dagmar Koudelková

 Ing. Milan Vrbík 
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DALŠÍ VÝROBKY, KTERÉ ASOCIACE ČESKÝCH NÁBYTKÁŘŮ NA NÁVRH HODNOTITELSKÉ KOMISE POVAŽUJE ZA MIMOŘÁDNĚ ZDAŘILÉ

STŮL 01, VÝROBNÍ SPOLEČNOST FORM (DESIGN LUKA KRIŽEK, IO STUDIO)

Celodřevěný stůl 01 využívá krásy tradiční výroby stolů a přednosti původní truhlářské technologie posouvá do současné 

doby. Výtvarný charakter je postaven na čitelném a jednoduchém konstrukčním principu a svým minimalistickým 

vzhledem se stůl stává univerzálním produktem vhodným k použití do různorodých typů interiérů. Nohy stolu jsou 

konstrukčně spojeny v místě horní desky a tento vizuálně přiznaný konstrukční prvek vytváří atraktivní detail. Díky 

jednoduchým tvarům na sobě stůl nechává vyniknout atraktivitu masivního dřeva. Stoly byly navrženy jako rodina 

rozměrově různých stolů a nabízejí architektům či uživatelům široký záběr použití.

STŮL A ŽIDLE ELICA, VÝROBNÍ SPOLEČNOST KAPLAN NÁBYTEK (DESIGN STUDIO KAPLAN DESIGN)

ELICA je zrozena z přírody a její příběh je příběhem touhy překonávat překážky a schopnosti dosáhnout i toho 

nejodvážnějšího cíle. Stůl je do posledního milimetru vyroben z přírodního dřeva a má skvělý rozkládací mechanismus. 

Jeho čepovaná a lepená konstrukce je tradiční a zároveň unikátní. ELICA je také klasická židle s jedinečnými tvary 

a dokonale propracovanými detaily. Spojení předních noh nápadně připomíná design stolu  ELICA. Linie plynule přechází 

přes tvarovaný lub do zadních noh. Ty jsou precizně napojeny na propracované detaily jednoduchého opěradla.

MOBILNÍ PRACOVIŠTĚ NOMAD, VÝROBNÍ SPOLEČNOST LE BON 

(DESIGN JIŘÍ PELCL)

Mobilní pracoviště NOMAD může být součástí zařízení bytu 

i administrativního prostoru. V obou případech šetří prostor i fi nance. 

Pracovní desku lze snadno složit a celý prostor zavřít a zamknout. NOMAD je 

na kolečkách, takže jej lze snadno přesunout z místnosti do místnosti. Kromě 

vyobrazeného ořechového dřeva jej výrobce nabízí v zakázkovém provedení 

podle specifi kace zákazníka.
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KOLEKCE ORGANIX, VÝROBNÍ SPOLEČNOST RIM CZ (DESIGN KAI STANIA)

Vize vtělená do organických tvarů, poctivá kvalita a lehkost bytí. Prostě všechno, co si dnešní doba žádá. 

ORGANIX je nová kolekce křesla a dvou sedaček. Organické tvary proporčně atypického sezení jsou tu pro 

chvíle, kdy je potřeba načerpat novou energii nebo probrat všechno důležité u šálku kávy. Tým konstruktérů 

RIM CZ již nyní pracuje na rozšíření této kolekce o nové prvky, které očekáváme letos na podzim.

KOLEKCE SPOT, VÝROBNÍ SPOLEČNOST LD SEATING 

(DESIGN LD SEATING)

Novinka SPOT je kolekce jednoduchých stolků 

a čalouněných taburetů, které se hodí jak k vytvoření 

minimalistického odpočinkového místa v kanceláři, tak pro 

stylové vybavení kaváren a barů. Výrobce nabízí taburety 

a stolky ve třech ergonomicky praktických výškách, nízké, 

střední a vysoké. Barvu a materiál čalounění pěnového 

sedáku si zákazník může zvolit ze široké nabídky látek sám, 

aby taburet dokonale vyhovoval ladění interiéru. Ocelové 

podnože taburetů i stolků jsou standardně nabízeny v šesti 

základních barvách jako černá, modrá, červená, žlutá, 

zelená, bronzová. Možností je i osadit stůl na zakázku 

vyráběnou deskou.

