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Vážení podnikatelé,

letošní podzim přinese re-

voluční změnu v  našich ži-

votech, podnikání a  prosperitě. 

Alespoň to tak vypadá ze slibů 

na předvolebních billboardech po-

litických stran a hnutí po celé zemi, 

které dnes a denně všichni míjíme. 

Za těch více než třicet let, kdy cho-

díme v  naší zemi ke svobodným 

volbám, jsme četli a  slyšeli bezpo-

čet podobných slibů a  návrhů na 

lepší budoucnost, z nichž se mnohé 

v průběhu let opakují.

Jakkoliv žehráme na to, že strany využívají často 

jen marketingově líbivá hesla, slibují nesplnitelné 

nebo často bizarní programy, je to zkrátka fakt, 

který k demokracii patří v celém vyspělém světě. 

Je pak už jen na každém z nás, čemu jsme ochotni 

věřit a co považujeme za splnitelné.

Zejména pro podnikatele může být situace na 

předvolební politické scéně velmi nepřehledná 

a složitá. Proto Hospodářská komora na nedávném 

33. sněmu představila celkem 34 doporučení nové 

vládě pro lepší podnikatelské prostředí. Pokud 

totiž chtějí politici byznys v naší zemi skutečně 

pozvednout a pomoct firmám, musí poslouchat 

samotné podnikatele i ty, kteří je zastřešují a bojují 

za jejich zájmy. Co tedy chceme po vládním kabi-

netu, který vzejde z letošních sněmovních voleb?

Jako největší bariéra rozvoje byznysu se dlouhodo-

bě ukazuje nedostatek zaměstnanců, a je to logic-

ké. Bez kvalitních lidí se zkrátka byznys dělat nedá. 

Krátkodobé řešení proto nevidím 

jinde než skrze rychlejší nábor 

pracovní síly ze zahraničí. To je 

fakt, který není třeba rozporovat. 

Přesto se najdou strany, které 

plánují omezit příliv zahraničních 

pracovníků s odůvodněním, že je 

zaměstnavatelé mj. zneužívají k ot-

rocké práci. Realita je samozřejmě 

úplně jiná, ale pokud má kdokoliv 

pocit, že to bude správný argument 

pro vstup do Poslanecké sně-

movny, budiž. Ale proti vytváření 

umělé atmosféry zlých zaměstna-

vatelů a vykořisťovaných zaměstnanců se zkrátka 

vymezit musím.

Jakkoliv se ekonomická situace za poslední dekády 

výrazně zlepšila, stále se český byznys potýká 

s relikty v podobě neúměrné byrokracie, úřednické 

mašinérie a složité administrativy pro podnikatele. 

Pokud s tímto dokáže příští vláda rychle a sku-

tečně účinně zatočit, bude mít podnikatele na své 

straně, o tom jsem přesvědčen.

Už jen fakt, že Hospodářská komora formulovala 

přes tři desítky základních doporučení nové vládě, 

o kterých podrobněji píšeme i na stránkách tohoto 

vydání Komory, svědčí o tom, že problémů mají 

tuzemští podnikatelé stále více než dost. Drž-

me si proto palce, aby jich co nejrychleji začalo 

ubývat. Hospodářská komora je připravena jednat 

s každou vládou a svůj „program“ dlouhodobě 

prosazovat.

Přeji vám šťastnou volbu a hodně úspěchů.

DISTRIBUCE

členům HK ČR (sdružuje více než 16 000 živnostníků a firem 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.

VLADIMÍR DLOUHÝ 
prezident  

Hospodářské komory ČR
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33. SNĚM: HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PŘEDSTAVILA
SVÁ DOPORUČENÍ PRO LEPŠÍ PODNIKÁNÍ

Čtyřiatřicet doporučení podnikatelů k formování a realizaci 

hospodářské politiky nové vlády představil prezident 

Hospodářské komory Vladimír Dlouhý na celostátním sněmu 

podnikatelů v Brně.

10

CO POTŘEBUJÍ ČEŠTÍ PODNIKATELÉ V OBLASTI 
ENERGETIKY A POSTCOVIDOVÉHO RESTARTU

V září pokračovala série online předvolební debat Hospodářské 

komory s představiteli politických stran a hnutí. Poslední dva 

kulaté stoly se věnovaly energetické budoucnosti ČR a také 

restartu ekonomiky a odstraňování největších bariér 

rozvoje podnikání.

14

TÉMA: CESTA Z CHAOSU
Byť si to nechceme připustit, základním rysem světa, a to 

i toho ekonomického, se stává nové paradigma. Nejistota. 

Chaos. Nestálost. A vlastně je to samozřejmé. Teorie tvrdí, 

že celková entropie uzavřeného systému se nemůže nikdy 

zmenšit, a v přírodě proto všechny děje směřují do stavu 

vyšší neuspořádanosti.

30

ZELENÉ A HEZKÉ, NEBO HNĚDÉ A OŠKLIVÉ?
Současná ekonomika řeší řadu zásadních otázek. Patří 

mezi ně i environmentální evropské cíle, které ideologicky 

mění energetiku a příliš neberou v potaz, že právě ona 

je pro podniky nezbytnou základnou. O tom se Zuzanou 

Krejčiříkovou, předsedkyní Energetické sekce HK ČR.

36

LIDÉ JSOU VZÁCNÍ, TI, KTEŘÍ UMÍ PRACOVAT, 
NEJVZÁCNĚJŠÍ

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro čtvrté čtvrtletí 

2021 optimistické náborové plány. Naděje jim hatí nedostatek 

talentů. Firmy si je budou samy pěstovat a vzdělávat, na 

pružnost trhu, rychlost změn a potřeb veřejné školství nestačí.
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  aktuálně

kavkazských republik vedl vicepre-

zident Hospodářské komory ČR 

Radek Jakubský. Po příletu do 

ázerbájdžánské metropole Baku 

čekalo firmy podnikatelské fórum, 

po kterém následovala B2B jednání 

zástupců českých firem s potenci-

álními obchodními partnery. Po 

následném přeletu do arménského 

hlavního města Jerevanu se usku-

tečnilo další podnikatelské fórum 

a jednání firem obou zemí.

Ministryně práce zavlekla 
státní úřady do předvolební 
kampaně
Ministryně práce Jana Maláčová 

a její poradce Matěj Stropnický 

poškodili věrohodnost Státního 

úřadu inspekce práce a inspektorátu 

cizinecké policie tím, že průběh kon-

trol a jejich závěry propojili se svými 

předvolebními aktivitami v rámci 

akce nazvané Férová práce. 

„V této předvolební agitce, která byla 

účelově vytvořena s cílem získat 

politické body na vyhrocení konfliktu 

mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, 

jednoznačně došlo k poškození věro-

hodnosti státní kontroly, která by si ale 

měla zakládat na nestrannosti. Tím, 

že kontroly nebyly nestranné, jakékoli 

údaje a závěry z kontrol jsou pro nás 

nevěrohodné,“ uvedl prezident Hos-

podářské komory Vladimír Dlouhý. 

Hospodářská komora přikročila 

k této kampani pragmaticky a svým 

členům rozeslala návod „Férová 

kontrola práce“. Zaměstnavatelům 

Krátce z Komory

Komora chce zvýšit limit 
dohod na 15 tisíc korun

Z dohod o provedení práce by lidé 

a zaměstnavatelé až do 15 tisíc 

korun měsíčně nemuseli odvádět 

sociální a zdravotní pojištění. Dnes 

je tento limit nastaven na 10 tisíc. 

Navrhuje to Hospodářská komora, 

podle které by vyšší hranice umožni-

la zatraktivnit práci na dohodu 

a lidem přivydělat si více peněz k za-

městnání, studiu, rodičovské nebo 

důchodu. Výhodnější podmínky pro 

brigády by uvítali i zaměstnavatelé, 

kterým by více brigádníků pomohlo 

plnit zakázky. Limit se v zákoně 

o nemocenském pojištění neměnil 

10 let. Hospodářská komora jej chce 

zvednout o polovinu, což odpovídá 

růstu mezd, které od roku 2012 

vzrostly o 47 %.

Registrace k DPH  
až od 2 milionů korun
Hospodářská komora se s novou 

Poslaneckou sněmovnou chystá pro-

jednat zvýšení ročního limitu obratu, 

jehož překročením vzniká podni-

kateli povinnost platit DPH, a to na 

2 miliony korun. ČR tento práh, dnes 

na úrovni 1 milionu korun, nezměni-

la od svého vstupu do EU. V uplynu-

lých 17 letech se přitom mzdy zvýšily 

dvojnásobně. Zvýšením limitu pro 

registraci k DPH by se drobným 

podnikatelům snížila administrativní 

náročnost podnikání. Hospodářská 

komora navrhuje rovněž na 2 mili-

ony korun zvýšit i kvalifikační práh 

doporučila, jak mají s kontrolními 

orgány spolupracovat, přitom ale 

zdůraznila, že i oni mají v průběhu 

kontroly svá práva a že se nezákon-

ným postupům při kontrole mohou 

bránit. Leták je ke stažení na webu 

www.komora.cz.