ŽIDLE TAMMI, VÝROBNÍ SPOLEČNOST JELÍNEK – VÝROBA NÁBYTKU 

(DESIGN SABINA STRŽÍNKOVÁ)

Židle TAMMI od nadějné mladé návrhářky Sabiny Stržínkové je dubová, 

celodřevěná s čalouněným sedákem. Nohy ve tvaru otevřeného A jsou v horní 

části vetknuté do područky židle včetně viditelného čepového spojení. Vrchní 

část tvarovaného opěráku židle je možno zvýraznit odlišnou barvou.
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C
o je virtuální realita a jak funguje? Co je 

rozšířená realita, jak funguje a jak se liší 

od virtuální reality? Jaká zařízení se k čemu 

používají? Jak vytvořit 3D model, jak se používá 

3D modelovací soft ware? To je ukázka z prezen-

tace, kterou VÚPI připravil pro žáky středních 

škol, aby jim dal možnost vidět využití virtuální 

rozšířené reality ve výuce. 

Aplikace i živé debaty
V rámci programu ICT Akademie společnos-

ti Huawei vznikly pilotní webináře pro žáky 

a pedagogy během distanční výuky, kde se žáci 

seznámili s využitím virtuální a rozšířené reality. 

Výuku vedli zkušení experti v oblasti virtuální 

reality, členové Asociace virtuální a rozšířené 

Online výuka může bavit i motivovat
Stovky žáků, desítky pedagogů, deset škol z různých regionů České republiky, čtyři měsíce pilotování, několik měsíců 

přípravy. To je jen výčet čísel pilotního projektu Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace při Hospodářské komoře ČR 

(VÚPI), který v době distanční výuky připravil a zrealizoval ve spolupráci s Asociací virtuální a rozšířené reality sérii webinářů 

pro žáky a pedagogy středních škol v České republice. Projekt se uskutečnil v rámci vzdělávacího programu společnosti 

Huawei pro mladé talenty s názvem ICT Akademie. 

reality, se kterými VÚPI dlouhodobě spolupracu-

je v oblasti vzdělávání a rozvoje dovedností žáků 

na středních školách. Žáci si vyzkoušeli konkrétní 

aplikace přímo na svých mobilních telefonech 

a současně online debatovali s přítomnými od-

borníky – vývojáři a lektory virtuální a rozšířené 

reality. Pilotní webináře proběhly v období mezi 

prosincem 2020 a březnem 2021. „Pokračujeme 

v našich aktivitách v oblasti vzdělávání a využití 

virtuální a rozšířené reality. Omezení výuky pro 

žáky bereme jako příležitost. Distanční výuka 

ve školách naučila žáky, pedagogický sbor a rodiče 

rychle reagovat na tuto formu výuky. My k tomu 

přinášíme další moderní prvky, které výuku 

obohatí a žáky motivují,“ říká Martin Frélich, 

ředitel VÚPI. 

MÁM ZÁJEM O DALŠÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY VE VR

(123 ODPOVĚDÍ, VÝSLEDKY V %)

78,9

21,1

ANO

NE

(Zdroj: šetření VÚPI)
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Ceněné praktické ukázky

Součástí výuky k virtuální a rozšířené realitě byl 

také připravený dotazník, který vyplnilo celkem 

123 respondentů z řad žáků i pedagogů, přičemž 

21 % odpovědí poskytli pedagogové, 23 % žáci 

prvního ročníku, 24 % žáci druhého ročníku, 24 % 

žáci třetího ročníku a 7 % žáci čtvrtého ročníku. 