76 % zaměstnavatelů 
podporuje očkování 
zaměstnanců
Ze šetření Hospodářské komory 

mezi jejími členy vyplynulo, že 76 % 

zaměstnavatelů podporuje očko-

vání proti covidu-19 mezi svými 

zaměstnanci. Většina zaměstnavatelů 

očkování alespoň doporučuje, více 

než desetina je k očkování motivuje 

nějakým novým zaměstnaneckým 

benefitem či bonusem.

Očkování zaměstnancům doporu-

čuje alespoň sedm z deseti podniků 

s více než 50 zaměstnanci (střední 

a velké firmy), nejvíce ty, které 

působí ve zpracovatelském průmyslu 

a stavebnictví, nejméně mikrofirmy 

do 10 zaměstnanců. Hlavně nejmenší 

zaměstnavatelé uvádějí, že nechtějí 

vlastní svobodné rozhodnutí zaměst-

nanců ovlivňovat.

Mimořádným bonusem, benefitem 

či finančním příspěvkem k očkování 

zaměstnance motivují zejména velké 

firmy zaměstnávající více než 250 za-

městnanců, příspěvek či benefit 

poskytuje až 30 % velkých zaměstna-

vatelů zapojených do šetření.  

MIROSLAV DIRO

pro tzv. paušální daň, která byla do 

českého daňového řádu zavedena 

od ledna 2021. Za paušální daní 

ulevující drobným podnikatelům 

i úředníkům od papírování stojí 

právě Hospodářská komora, která ji 

veřejnosti představila na svém sněmu 

v roce 2016.

České firmy vedené HK ČR 
odcestovaly do Ázerbájdžánu 
a Arménie
Třináct tuzemských firem z oboru 

strojírenství, finančních služeb, 

zdravotnictví, energetiky nebo 

potravinářství doprovodilo ministra 

zahraničních věcí Jakuba Kulhánka 

během jeho cesty do Ázerbájdžánu 

a Arménie. Delegaci podnikatelů do 

PODNIKATELÉ POTŘEBUJÍ NAJÍT VE VLÁDĚ 
PARTNERA, KTERÝ ODSTRANÍ HLAVNÍ 
BARIÉRY JEJICH BYZNYSU.

To uvedli podnikatelé v závěru předvolební debaty 
Volby2021, které se účastnilo také šest možných 
kandidátů na ministra financí příští vlády včetně 
současné ministryně Aleny Schillerové. Celkem 
osm předvolebních debat vysílala Hospodářská 
komora ve spolupráci s Hospodářskými novinami 
z pražského Florentina přes weby Komora+,  
iHNed.cz a YouTube.

ČÍSLO MĚSÍCE

34
TOLIK DOPORUČENÍ NOVÉ 
VLÁDĚ SHRNULA HOSPODÁŘSKÁ 
KOMORA V DOKUMENTU 
CESTA KE SVOBODNÉMU 
PODNIKÁNÍ A PROSPERITĚ. 
PODNIKATELÉ MJ. NAVRHUJÍ 
ZAMĚSTNAVATELŮM SNÍŽIT 
ODVODY O 2 PROCENTNÍ 
BODY, ZATRAKTIVNIT DOHODY 
O PROVEDENÍ PRÁCE NEBO 
SVÁZAT RŮST MINIMÁLNÍ MZDY 
S MEDIÁNEM MEZD.
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Regiony a společenstva
Ústecký kraj
Technodays v Chomutově

OHK v Chomutově uspořádala již 

9. ročník veletrhu TECHNODAYS, 

který slouží k propagaci a prezentaci 

firem a setkávání žáků a studentů 

škol s personalisty. Budoucí absol-

venti zde mohou najít své uplatnění 

na trhu práce, který dlouhodobě 

postrádá odpovídající zaměstnance. 

Součástí veletrhu byl také seminář 

Alternativní zdroj energie – Vodík 

a jeho využití.

Moravskoslezský 
kraj
Seminář ke změnám ve 
stavebním zákoně v Ostravě

Shrnutí všech hlavních změn, které 

jsou spojené s novým stavebním 

zákonem, představí na semináři ko-

naném 11. listopadu 2021 v Ostravě 

KHK Moravskoslezského kraje. Na 

semináři Jaké změny přinese nový 

stavební zákon? právníci popíšou sou-

vislosti s již účinnými změnami, chys-

tanou digitalizaci, informační systémy 

a novou soustavu stavební správy. 

V druhé části prezentace vysvětlí 

témata územního plánování, stavební 

uzávěry nebo plánovací smlouvy.

Karlovarský kraj
Komora hostila thajskou 
delegaci

Rozvoj cestovního ruchu byl 

hlavním tématem setkání zástupců 

KHK Karlovarského kraje, starosty 

Františkových Lázní Jana Kuchaře 

a reprezentantů thajské diplomacie 

v čele s velvyslankyní Thajska v ČR 

Phasporn Sangasubana. Obě strany 

projevily zájem o rozvoj lázeňské-

ho cestovního ruchu z Thajska do 

lázeňských středisek Karlovarského 

kraje, která jsou na seznamu dědictví 

UNESCO.

Jihočeský kraj
Burzy škol pomáhají žákům

Jihočeská hospodářská komora 

spolu s partnery připravila v osmi 

regionech jižních Čech podzim-

ní burzy škol, které mají žákům 

pomoci s výběrem dalšího vzdělává-

ní. Na burzách se kromě středních 

škol a odborných učilišť prezentují 

i firmy, které často se středními 

školami spolupracují a zapojují se 

do výuky. Výstavy škol, které odstar-

tovaly 5. října, jsou také příležitostí 

k získání informací o přijímacích 

zkouškách, nabízených oborech, 

mimoškolních aktivitách či o dalším 

uplatnění absolventů.

Středočeský kraj
Projekty podporující 
podnikatelskou činnost 
v regionu 

Jedním z chystaných projektů 

je Propagační katalog výrobků 

Středočeského kraje. Ten propaguje 

výrobky především menších středo-

českých firem a podnikatelů. Dalším 

projektem je Mapa podnikatelských 

zajímavostí Středočeského kraje. 

Na této mapě se prezentují firmy, 

výrobci a živnostníci, které je možné 

navštívit v rámci turistiky ve Středo-

českém kraji. Kompletní informace 

o obou projektech jsou k dispozici 

na www.khkstrednicechy.cz.  

Thajští turisté mají zájem zejména o krátkodobé lázeňské pobyty, sdělila při setkání s karlovarskou KHK thajská velvyslankyně.
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PETR BUKOVSKI PŘEVZAL MEDAILI MINISTRA PRŮMYSLU 
A OBCHODU ZA ZÁSLUHY V TEXTILNÍM PRŮMYSLU

Za zásluhy v textilním průmyslu získal medaili ministra průmyslu 
a obchodu člen dozorčí rady asociace ATOK Petr Bukovski, jednatel 
společnosti CLINITEX, s. r. o., výrobce zdravotnických a pracovních oděvů 
a zdravotnických prostředků. Medaili mu udělil a předal vicepremiér 
Karel Havlíček na slavnostní akci Ministerstva průmyslu a obchodu.

K1021.indb   8 01.10.21   18:30



www.komora.cz   9

   aktuálně

Pardubický kraj
Návštěva prezidenta 
Vladimíra Dlouhého 
v Pardubicích

K významným hostům, kteří letos 

v Pardubicích zahájili 10. ročník Do-

pravní konference, se připojil i prezi-

dent Hospodářské komory Vladimír 

Dlouhý. Rozvoj a financování 

dopravní infrastruktury v re gionu 

východních Čech, dopravní uzel 

Pardubice, budoucnost regionální 

železniční, vodní i letecké dopra-

vy – to byly stěžejní body dopravní 

konference, jejímž garantem je KHK 

Pardubického kraje. 

Královéhradecký 
kraj
Firma roku zná krajského 
vítěze

Královéhradecký kraj zná vítěze 

soutěže Firmy roku 2020, kterou 

každoročně pořádá KHK Králové-

hradeckého kraje. Slavnostní předání 

cen proběhlo v prostorech zámku 

v Dobřenicích. Mezi největšími fir-

mami nad 250 zaměstnanců zvítězila 

logistická společnost C.S. CARGO. 

Vítěze dalších kategorií naleznete 

na webu komora-khk.cz.

Jihomoravský 
kraj
Návštěva Karla Habsbursko- 
-Lotrinského v Brně

RHK Brno připravuje setkání 

s vnukem posledního rakouského 

císaře, uherského a českého krále 

Karla I. – Karlem Habsbursko-Lot-

rinským. Akce se uskuteční 13. října 

od 14 hod. v sídle brněnské komory. 

Hlavními tématy setkání budou 

obchodní a politické vztahy mezi 

Českou republikou a Rakouskem. 

Společenstva
Roadshow AHR ČR

Přednášky s odborníky nebo odbor-

né semináře byly součástí tradiční 

roadshow pořádané Asociací hotelů 

a restaurací v Karlových Varech. Pro 

návštěvníky pořadatelé připravili 

následující témata: Revenue v post-

covidové době, Bezpečný provoz 

v restauracích, Optimalizace digi-

tálního marketingu a jeho klíčových 

bodů, Zhodnocení dopadů pandemie 

na gastronomii a její restart, Jak se 

připravit na návrat online byzny-

su v sezoně 2021/2022 a na závěr 

diskuzní panel na téma propagace 

České republiky doma i v zahraničí.

Valná hromada AGA
V pražském Florentinu proběhne 

20. 10. XV. valná hromada Asociace 

technických bezpečnostních služeb 

Grémium Alarm, která bude klíčová 

z hlediska stanovení nových úkolů 

a cílů asociace. Partnerem valné 

hromady se stala členská firma VDT 

Technology, a. s. Na standardní pro-

gram valné hromady naváže veřejný 

seminář o aktuálním stavu jednot-

livých odborných oblastí a systémů, 

které jsou v gesci asociace AGA.

 

Schválení zástupců Asociace 
obranného a bezpečnostního 
průmyslu do Evropského 
obranného fondu 

Milan Šnajder byl za Asociaci obran-

ného a bezpečnostního průmyslu 

schválen do expertního sboru Ev-

ropské komise, jehož členem se nyní 

asociace stává. Zástupkyně ředitele 

AOBP Kristýna Stejskalová se pak 

stane součástí orgánu National Focal 

Point. Na základě jmenovacího do-

pisu ministra obrany ČR Lubomíra 

Metnara se tak AOBP stává hlavním 

kontaktním místem pro české 

obranné firmy. V dalších letech bude 

pravidelně ve spolupráci s rezortem 

obrany organizovat semináře a po-

skytovat českým firmám konzultace 

týkající se problematiky Evropského 

obranného fondu.  

MIROSLAV BENEŠ, HK ČR

Před vystoupením na dopravní konferenci navštívil prezident HK ČR Vladimír Dlouhý i firmy 

v Pardubickém kraji, s nimiž probíral současnou ekonomickou situaci.

SETKÁNÍ PODNIKATELŮ VE VYŠKOVĚ

Diskuze s ministryní financí Alenou Schillerovou byla 
hlavním bodem podnikatelského setkání pořádaného 
OHK Vyškov. Stěžejními body debaty zástupců firem 
a šéfky státní pokladny byl současný vývoj inflace 

a souvisejícího zdražování vstupů. Reprezentanti 
ministerstev průmyslu a obchodu a pro místní rozvoj 
následně účastníkům akce představili podrobnosti 
k Národnímu plánu obnovy.
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Hospodářská komora představila
svá doporučení pro lepší podnikání
Doporučení podnikatelů k formování a realizaci hospodářské politiky nové vlády představil prezident Hospodářské komory 
Vladimír Dlouhý na celostátním sněmu podnikatelů v Brně. Dokument Cesta ke svobodnému podnikání a prosperitě 
shrnuje 34 doporučení v pěti oblastech – na trhu práce, v podnikatelském prostředí a daních, udržitelnosti ekonomického 
a sociálního prostředí, v bezpečnosti a obchodních vztazích se zahraničím a také v infrastruktuře.

„Dnes nejproblematičtější oblastí je bezespo-

ru trh práce. Na předních místech žeb-

říčku největších bariér rozvoje podnikání 

v eské republice se trh práce dlouhodobě drží bez 

ohledu na velikost fi rmy nebo na obor podnikání,“ 

připomněl prezident Hospodářské komory Vladi-

mír Dlouhý.

Nedostatek lidí je největší bariéra rozvoje
Podnikatelé proto doporučují nové vládě, která 

vzejde z letošních voleb, aby zaměstnavatelům sníži-

la sazbu pojistného na sociální zabezpečení alespoň 

o dva procentní body, podpořila částečné úvazky 

zrušením doplatku do minimálního pojistného, 

zatraktivnila práci na dohodu o provedení práce 

zvýšením limitu z 10 na 15 tisíc korun měsíčně 

nebo zrušila v soukromém sektoru zaručené mzdy.

„Na trhu práce se ve velké míře objevuje nesoulad 

mezi kvalifi kacemi, které poptávají zaměstnava-

telé, a těmi, které nabízejí pracovníci,“ vysvětlil 

Dlouhý. Hospodářská komora proto navrhuje, aby 

stát začal monitorovat potřeby pracovního trhu, 

tedy koho zaměstnavatelé potřebují, v jaké pozici 

a s jakou kvalifi kací. Komora uvedla, že je připra-

vena předložit návrh legislativní úpravy, která by 

zafi xovala systém celoživotního učení.

V oblasti podnikatelského prostředí a daní podni-

katelé navrhují zvýšit limit tržeb pro paušální daň 

33. sněm:

MERKUROVY MEDAILE 
HOSPODÁŘSKÉ KOMORY
ZÍSKALO 63 OSOBNOSTÍ
Po roční pauze způsobené pandemií 
koronaviru udělovala Hospodářská komora 
v předvečer 33. sněmu v Brně Merkurovy 
medaile. Celkem ocenila 63 osobností z řad 
podnikatelů, zástupců regionálních komor, 
začleněných společenstev, ale i zaměstnanců 
Úřadu Hospodářské komory. Seznam 
laureátů naleznete na www.komora.cz.
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1 |  SNÍŽENÍ SAZBY POJISTNÉHO  
NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ  
ALESPOŇ O 2 PROCENTNÍ BODY

2 |  PODPORA ČÁSTEČNÝCH ÚVAZKŮ  
ZRUŠENÍM DOPLATKU  
DO MINIMÁLNÍHO POJISTNÉHO

3 |  ZATRAKTIVNĚNÍ PRÁCE  
NA DOHODU ZVÝŠENÍM LIMITU  
NA 15 TIS. KČ MĚSÍČNĚ

4 |  ZRUŠENÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE 
ŘEŠIT EXEKUCE ZAMĚSTNANCŮ

5 |  UZÁKONĚNÍ ELEKTRONIZACE  
PRACOVNĚ-PRÁVNÍCH VZTAHŮ

6 |  ZRUŠENÍ ZARUČENÝCH MEZD 
V SOUKROMÉM SEKTORU

7 |  ODPOLITIZOVÁNÍ ZVYŠOVÁNÍ  
MINIMÁLNÍ MZDY NAVÁZÁNÍM  
JEJÍHO RŮSTU NA MEDIÁN MEZD

8 |  SOUSEDSKÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ PRO MATKY

9 |  ŘEŠENÍ STRUKTURÁLNÍCH PROBLÉMŮ  
NA PRACOVNÍM TRHU

10 |  FLEXIBILNÍ TRH PRÁCE MUSÍ BÝT  
ZALOŽEN NA CELOŽIVOTNÍM  
ZVYŠOVÁNÍ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