Na otázku ohledně zkušeností s VR/AR dotazník 

potvrdil, že alespoň základní informace a zkuše-

nosti má 72 % žáků a pedagogů, pokročilé zkuše-

nosti 11 %. Naopak žádné zkušenosti v dotazníku 

vyplnilo 17 % respondentů z řad žáků a pedagogů. 

Na otázku, co se na webináři nejvíce líbilo, žáci 

a pedagogové na něm nejvíce ocenili praktické 

ukázky z oblasti VR/AR, ale i přístup lektorů 

a celkový koncept výuky. Ten byl založen jak 

na teoretické části, tak na praktické ukázce vyu-

žití VR/AR nejenom ve výuce. Praktické ukázky 

byly nejcennějším poznatkem a dle účastníků 

jich mohlo být daleko více. V kolonce Něco 

jiného pak uvedli účastníci nejčastěji využití VR 

v herním průmyslu a složení VR brýlí po mecha-

nické stránce. 

Splnil webinář mezi žáky a pedagogy očekávání? 

Třetina respondentů vyjádřila, že neměla žádná 

očekávání, téměř dvě třetiny respondentů pak 

vyjádřily názor, že webinář splnil očekávání a cel-

kem 79 % účastníků v závěru dotazníku vyjádřilo 

zájem o další výukové programy v oblasti VR/AR. 

Cílem je digitální gramotnost
Společnost Huawei se na projektu podílela 

partnersky v rámci programu podpory ICT 

talentů a spolupráce se školami: „ICT Akademie 

je platforma určená pro spolupráci mezi vzdělá-

vacími institucemi a podnikatelským sektorem 

a pro sdílení znalostí a zkušeností s moderními 

technologiemi. Také díky spolupráci s VÚPI se 

nám daří zvyšovat povědomí žáků o moderních 

technologiích, jejich využití ve výuce a posilovat 

zájem o digitální gramotnost, což nám ukázalo 

i provedené dotazníkové šetření mezi žáky a peda-

gogy,“ potvrzuje Pavel  Košek, ředitel korporátní 

komunikace společnosti  Huawei.   

PETR SIMON

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO PODNIKÁNÍ 
A INOVACE PŘI HK ČR

Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, 

z. ú., založila zakládací listinou ve formě 

notářského zápisu dne 11. 5. 2017 

Hospodářská komora ČR. Základním 

posláním ústavu je výzkumná a vzdělávací 

činnost v oblasti podpory rozvoje 

a konkurenceschopnosti podnikatelského 

prostředí. Propojujeme akademický, veřejný 

a podnikatelský prostor a stimulujeme tak 

inovační rozvoj české ekonomiky. Firmám 

nabízíme spolupráci v oblasti transferu 

technologií či rozvoje digitalizace. Naši 

činnost můžete najít na www.vupi.cz.

ZAPOJENÉ ŠKOLY

VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora 

Masarykova 197/1 

284 01 Kutná Hora

Integrovaná střední škola Hodonín

Lipová alej 3756

695 01 Hodonín

Masarykova střední škola Letovice 

Tyršova 500 

679 61 Letovice

Střední průmyslová škola Jeseník 

Dukelská 1240/27

790 01 Jeseník

Vyšší odborná škola a Střední 

průmyslová škola dopravní Praha 1

Masná 18

110 00 Praha 1

VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc

Božetěchova 755 

Hodolany 

779 00 Olomouc

Střední průmyslová škola 

elektrotechnická a Obchodní akademie 

Mohelnice

Gen. Svobody 183

789 85 Mohelnice

SPŠ stavební Hradec Králové

Pospíšilova 787 

500 03 Hradec Králové 

Střední škola technická Vysoké Mýto

Mládežnická 380 

566 01 Vysoké Mýto 

Střední odborná škola technická 

a zahradnická Lovosice

Osvoboditelů 1/2 

410 02 Lovosice

SPLNIL WEBINÁŘ VAŠE OČEKÁVÁNÍ? MÉ ZKUŠENOSTI S VR/AR

(123 ODPOVĚDÍ, VÝSLEDKY V %) (123 ODPOVĚDÍ, VÝSLEDKY V %)
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(Zdroj: šetření VÚPI) (Zdroj: šetření VÚPI)
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62_63K_huawei.indd   63 29.04.21   18:17