11 |  ZRYCHLENÍ VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 
A NAVÝŠENÍ KVÓT PRO PRACOVNÍKY  
ZE ZAHRANIČÍ

12  |  ROZPOČTOVÁ ODPOVĚDNOST

13 |  PŘEDVÍDATELNOST KROKŮ 
STÁTU V OBLASTI DANÍ

14 |  ZVÝŠENÍ LIMITU PRO PAUŠÁLNÍ DAŇ  
NA 2 MIL. KČ ROČNĚ

15 |  ZAVEDENÍ MIMOŘÁDNÝCH ODPISŮ  
NA NÁROČNĚJŠÍ INVESTICE

16 |  ZVÝŠENÍ LIMITU PRO PLÁTCOVSTVÍ  
DPH NA 2 MIL. KČ

17 |  SNÍŽENÍ POČTU SAZEB DPH  
NA DVĚ A JEJICH REVIZE

18 |  NOVĚ DEFINOVAT OKAMŽIK  
ODVÁDĚNÍ DPH

19 |  ZPŘEHLEDNĚNÍ PŘÍMÝCH DANÍ  
A SNÍŽENÍ POČTU DAŇOVÝCH VÝJIMEK

20 |  ZRUŠENÍ OMEZENÍ OTEVÍRACÍ  
DOBY O SVÁTCÍCH

21 |  PROVEDENÍ ANALÝZY, ZDA STÁT 
POTŘEBUJE PLOŠNĚ DETAILNÍ  
VÝROČNÍ ZPRÁVY A ÚPLNÉ ÚČETNÍ 
ZÁVĚRKY PODNIKŮ

22 |  ZELENÁ DOHODA PRO EVROPU  
NESMÍ OHROZIT PÁTEŘNÍ ENERGETIKU  
ANI NEÚMĚRNĚ ZATÍŽIT  
PRŮMYSLOVÉ PODNIKY

23 |  FINANCOVÁNÍ TRANSFORMACE  
ČESKÉ ENERGETIKY

24 |  ZAJIŠTĚNÍ STABILNÍCH A DOSTATEČNÝCH 
DODÁVEK ENERGIE POMOCÍ ENERGIE 
Z JÁDRA A ZEMNÍHO PLYNU

25 |  ŘÍZENÝ KONEC UHELNÉ ENERGETIKY

26 |  ROZVOJ TECHNOLOGIÍ JAKO PODMÍNKA 
PRO DOSAŽENÍ CÍLŮ ZELENÉ DOHODY 
PRO EVROPU

27 |  POSÍLIT PODPORU VÝZKUMU,  
VÝVOJE A INOVACÍ

28 |  POSÍLIT INVESTICE DO DIGITALIZACE, 
AUTOMATIZACE A IMPLEMENTACE 
ENVIRONMENTÁLNĚ  
OHLEDUPLNÝCH ŘEŠENÍ

29 |  ZAPOJENÍ SOUKROMÝCH  
ZDROJŮ DO DLOUHODOBÉ PÉČE

30 |  BEZPEČNOST JE PŘEDPOKLADEM 
ROZVOJE PODNIKÁNÍ, DO OBRANY  
2 % HDP A ZAPOJENÍ ČESKÝCH FIREM 

31 |  EVROPSKÝ KONTEXT  
JE PRO EKONOMIKU ZÁSADNÍ

32 |  PODPORA EXPORTU JE ROVNĚŽ DŮLEŽITÁ

33 |  ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

34 |  ROZVOJ SÍTĚ VYSOKORYCHLOSTNÍHO 
INTERNETU, SLUŽEB CHYTRÉ  
A DIGITÁLNÍ MOBILITY

34 DOPORUČENÍ 
HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY
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z jednoho na dva miliony korun ročně, zvýšit limit 

pro plátcovství DPH z jednoho na dva miliony 

korun nebo snížit počet sazeb DPH ze tří na dvě saz-

by – a ponechat jen základní 21% a sníženou 10%.

„Pro poslední léta je příznačné, že se nejprve dlouho 

prosazují administrativní restrikce, a teprve pro 

pozdější období je slibován nebo opatrně zaváděn 

vyšší komfort daňových poplatníků. To je dáno 

i absencí dlouhodobé strategie vývoje daní v eské 
republice,“ upozorňuje Dlouhý. Navrhuje proto, 

aby vláda tuto strategii vypracovala, čímž se zaručí 

transparentnost a předvídatelnost vývoje daní.

Největší ekonomická výzva?
Boj s klimatem
Největší současnou výzvou pro budoucí vládu 

v ekonomické oblasti je podle podnikatelů průsečík 

energetiky, Green D ealu a perspektivních průmy-

slových investic. Upozorňují přitom na několik 

problémů. Jde o stabilní energetickou bilanci státu, 

tedy energetickou soběstačnost a bezpečnost, zajiště-

ní dlouhodobě takové ceny energií, které nepodlomí 

konkurenceschopnost českého průmyslu. „Nikdo ne-

zpochybňuje nutnost reagovat na klimatickou změnu, 

zelená politika však musí zohledňovat specifi cké pod-

mínky jednotlivých členských států a je potřeba zajistit 

dostatečné fi nancování dekarbonizačního úsilí. Jsme 

připraveni spolupracovat s každou budoucí vládou. 

Hledejme spojence v Evropě a postavme se nesmysl-

ným představám a rozhodnutím politických aktivistů 

či aktivních úředníků. Na klima s rozumem – to by 

mělo být základní heslo,“ podotkl Dlouhý.

Se svými projevy k podnikatelům vystoupili také 

předseda Senátu Miloš Vystrčil, předseda Posla-

necké sněmovny Radek Vondráček, místopředseda 

vlády, ministr průmysl, obchodu a dopravy Karel 

Havlíček, Petr Fiala z koalice SPOLU, Martin 

Jiránek za koalici Piráti a STAN, náměstek hejtmana 

Jihomoravského kraje Jan Zámečník, primátorka 

Brna Markéta Vaňková a předseda Krajské hospo-

dářské komory jižní Moravy Michal Štefl .  

MIROSLAV BENEŠ, HK ČR

NOVELY VNITŘNÍCH NOREM
Sněm Hospodářské komory schválil novou 
podobu Příspěvkového řádu, která vstoupí 
v platnost od 1. ledna 2022. Zásadní 
novinkou je výpočet členského příspěvku 
podle počtu zaměstnanců, nikoliv podle 
právní formy, jako tomu bylo doposud. 
V rámci plánované informační kampaně 
budou všichni členové seznámeni s novými 
pravidly v následujících týdnech. Spolu 
s novelou Příspěvkového řádu odsouhlasil 
sněm také novely Jednacího a Volebního 
řádu Hospodářské komory.
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Green energy
VAŠE
BUDOUCNOST
MÁ ZELENOU

   Jak zůstat stejně efektivní  
a přitom spotřebovávat méně?

   Jak nezatížit investiční  
rozpočty, ale přesto realizovat 
úsporná řešení?

ČEZ ESCO – nejsilnější partner  
v oblasti zelené energetiky –
pro vás má odpověď.

Více informací naleznete na
www.cezesco.cz/greenenergy
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VOLBY 2021
Co potřebují čeští podnikatelé v oblasti energetiky 

a postcovidového restartu
V září pokračovala série online předvolebních debat Hospodářské komory s představiteli politických stran a hnutí.  

Poslední dva kulaté stoly se věnovaly energetické budoucnosti ČR, restartu ekonomiky a odstraňování  

největších bariér rozvoje podnikání.

Energetika: Na klima s rozumem – 7. září

O
dklon od uhelných zdrojů musí odrážet 

ekonomickou realitu ČR, stát musí zajistit 

takový energetický mix, aby nedocháze-

lo v dalších letech k výraznému nárůstu cen 

elektřiny a tepla a ztrátě konkurenceschopnosti 

tuzemské energetiky. „Je zřejmé, že Česká republi-

ka nedisponuje takovými přírodními podmínkami 

jako jiné státy. Politická reprezentace to musí 

brát v potaz a vyjednat na unijní úrovni takové 

podmínky, aby naše energetika během pár let 

neztratila současnou konkurenceschopnost. Jedná 

se zejména o plynulý přechod z uhlí na plyn nebo 

širší podporu jaderné energie,“ říká prezident 

Hospodářské komory Vladimír Dlouhý během 

předvolební debaty věnované energetickým 

otázkám.

Klíčovou roli bude v českém energetickém mixu 

i nadále sehrávat jaderná energie. ČR musí podle 

Komory co nejdříve dokončit potřebné kroky ke 

zdárnému spuštění a včasnému dokončení pro-

jektu nového jaderného bloku v Dukovanech. ČR 

by zároveň měla aktivně sledovat vývoj v oblasti 

malých modulárních reaktorů a zasadit se o férové 

postavení jaderné energetiky na trhu EU.

„Vedle jaderné energetiky se bude muset ČR do 

budoucna více soustředit na rozvoj obnovitelných 

zdrojů. V tomto ohledu je klíčové přijetí novely 

SEDMÉ PŘEDVOLEBNÍ DEBATY 
HOSPODÁŘSKÉ KOMORY 
SE ZÚČASTNILI:

Karel Havlíček (ANO)

Marian Jurečka (SPOLU)

Radim Fiala reprezentující hnutí SPD

Petr Třešňák (Pirátská strana a STAN)

Petr Dolínek (ČSSD)

Pavel Hojda (KSČM)

Jako experti na téma energetiky vystoupili

Zuzana Krejčiříková, předsedkyně 

Energetické sekce Hospodářské komory

Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka 

Českého plynárenského svazu

Václav Hrabák, dlouholetý předseda 

a zakládající člen Energetické sekce 

Hospodářské komory

Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý během předvolební debaty k energetice

Zleva Václav Hrabák, dlouholetý předseda a zakladatel Energetické sekce HK ČR, Zuzana Krejčiříková, předsedkyně Energetické  

sekce HK ČR a výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu Lenka Kovačovská
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zákona o podpoře OZE, která by měla zavést nová 

pravidla podpory v

z OZE a také umožnit souběh investiční a provozní 

podpory nových zdrojů,“ vysvětluje předsedkyně 

Energetické sekce Hospodářské komory Zuzana 

Krejčiříková.

Klimatické cíle spojené s dekarbonizací výrazně 

změní i sektor teplárenství, což není podle Hos-

podářské komory a energetických expertů možné 

bez přenastavení stávajících schémat podpory. 

Přes 40 % tepla v teplárenských soustavách 

spotřebují české domácnosti – na externím záso-

bování je závislých celkem 3,5 milionu obyvatel 

ČR. „Necelá třetina vyrobeného tepla putuje do 

průmyslových podniků a   pak do služeb, 

zdravotnictví a   kombinova-

né výroby elektřiny a tepla patří Česk

 efektivitě využívání zdrojů. 

Klimatické plány ale tlačí na zrychlené ukončení 

využívání uhlí, které se však na výrobě tepla v tep-

lárenských soustavách podílí více než 50 procenty. 

Tady je ve hře samotná budoucnost zásobování 

českých domácností a firem teplem,“ vysvětluje 

Krejčiříková.  

Restart: Nová vláda musí být partner podnikatelů – 23. září

Z
dražující vstupy, nedostatek zaměstnanců 

i všudypřítomná byrokracie jsou problémy, 

kterým čeští zaměstnavatelé v současné době 

čelí. Nová vláda, která vzejde z nadcházejících 

sněmovních voleb, si musí uvědomit stěžejní roli 

byznysu pro ekonomiku. Klíčovým reprezentan-

tům politických stran to sdělili zástupci Hospodář-

ské komory během závěrečné předvolební debaty 

v pražském Florentinu.

Vůbec největším problémem, který firmy limituje 

v jejich rozvoji, je nedostatek pracovní síly. Ten 

se na předních místech žebříčku největších bariér 

rozvoje podnikání v ČR dlouhodobě drží bez ohle-

du na velikost firmy nebo na obor podnikání.

„Doporučujeme nové vládě, která vzejde z voleb, 

aby zaměstnavatelům snížila sazbu pojistného na 

sociální zabezpečení o dva procentní body, podpořila 

částečné úvazky zrušením doplatku do minimální-

ho pojistného, zatraktivnila práci na dohodu nebo 

zrušila v soukromém sektoru zaručené mzdy,“ 

vyjmenoval některé požadavky firem prezident 

Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, který 

zároveň apeloval na rychlejší vyřizování žádostí 

o zahraniční pracovníky, bez kterých se česká 

ekonomika neobejde.

Podnikatelé si dlouhodobě stěžují i na vysokou 

administrativní zátěž. Zejména drobní živnostníci 

svůj čas místo podnikání věnují administrativě. 

Komora proto navrhuje řadu změn, které tento 

problém zmírní. „V oblasti daní navrhujeme zvýšit 

limit tržeb pro paušální daň z jednoho na dva 

miliony korun ročně, zvý

jednoho na dva miliony korun nebo snížit 

počet sazeb DPH ze tří na dvě sazby – a ponechat 

jen základní 21 procent,“ 

vysvětluje Dlouhý.

Navrhovaná opatření jsou podle Hospodářské ko-

mory důležitá zejména z důvodu co nejrychlejšího 

restartu ekonomiky po koronavirových uzávěrách. 

„Nejsou to jen daňové změny a úlevy v oblasti byro-

kracie. Bohužel jsme stále pomalí ve výstavbě klíčové 

dopravní a digitální infrastruktury, stojí před námi 

energetické výzvy

podobně,“ uzavřel Dlouhý.  

MIROSLAV BENEŠ, HK ČR

ZÁVĚREČNÉ PŘEDVOLEBNÍ 
DEBATY HOSPODÁŘSKÉ KOMORY 
SE ZÚČASTNILI:

Alena Schillerová (ANO)

Věslav Michalik (Pirátská strana a STAN)

Jan Skopeček (SPOLU)

Radim Fiala (SPD)

Roman Onderka (ČSSD)

Jiří Dolejš (KSČM)

Během předvolební debaty vystoupili 

také prezident Hospodářské komory ČR 

Vladimír Dlouhý a tajemník Úřadu 

Hospodářské komory ČR Tomáš Vrbík. Pohled 

z podnikatelské praxe přidala Olga Kupec, 

jednatelka společnosti Abydos.

Covidová podpora podnikatelům tvoří jen malou část deficitu státního rozpočtu, připomněl během závěrečné předvolební debaty 

tajemník Úřadu HK ČR Tomáš Vrbík.

Ministryně financí Alena Schillerová a prezident HK ČR Vladimír Dlouhý
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„V
ýdaje na obranu jsou dlouhodobě nízké 

a postrádají předvídatelnost, což se proje-

vuje nekoncepčními postupy a ekonomic-

kou neefektivností. Klíčové projekty Ministerstva 

obrany, mezi které spadá výstavba obranných jed-

notek, rozvoj vojenských schopností či vyzbrojovací 

projekty, jsou přitom střednědobého až dlouhodo-

bého charakteru,“ uvedl prezident Hospodářské 

komory Vladimír Dlouhý.

Podle Hospodářské komory Ministerstvo obrany 

nedostatečně využívá v tendrech pro přezbrojování 

a modernizaci ozbrojených sil vysokou kvalitu 

výroby a know-how českých soukromých firem 

v oboru. „Obranný průmysl tvoří velmi důležitý eko-

nomický segment, který zaměstnává okolo 20 tisíc 

lidí, vytváří objem tržeb zhruba 50 miliard korun 

ročně, platí zde daně, investuje do výzkumu a vý-

voje, a to především prostřednictvím soukromých 

firem,“ uvedl Dlouhý.

Jedno pracovní místo v obraně 
generuje čtyři další
„Každé pracovní místo v obranném průmyslu gene-

ruje téměř čtyři pracovní místa v souvisejících sek-

torech. Soukromé společnosti také vlastní důležité 

kompetence, technologie a know-how, čímž mohou 

významně přispět k zajištění 

bezpečnosti dodávek klíčových 

produktů a technologií pro 

armádu a bezpečnostní sbory, 

a to i během krize,“ upřesňuje 

předseda Sekce obranného 

průmyslu Hospodářské ko-

mory Lubomír Kovařík. „Pan-

demie koronaviru ukázala 

rizika spojená se závislostí na 

dodávkách ze zahraničí během 

krize. Je proto logické posilovat 

strategickou soběstačnost 

našeho státu, a to i formou 

většího zapojení českých firem 

do akvizic na straně českých 

ozbrojených složek,“ dodal.

Během debaty účastníci diskutovali i o tématu pro-

sazování českých bezpečnostních zájmů ve spojení 

s exportem. Export posiluje technologický rozvoj 

a konkurenceschopnost domácího průmyslu a je 

také jedním z nástrojů pro naplňování zahraničně-

-politických zájmů. „Obranný průmysl vítá vznik 

Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci pod 

záštitou Ministerstva obrany. Věříme, že podpoří 

exportní potenciál českého obranného průmyslu,“ 

uvedl Kovařík.  

MIROSLAV BENEŠ, HK ČR

KULATÉHO STOLU K OBRANNÉMU 
PRŮMYSLU SE ZÚČASTNILI:

ministr obrany Lubomír Metnar (nestr. za ANO)

Pavel Růžička (ANO)

Jan Birke (ČSSD)

Jan Bartošek (KDU-ČSL)

Zdeněk Ondráček (KSČM)

Jana Černochová (ODS)

Karel Krejza (ODS)

Jan Lipavský (Pirátská strana)

Radovan Vích (SPD)

Do diskuze se zapojili také experti na oblast 

obranného průmyslu Lubomír Kovařík, 

předseda Sekce obranného průmyslu 

HK ČR, Daniel Koštoval, konzultant a expert 

na obranná témata, a prorektor vysoké školy 

CEVRO Institut Tomáš Pojar.
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Zapojení českých zbrojních firem
do státních tendrů je klíčový faktor rozvoje ekonomiky
Hospodářská komora prosazuje víceletý rozpočtový rámec pro rezort obrany, který by umožnil efektivní plánování klíčových 

projektů, včetně akvizic. Komora také apeluje na nutnost plnit závazek vůči NATO vynakládat na obranu 2 % HDP a na větší 

zapojení českých firem do armádních nákupů. Zaznělo to na kulatém stole věnovaném obrannému průmyslu v pražském 

Florentinu se zástupci expertů na zbrojní průmysl a reprezentanty politických stran.
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  k věci

J
e mi blízké, že staví na jednoduchých proce-

sech a na digitalizaci. Vracíme se do normál-

ního světa, kde povolení stavby nebude delší, 

a někdy dokonce dražší než stavba sama, a to platí 

jak pro privátní, tak pro veřejné investice.

Smysl a účel územních plánů
Po celou dobu přípravy nového stavebního zákona 

jsem navrhoval daleko hlubší změny legislativního 

prostředí. Například v územním plánování pova-

žuji za klíčové, aby samosprávy dokázaly efektivně-

ji stanovovat priority na území jimi spravovaném. 

Toto nakonec bohužel do zákona prosazeno neby-

lo, nicméně věřím, že se téma územního plánování 

znovu otevře a podaří se ona zásadní změna, která 

stabilizuje veřejný zájem na konkrétním využití 

území. To je nesmírně důležité. Územní plánování 

musí sledovat principy soudržnosti, ekonomičnosti 

a efektivnosti při respektování přírodních a kul-

turních hodnot. Chci pokračovat v prosazování 

dalších změn v této oblasti, a to zejména zjedno-

dušení a zrychlení procesu územního plánování ve 

všech jeho stupních a stabilitu schválených doku-

mentů. Na rozdíl od sousedních států nestíháme 

tempo přípravy našich dálnic, které se mají napojit 

na evropskou dálniční síť. A důvodem je právě 

pomalé a nestabilní územní plánování.