www.celyoturismu.cz

INSPIRUJTE SE A INFORMUJTE NA

CESTOVAT

64K_iCOT.indd   64 29.04.21   18:17



www.komora.cz   65

  turistický průmysl

O
 čem však není pochyb a zaznívá to z úst 

mnoha ekonomických analytiků i globálních 

expertů na travel segment, je skutečnost, že 

lidé jsou hladoví po cestování a čekají na jakoukoli 

příležitost, aby se mohli alespoň ve svém volném 

čase a o dovolených vracet ke svému „starému“ 

způsobu života. 

Po Česku, nebo do zahraničí?
Nehledě na to, že část domácností zasáhla krize 

a tvrdě dopadla na jejich rodinné rozpočty, u lidí 

se stabilním a vyšším příjmem narostly od posled-

ní aktivní sezony úspory, protože se jednoduše 

nedalo kam cestovat. A to ani po Česku. Otázkou 

zůstává, zda také sezona 2021 nebude spíše závislá 

na domácím cestovním ruchu, tedy českých 

turistech a jejich ochotě utrácet své úspory zde, 

což je však dobrou zprávou pro hotely, provozova-

tele atrakcí a cestovní kanceláře, které se na DCR 

specializují.

Dobrým signálem je zvýšený zájem o různé ba-

líčky služeb a zvýhodněné ceny ve formě různých 

poukázek a slevových voucherů. Alespoň toto 

nám ukazuje počet stažených voucherů v našem 

projektu Damevoucher.cz, který jsme spouštěli 

v listopadu 2020 a do něhož se zapojila celá řada 

partnerů poskytujících ubytování a lázeňské 

pobyty, někteří regionální dopravci a agentury 

pořádající zážitkové akce. Na rozdíl od typicky 

slevových portálů jdeme cestou férových podmí-

nek, aby se partner nedostával nabídkou pod svoje 

náklady a aby šlo tak skutečně o prodejní aktivitu, 

nikoli pouze o marketingový tah a kampaň, kterou 

vlastně nevydělává.

Kooperace, balíčky, kombinace služeb
Trendem letošního léta budou vedle cenových zvý-

hodnění a slev, které vždy lákaly cenově senzitiv-

nější klientelu, také kombinace služeb. Provozo-

vatelé totiž budou nuceni při cestě za zákazníkem 

spolupracovat a zvýšit tak společné šance. Velmi 

dobře s tímto konceptem pracují některé progre-

sivnější destinační agentury, které nabádají právě 

ke kooperaci, a šikovní podnikatelé toho využívají. 

Vedle klasických a zavedených pasů a lokálních 

nabídek, jako například Lipno Card, Harrachov 

Card, Olomouc region Card, se začaly objevovat 

právě zmiňované balíčky zahrnující hned několik 

služeb, např. ubytování, stravování, sportovní 

aktivity a zábavní atrakce, za které zaplatí zákaz-

ník méně, než kdyby si každou službu kupoval 

zvlášť. Tento trend zachytily i některé agregátory, 

které začaly mnohem lépe pracovat s produktem 

a přímo tak přispívají k „záchraně“ turismu, ať 

už v prodejní, či jen v čistě informativní rovině. 

Patří mezi ně kupříkladu Explorio, OutdoorTrip, 

TravelKing.

Dveře turismu otevřené
Cílem iniciativy Zachraňme turismus bude i pro 

tento rok navýšit počet spolupracujících posky-

tovatelů služeb, ať už v našem novém projektu 

Damevoucher.cz, kde dlouhodobě spolupracujeme 

např. s cestovní kanceláří ATIS či s Leo Expre-

ssem a kde nabídku neustále obměňujeme podle 

plánovaných kampaní partnerů, nebo osvětou 

a vzájemnou podporou fi rem ke spolupráci, včetně 

potřebné konzultační činnosti. Dveře jsou u nás 

otevřené všem, zejména cestovním kancelářím 

a hoteliérům.  