Přes 7 miliard pro rozpočet
Pokud se zkrátí povolovací proces o jeden rok, tak 

podle analýzy RIA, která porovnala stav legislativy 

platné, tedy dopad zákona 183/2006 Sb. a složko-

vých předpisů, s dopadem dnes již platného zákona 

283/2021 Sb., je kvantifikovatelný přínos do veřej-

ných rozpočtů nejméně 7,1 miliardy korun ročně. 

Zákon totiž přinese výrazné zkrácení přípravných 

procesů. Díky institucionální změně se několik 

řízení spojilo do jednoho. To znamená, že napří-

klad při povolení stavby bytového domu nemusí 

stavebník zajišťovat odděleně povolení pro umístění 

samotné stavby, povolení pro umístění komunikací, 

povolení pro umístění sítí, vodoprávní povolení, 

povolení ke kácení a eventuálně řadu nezbytných 

výjimek a pak ještě ve druhém kole stavební povo-

lení, ale toto vše bude součástí jediného rozhod-

nutí. A toto dopadá samozřejmě i na eventuální 

přezkumná řízení. Navíc, vše poběží digitálně.

7,1 miliardy korun ročně je hodně peněz, 

uvážíme-li, že například kraje utratí na opravy 

a údržbu svých komunikací cca 4 miliardy ročně. 

Jsou to peníze, které díky multiplikačnímu efektu 

ve stavebnictví pomohou nakopnout ekonomiku 

po covidu. Jsou to finance navíc, které můžeme 

každoročně vynaložit smysluplně na investice na 

výstavbu škol, školek nebo třeba specializovaných 

zdravotnických zařízení. Významná část takto 

získaných finančních prostředků musí plynout do 

výstavby nových dopravních sítí nebo do rekon-

strukcí stávajících. Regiony trápí jejich nedosta-

tečná kapacita, obce trápí přetížené komunikace, 

které znesnadňují život místních obyvatel, řidiče 

trápí kolony a dopravní omezení. Řešení je pod-

míněné efektivní stavební legislativou. Nemůžeme 

omezovat a nerozvíjet obchodní dopravní cesty, ale 

je nezbytné upřednostnit rozvoj 

nákladní dopravy s nižší zátěží 

pro životní prostředí. Přenést 

náklad z kamionů na železnice, 

využít efektivně a dále rozvíjet 

naši bohatou železniční síť.

Zrychlení přinese 
i úprava přezkumu
Věřím, že ke zrychlení přípravy 

staveb pomohou i mnou navrže-

né úpravy soudního přezkumu, 

stavebník bude nově rovnopráv-

ným účastníkem případného 

soudního řízení, které je dosud 

vedeno jako spor úřadu a odpůr-

ce staveb, a odpadne tak nadby-

tečná fáze, kdy soud rozhodoval 

o tom, zda se v omezené míře 

může stavebník soudního sporu 

účastnit. V případě přiznání od-

kladného účinku pak na základě 

mého návrhu bude ze zákona 

soud povinen projednat žalobu 

přednostně s nejvyšším možným 

urychlením.

Účastenství spolků
Rád bych se zde ještě dotkl 

tématu, které rezonuje při každé 

změně stavební legislativy, a to je účastenství spol-

ků. V Poslanecké sněmovně se vedla řada diskuzí 

o míře a rozsahu účastenství spolků v řízení, které 

bude vedeno podle zákona č. 283/2021 Sb. Nová 

úprava respektuje evropskou legislativu a umož-

ňuje spolkům připomínkovat a účastnit se v řízení 

o povolení staveb, avšak pouze v rozsahu kompe-

tencí, které jim svěřují zvláštní zákony. I pokud 

bude stavební úřad rozhodovat o kácení v řízení 

podle stavebního zákona, nejde o řízení podle 

stavebního zákona ve smyslu § 70 odst. 3 zákona 

o ochraně přírody a krajiny (ZOPK). Jinak řečeno, 

účastenství spolků ve stavebních řízeních je umož-

něno pouze v částech týkajících se chráněných 

zájmů vymezených v § 2 odst. 1 ZOPK.  

ADAM KALOUS

Pár slov k novému 

stavebnímu zákonu
Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., který vyšel 29. července 2021 ve Sbírce zákonů, není jen faceliftem stávající úpravy, ale 

novou generací stavebního práva, jehož schválení považuji za velký úspěch. U jeho přípravy jsem byl od počátku jako člen 

kolegia ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové. Jako bývalý starosta Jeseníku jsem měl možnost v praxi načerpat řadu 

zkušeností a poznatků. Proto jsem rád, že jsem měl v rámci svého poslaneckého mandátu možnost podílet se na této změně.
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   k věci

Advokacie 2.0 aneb co znamená

být právníkem v roce 2022
Česká advokacie se neustále vyvíjí, a proto nás zajímá, jak se na ni dívají současní představitelé tohoto oboru.  

Před říjnovým volebním sněmem do České advokátní komory jsme vyzpovídali tři osobnosti nastupující generace právníků. 

Jaký mají pohled na advokacii v roce 2022? Vítězslav Paděra a Jakub Dohnal jsou představiteli Hospodářské komory ČR.

J
aké je vlastně podnikání v právu?  
V čem je jiné?
Dohnal: Jde o podnikání jako každé jiné, jen je 

specifické tím, že je regulované zákonem.

Paděra: Je to tak, jsme převážně podnikatelé, ale 

máme zákonem stanovenou mlčenlivost a další 

povinnosti, bez nichž právník nemůže provozovat 

advokátní praxi.

Radkovičová: Advokacie je hodně vzdálená byz-

nysovému přístupu k podnikání a v tom potřebu-

jeme pokročit.

Co je podle vás nejtěžší na podnikání 
v advokacii?
Paděra: Sehnat dobré lidi do týmu. Advokacie 

je časově náročný a nelehký obor. V současné 

době pozoruji menší zájem zejména kvůli nedob-

ré prezentaci oboru. Avšak z osobní zkušenosti 

musím říct, že je to krásná profese a neměnil 

bych ji.

Radkovičová: Rigidní stavovské předpisy. Neod-

povídají problémům, se kterými se na nás klienti 

v dnešní době obrací.

Dohnal: Omezení, která v zahraničí nejsou běžná.

Jak vidíte budoucnost v poskytování 
právních služeb?
Paděra: Obzvlášť v digitalizaci a umělé inteli-

genci. Předpokládám, že advokacie už nebude 

tolik o smlouvách a soudních sporech, ale spíše 

o poradenství. Zůstanou však i zcela klasické ob-

lasti právních služeb, jako je obhajoba v trestním 

řízení.

Radkovičová: Lidé si budou najímat advokáty jen 

na právní zastupování. Advokátní kancelář bude 

spíše poradenská firma. Statutární orgán bude 

profesionální manažer, ne jako dosud povinně 

advokát.

Dohnal: Blízkou budoucnost poskytování 

právních služeb do značné míry ovlivní i říjnový 

sněm České advokátní komory, na kterém se bude 

rozhodovat o tom, zda bude advokacie v České 

republice nadále velmi konzervativní, nebo půjde 

více s dnešní dobou. Bude důležité jít volit.  

KOMORA 2.0, z. s.

Mgr. Ing.VÍTĚZSLAV PADĚRA

Advokát, člen představenstva Hospodářské 

komory ČR, člen regionálního střediska ČAK 

pro východní Čechy, rozhodcem Rozhodčího 

soudu při HK ČR a AK ČR. Je zakladatelem 

a společníkem advokátní kanceláře PADĚRA, 

RADA & PARTNEŘI, která působí v Pardubicích 

a Praze. Kandidát do představenstva České 

advokátní komory.

JUDr. LUCIE RADKOVIČOVÁ

Je advokátkou s vášní pro obchod a byznys, 

mentorkou pro advokátní kanceláře 

a podnikatele ve službách. Kandidátka do 

kontrolní rady České advokátní komory.

JUDr. JAKUB DOHNAL, Ph.D., LL.M.

Advokát a rozhodce Rozhodčího soudu při 

HK ČR a AK ČR. Je společníkem advokátní 

kanceláře ARROWS ETL global, působí 

v Olomouci a Praze. Zabývá se rozvojem na 

všech úrovních. Kandidát do kontrolní rady 

České advokátní komory. Je také členem 

Smírčí komise HK ČR.
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Podnikatelé očekávají, že jejich firmu bude příští rok ovlivňovat především napjatý pracovní trh a dostupnost materiálů 

a součástek. Vyrovnat se budou muset s dopady koronavirové pandemie v podobě změn spotřebitelského chování, 

přerušení obchodních vztahů i ztráty trhů.

P
ravidelně každý srpen se Hospodářská 

komora ČR ptá svých členů na jejich očeká-

vání, co se týká rizik spojených s fungová-

ním jejich firem pro následující rok. Podobnou 

otázku pokládají každoročně členové Evropské 

asociace hospodářských a průmyslových komor 

(EUROCHAMBRES) firmám v jednotlivých 

zemích.

Trh práce největší překážkou
Pro firmy je v roce 2022 největší bariérou rozvoje 

podnikání rostoucí cena práce, které se obává 

70 % respondentů šetření, a s tím úzce souvise-

jící nedostatek kvalifikované pracovní síly (trápí 

67 % respondentů, viz graf 1). Tato úskalí se drží 

na předních místech žebříčku již několik posled-

ních let bez ohledu na velikost firmy nebo na obor 

podnikání.

Náklady na pracovní sílu jsou spojeny jednak se 

strukturálními problémy trhu práce, tedy s nesou-

ladem poptávky a nabídky jednotlivých kvalifikací, 

jednak s regulatorními zásahy – růstem platů 

ve veřejné sféře, navyšováním minimální mzdy 

a s tím i zaručených mezd, ale také s vysokým 

pojistným odváděným zaměstnavateli.

Nedostupné a drahé vstupy
Třetí nejčastěji zmiňovanou překážkou byznysu 

v příštím roce, kterou zvolilo 53 % respondentů, je 

fyzická i cenová dostupnost vstupů, jako jsou ma-

teriály, součástky nebo energie. Intenzivněji tento 

problém vnímají ty největší firmy. Rostoucí ceny 

energií ale dopadají v podstatě na všechna odvětví, 

a to přímo (např. firmám zdražují účty za elektři-

nu) i nepřímo (např. přes rostoucí ceny dodavate-

lů). Nejsilněji pociťují dopady energeticky nejvíce 

náročná odvětví, především se to týká zpracova-

telského průmyslu (strojírenství, zpracování kovů, 

elektrotechnika, chemický průmysl a další), což je 

zásadní část českého průmyslu.

Nedostatek vstupů vlivem přerušení dodavatel-

sko-odběratelských řetězců a epidemický vývoj 

jsou dvě nejsilnější negativní rizika dalšího 

vývoje celé české ekonomiky v nejbližším období. 

Předpokládáme, že se tato rizika budou projevo-

vat minimálně do poloviny příštího roku. Přes 

nedostatek čipů a dalších surovin bude průmysl 

letos silný. Firmy sice vyrábějí pod svým poten-

ciálem, ale kvůli samotnému nedostatku vstupů 

nekrachují.

Byrokracie stále kvete
Za významnou překážku byznysu v příštím roce, 

kterou zvolilo 29 % respondentů, podnikatelé 

Jaké jsou hlavní brzdy českého podnikání?

Rok 2022 očima firem
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považují i vysokou administrativní zátěž, která je 

často spojena mimo jiné i s výkaznictvím a řadou 

dalších povinností včetně např. exekucí, které 

v rámci personální a mzdové agendy musí zaměst-

navatel vykonat za své zaměstnance. Pozitivní je 

zjištění, že podmínky pro získání financování jsou 

spíše okrajovým problémem (označilo je 11 % re-

spondentů), a to i u těch nejmenších firem.

Dopady pandemie na podnikatele
Spolu s ostatními hospodářskými komorami v Ev-

ropě jsme se zvlášť dotazovali i na dopady korona-

virové pandemie na členské firmy v příštím roce 

(viz graf 2). Celkem 44 % respondentů se bude 

muset vypořádat se změnami spotřebitelského 

chování. Podobně jako jsme pozorovali a pozoru-

jeme změnu ve stravovacích návycích domácností, 

bude se měnit spotřebitelské chování i v roce 2022 

a udržet s ním krok nebude jednoduché především 

pro ty nejmenší podniky.

Více než u třetiny (35 %) zúčastněných firem bude 

jejich podnikání poznamenáno přerušením, resp. 

zpřetrháním dodavatelsko-odběratelských vztahů. 

Především se to týká firem s více než 250 zaměst-

nanci a zpracovatelského průmyslu, který je v ČR 

klíčovým tahounem růstu. Se vztahy s odběrateli 

a dodavateli je úzce spojená i ztráta trhu, resp. po-

ptávky, která zasáhne 32 % firem. Mnoho českých 

firem, především těch, které mají se zahraničím 

intenzivní vazby, stále nemůže standardně rozvíjet 

obchodní vztahy. Ty jsou obvykle úzce založeny 

na pravidelném fyzickém setkávání spojeným 

s cestováním.

Koronavirová krize ukázala, že při tvorbě řady slu-

žeb lze využívat i práci z domova. Větší využívání 

home office může vyvolat další úspory v provoz-

ních nákladech firem (např. menší potřeba kance-

lářských ploch). V některých odvětvích nepochyb-

ně využití home office může znamenat dokonce 

i zvýšení produktivity práce (např. eliminace 

neefektivně stráveného času na cestě do a z praco-

viště), a to třeba i v souvislosti s pozitivním vlivem 

sladění rodinného a pracovního života. Je však 

třeba poznamenat, že ne pro všechna odvětví 

(prakticky celá průmyslová výroba) je však práce 

z domova řešením.  

KARINA KUBELKOVÁ, hlavní analytička HK ČR

EUROCHAMBRES ECONOMIC SURVEY

Evropská asociace obchodních 

a průmyslových komor (EUROCHAMBRES) 

zastupuje více než 20 milionů podniků 

a 1 700 regionálních a místních komor. 

Hospodářská komora ČR je členem 

EUROCHAMBRES od roku 2004. V říjnu 2019 

byl prezident Hospodářské komory ČR 

Vladimír Dlouhý zvolen náměstkem 

EUROCHAMBRES.

Letošní ročník EUROCHAMBRES Economic 

Survey je již 29. v řadě. Co se týká počtu 

zapojených podniků (několik desítek tisíc 

z celé Evropy), jedná se o zcela unikátní 

šetření. Podnikatelé odpovídají v sérii 

otázek na očekávání v následujícím roce 

ohledně domácích a exportních prodejů, 

investic a zaměstnanosti. Otázky se týkají 

i podnikatelské důvěry a hlavních úskalí 

rozvoje podnikání. Za ČR tyto odpovědi 

zjišťuje Hospodářská komora ČR v rámci 

Komorového barometru. Srovnatelné 

celoevropské výsledky budou známé 

v listopadu 2021.

DŮSLEDKY SPOJENÉ S PANDEMIÍ KORONAVIRU, 
KTERÉ BUDOU MÍT V ROCE 2022 NEJVĚTŠÍ DOPAD NA VAŠI FIRMU

(max. 3 možnosti)

 Změny v chování spotřebitelů 44 %

 Přerušení dodavatelských řetězců 35 %

 Ztráta trhu (poptávky) 32 %

 Omezení cestování 23 %

 Odchod zaměstnanců 16 %

 Změny spojené s prací z domova 6 %

Zdroj dat: HK ČR, Komorový barometr, srpen 2021, 617 respondentů – podnikatelů

JAKÁ NEJVĚTŠÍ ÚSKALÍ OČEKÁVÁTE PŘI ROZVOJI VAŠEHO PODNIKÁNÍ V ROCE 2022?

(max. 3 odpovědi)

 Náklady na pracovní sílu 70 %

 Nedostatek kvalifikované pracovní síly 67 %

 Dostupnost (fyzická i cenová) vstupů 53 %

 Administrativní zátěž 29 %

 Požadavky na udržitelnost 11 %

 Podmínky pro získání financování 9 %

 Digitalizace 6 %

Zdroj dat: HK ČR, Komorový barometr, srpen 2021, 617 respondentů – podnikatelů
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„V
 této předvolební agitce, která byla účelově 

vytvořena s cílem získat politické body na 

vyhrocení konfliktu mezi zaměstnavateli 

a zaměstnanci, jednoznačně došlo k poškození věro-

hodnosti státní kontroly, která by si měla zakládat 

na nestrannosti. Tím, že kontroly nebyly nestranné, 

jakékoli údaje a závěry z kontrol, které paní mini-

stryně na tiskovém brífinku dnes oznámí, pro nás 

nebudou věrohodné. Pokud docházelo k výraznému 

porušování zákoníku práce či dalších pracovně-

právních předpisů, jak je od počátku této aktivity 

naznačováno, jistě se tak nezačalo dít v posledních 

třech měsících, a pokud by nešlo pouze o politické 

divadlo, řešila by paní ministryně tento problém se 

zaměstnavateli již několik let. To se však nedělo,“ 

uvedl na tiskové konferenci k problému již v září 

prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Hospodářská komora považuje za absurdní, že mi-

nistryně a její poradce vymysleli tuto předvolební 

kampaň, protože dle jejich názoru nejsou v podni-

cích dodržovány zákony a práva zaměstnanců, ale 

přitom sami v průběhu kontrol tyto zákony a práva 

zaměstnanců porušovali, když bez souhlasu 

zaměstnanců pořizovali fotografie a zveřejňovali je 

na svých profilech na sociálních sítích.