TOMÁŠ BARČÍK, zakladatel iniciativy Zachraňme turismus 

Lidé chtějí cestovat. 
Jak pomoci cestovním kancelářím a hotelům?

Po roce fungování naší iniciativy Zachraňme turismus v dobách úplného rozvolnění i úplného uzamčení cestovního ruchu 

a ekonomiky vůbec máme již dostatek dat k tomu, abychom dokázali efektivně plánovat aktivity a modelovat scénáře 

budoucího vývoje v cestovním ruchu. Některé subjekty závislé na turistech se naučily přizpůsobovat novým podmínkám, 

jiné zatím vyčkávají, pokud jim to fi nanční situace ještě stále dovoluje. 
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  pohled

M
ění pandemie pohled fi rem 

na pracovní a ochranné oděvy?

Nezaznamenali jsme žádnou významnější 

změnu v požadavcích fi rem na pracovní oděvy. 

Faktem ale je, že objednávky poklesly v minulém 

roce asi o 20 %, významný podíl na tom měl 

pokles zakázek v sektoru HoReCa. Co vnímáme, 

je opatrnější přístup při objednávání, což zcela 

jistě souvisí se snahou fi rem šetřit. Delší je i čas, 

který fi rmy potřebují na vyhodnocení nabídek, 

což patrně souvisí s tím, že se v mnoha fi rmách 

mění pracovní modely, řada lidí pracuje z domova. 

Jednak tak klesají požadavky na pracovní oděvy, 

jednak konferenční hovory zatím nedokážou 

plnohodnotně nahradit osobní jednání, ještě jsme 

si přece jen úplně nezvykli.

Je ve standardu rozdíl mezi slovenskými 

a českými podniky, pokud jde o nároky 

na pracovní a ochranné oděvy?

Osobně nevnímám žádný rozdíl, obě země 

a jejich národy jsou natolik propojené, že je ani 

jako dvě země nevnímám. Konečně, vyrostla 

jsem ve společném státě. A i dnes jsou návyky 

podobné, jak lidské, tak fi remní. Podniky se snaží 

o získání co nejlepších oděvů za co nejrozumnější 

ceny. Chovají se prostě tržně. Podobná je situace 

i legislativa. V obou zemích proto vidím podobné 

tendence, zvyšující se poptávku po ochranných 

pracovních oděvech s certifi kací, což vnímám jako 

určitý znak vyspělosti trhu, jako posilování péče 

o zaměstnance. 

Vidíte nějaké nové trendy či tendence?

V posledních letech je to určitě vpád nápadů, de-

signu, prvků a materiálů z běžného volnočasového 

a sportovního či funkčního odívání do oblečení 

pracovního. Elastické materiály, prodyšnost 

a funkčnost se stávají normou. Každý se prostě rád 

cítí v oblečení pohodlně a stylově, i když jde o ob-

lečení pracovní. Firmy zase mnohem častěji než 

dříve kladou důraz na identitu a kultura fi remního 

oblečení je jejím zřejmým odrazem.

Přichází s vámi do Altrevy nějaká výrazná 

změna?

Na pozici jednatele společnosti Altreva došlo k při-

rozené generační obměně, která shodou okolností 

kopíruje obdobnou změnu v Alsico. V rámci 

skupiny pracuji už více než sedmnáct let, jsem tedy 

již poměrně dlouho součástí vývoje i směřování 

fi rmy, jsem ztotožněná s její fi lozofi í a budu se sna-

žit tyto záměry uvádět do reality. Výzvou je z mého 

pohledu už sama doba, všechno se velmi dynamic-

ky mění a je potřeba umět reagovat, být fl exibilní. 

Na druhou stranu, zákazník chce jistotu. Osobně 

se proto snažím o to, aby v rámci nestandard-

ních podmínek, v nichž existujeme, byla Altreva 

místem stabilním. Pro zákazníky, pro zaměstnance 

i pro vlastníky společnosti. 

Když srovnáte české a slovenské prostředí 

v čase pandemie, najdete nějaké zásadní 

rozdíly?

Do funkce jsem původně měla nastoupit již na jaře 

loňského roku, bohužel pandemie a totálně zavře-

né hranice byly překážkou. Od té doby v podstatě 

dennodenně sleduji aktuální situaci v obou zemích 

a hledám možnosti a podmínky k cestám mezi 

oběma zeměmi, protože na víkendy se pravidelně 

vracím domů na Slovensko. Mám pocit, že jsme 

hlavně po létě byli jako Slováci opatrnější, i opatře-

ní u nás byla celkově přísnější a zpravidla začínala 

platit i dříve než v Česku. U vás byla cítit možná 

větší potřeba projevovat se, dávat najevo nesou-

hlas. Ale je to jen můj soukromý názor a nechci 

určitě paušalizovat.   

PETR KARBAN

Výzvou je doba sama
Úspěšná třebíčská společnost Altreva má od července 2020 novou jednatelku, do jejího čela se opět postavila žena. I když 

je Viktória Jochmanová s fi rmou spjata mnoha lety spolupráce, byl to impulz k rozhovoru o změnách a směřování podniku, 

který je evropským lídrem mezi výrobci ochranných a pracovních oděvů.

ALTREVA V DATECH
 1992 Začátek spolupráce výrobního družstva 

ODĚVA s belgickou rodinnou fi rmou ALSICO

 1994 ALSICO a ODĚVA zakládají společný 

podnik pod názvem ALTREVA – fi rma 

má 90 zaměstnanců a vyrábí 120 000 ks 

pracovních oděvů ročně

 1995 Získání prvního zákazníka z řad 

průmyslových prádelen

 2005 Počátek vývoje vlastních kolekcí

 2006 Založení sesterské společnosti 

ALTREVA-services, s. r. o.

 2008 Založení pobočky na Slovensku

 2011 Založení dceřiné společnosti ALTREVA 

UKRAJINA

 2014 Počet zaměstnanců roste na 200, 

fi rma ročně dodává na 800 000 ks oděvů 

do 15 zemí Evropy

 2015 Zastoupení v Polsku

 2016 Za celý rok bylo vyrobeno více než 

1 000 000 pracovních oděvů.

VIKTÓRIA JOCHMANOVÁ 

Od 1. července 2020 jednatelka 

společnosti Altreva. Pro Alsico 

pracuje od března 2004, kdy byla 

ředitelkou a jednatelkou společnosti 

Betatex, jejíž bylo Alsico většinovým 

vlastníkem. Firma ukončila své 

samostatné působení s koncem 

roku 2008, od roku 2009 pak Viktória 

Jochmanová pracovala v rámci 

slovenské pobočky Altrevy, na starost 

měla obchod na Slovensku, v Polsku, 

na Ukrajině a v Rusku.

Žije na Slovensku v Prešově.

Fo
to

: a
rc

hi
v 

A
ltr

ev
a

66K_altreva.indd   66 29.04.21   18:23



– –

–

–

67K_kiaINZ.indd   67 29.04.21   18:24



NEMUSÍTE DO SERVISU,
SERVIS PŘIJEDE K VÁM.

Pomáháme vám zůstat v bezpečí. 

Víme, že současná situace není jednoduchá, a proto vám ji chceme maximálně usnadnit.  Ať už váš vůz potřebujete 
nechat opravit, přezout nebo jen vyčistit před novou sezónou, můžete se  do servisu objednat jednoduše online. 
My si pro vůz přijedeme, v servisu se o něj postaráme a poté  jej přistavíme zpět na místo určení. Jednoduše, bezpečně 
a hlavně zodpovědně.  Svůj vůz objednávejte online nebo nás kontaktujte telefonicky.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
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