Proto Hospodářská komora přikročila k této kam-

pani pragmaticky a svým členům rozeslala návod 

Férová kontrola práce. Zaměstnavatelům v něm 

nejen doporučuje, jak mají s kontrolními orgány 

spolupracovat, ale také zdůrazňuje, že i oni mají 

v průběhu kontroly svá práva, a radí, jak se nezá-

konným postupům při kontrole mohou bránit.  

VALERIE SAARA

Jak se mohou podnikatelé bránit neférovým kontrolám?

Férová práce? 
Velmi nevěrohodná akce
Ministryně práce Jana Maláčová a její poradce Matěj Stropnický poškodili věrohodnost Státního úřadu inspekce práce 

a inspektorátu cizinecké policie tím, že průběh kontrol a jejich závěry propojili se svými předvolebními aktivitami v rámci 

akce nazvané Férová práce. Veškeré kontrolní úkony inspekcí, které byly učiněny v průběhu této předvolební kampaně 

sociální demokracie, vyvolávají otázky ohledně jejich nestrannosti, protože byly politicky motivované.

K1021.indb   22 01.10.21   18:30



www.komora.cz   23

   k věci

Doporučení Hospodářské komory,
jak mít kontroly pod kontrolou
Kdo může provádět kontrolu?
Kontrolu v oblasti zaměstnanosti provádí u za-

městnavatelů inspektoři z inspektorátu práce 

(SÚIP), Celní úřad je oprávněn provádět kontrolu 

nelegálního zaměstnávání. Právo realizovat kont-

rolu společně se SÚIP mají i další kontrolní orgány, 

jako je Česká obchodní inspekce (ČOI), Policie ČR 

a Celní úřad.

BOZP platí pro všechny
Kontrolní orgán a všechny osoby, které se kontroly 

účastní, musí dodržovat bezpečnostní předpisy 

a nemohou se zcela volně pohybovat v provozu, 

aniž by byly z vaší strany poučeny o tom, co je pro 

jejich pohyb bezpečné. Upozorněte je na rizika 

pohybu v areálu před zahájením úkonů kontroly 

ve firmě.

Každý se vždy musí prokázat
Kontrolní orgán se musí při příchodu do podniku 

prokázat služebním průkazem nebo pověřením 

k provedení kontroly. Je-li více orgánů, které 

společně provádí kontrolu, musí mít pověření 

každý z nich. Kontrolní orgán může komunikovat 

s kýmkoli ve firmě. Kontrolní orgán musí informo-

vat o zahájení kontroly statutární orgán firmy, resp. 

majitele, ředitele. Informujte zaměstnance, přede-

vším ostrahu a pracovníky na vrátnici, že nemusí 

kontrolní orgány a osoby, které je doprovázejí, 

okamžitě pustit do provozu, ale že nejdříve musí 

informovat odpovědné osoby kontrolované firmy.

Přítomnost každé další osoby  
musí mít důvod
Přítomnost jakékoli další osoby na straně kontrol-

ního orgánu je výjimečná a musí být odůvodněná 

(třeba tlumočník, aby inspektor mohl komuniko-

vat s cizinci). Tato další osoba ale musí mít pověře-

ní ke kontrole a má povinnost dodržovat všechna 

pravidla stejně jako kontrolní orgán. Ministryně, 

poradce nebo novináři nejsou osobami nezbyt-

nými k provedení kontroly. Pokud nedisponují 

pověřením k provedení kontroly, vstup do firmy 

jim můžete odepřít, a to v krajním případě i přivo-

láním Policie ČR.

Mějte v záloze právníka
Při pochybnostech o průběhu kontroly přivolejte 

svého firemního právníka nebo advokáta, se kte-

rým spolupracujete. I on se kontroly může účastnit 

jako váš zástupce. Doporučujeme, aby se kontroly 

i na vaší straně účastnilo více osob jako svědci. 

Doporučujeme také pořizovat vlastní audiovizuál-

ní záznam kontroly. Právní experti upozorňují, že 

ministryně práce a její poradce v rámci kampa-

ně Férová práce patrně porušují zákony. Jak se 

zaměstnavatelé zneužití inspekce k předvolební 

kampani a nestandardnímu průběhu kontroly 

mohou bránit? Trvejte na Férové kontrole práce!

Pořiďte si záznam, ale nesdílejte
Kontrolní orgán má sice právo pořizovat zvukové 

a obrazové záznamy, ale může je použít jen pro 

účely kontroly. Nemůže je tedy šířit v médiích 

nebo na sociálních sítích. Pořiďte si také zvukový 

nebo obrazový záznam, ale předem vždy infor-

mujte kontrolujícího (vaše pořizování záznamu 

nepodléhá souhlasu kontrolního orgánu). Zvukové 

a jiné záznamy smíte používat jen pro účely 

kontroly a případného šetření o průběhu kontroly, 

stejně jako samotný kontrolující.

Kontrolující může komunikovat  
s vašimi zaměstnanci
Kontrolní orgán vám musí umožnit účastnit se 

kontrolních úkonů, ale může požádat o kontakt se 

zaměstnanci nebo zákazníky bez vaší účasti, což 

mu musíte umožnit, pokud nedojde k narušení 

provozu. Musí vám však umožnit (např. k vý-

robní lince) zajistit náhradního pracovníka, 

který zaměstnance zastoupí po dobu rozhovoru 

s kontrolujícím. Vytvořte podmínky pro realizaci 

kontroly, včetně toho, že poskytnete kontrolující-

mu materiální a technické vybavení.

Kontrolující vám může uzavřít provoz, 
ale vy se můžete bránit
Pokud vám kontrolní orgán v průběhu kontroly 

uloží jakékoli povinnosti (zejména uzavřít provoz), 

musí to bezodkladně písemně zdůvodnit. Dojde-li 

jeho úkony k neodůvodněným finančním ztrátám, 

můžete vymáhat náhradu škody. Informujte kont-

rolujícího, že takto budete postupovat. Pro případ 

ústně ukládaných povinností je opět důležitá role 

vašich svědků a zvukových a obrazových záznamů. 

Vždy je nutné mít od kontrolujícího písemné zdů-

vodnění o jeho konání. Braňte se námitkami!

Vždy to končí protokolem
Kontrolní orgán musí o provedené kontrole ná-

sledně vyhotovit protokol, proti jeho obsahu může-

te vznést písemně námitky. Pokud vám do 30 dnů 

od skončení kontroly nebude protokol doručen, 

vzneste stížnost na nečinnost nadřízenému orgánu. 

V případě mimořádně komplikovaných kontrol 

může být lhůta prodloužena až na 60 dnů, avšak 

o takovém prodloužení musíte být informováni i se 

zdůvodněním, a to v rámci původní 30denní lhůty.

Nebojte se používat opravné prostředky
Po skončení kontroly a vyřízení námitek k protokolu 

můžete používat další opravné prostředky (odvolání, 

přezkum soudem) proti uloženým pokutám a dal-

ším sankcím, včetně vymáhání způsobených škod.

Odstraňte nedostatky
V případě, že vám byla stanovena lhůta pro odstra-

nění nedostatků, informujte kontrolujícího před 

jejím uplynutím o jejich splnění.

Zavolejte policii, pokud se domníváte,  
že kontrolující překračuje své pravomoci
Pokud zjistíte, že kontrolní orgán v průběhu 

kontroly významně překračuje své pravomoci, tedy 

provádí úkony nesouvisející s kontrolní činností 

(sdílení fotografií z kontroly na sociálních sítích, 

politická agitace apod.), vzneste námitky. Pokud 

by i přes vaše námitky pokračoval, můžete použít 

další prostředky obrany od svépomoci až po 

přivolání Policie ČR. Situaci dokumentujte, stěžujte 

si na postup dotyčné osoby u nadřízených orgánů 

a nebojte se domáhat náhrady vzniklé škody.

Kontrolující si může odnést dokumenty
Kontrolní orgán má právo odnést některé věci 

nebo dokumenty z vaší firmy, musí vám však vždy 

vydat potvrzení o převzetí věci a ponechat vám 

kopie dokumentů. Pokud nedostanete potvrzení, 

vzneste námitky. Vždy mějte po ruce svědky.

Kontrolující má také povinnosti:
chovat se zdvořile,

poskytnout přiměřené poučení,

vyřídit věc bez zbytečných průtahů,

informovat o kontrole odborovou organizaci, 

případně radu zaměstnanců nebo zástupce pro 

BOZP,

postupovat v souladu se zákony a jinými práv-

ními předpisy (nemohou se volně pohybovat 

v místech, kde jim hrozí úraz; fotografie interié-

rů a např. používaných strojů nelze automaticky 

zveřejňovat, jen se souhlasem),

respektovat práva a oprávněné zájmy kontro-

lované osoby (oprávněným zájmem je i právo 

na stížnosti – i z toho důvodu by měla být 

ministryně velice zdrženlivá ve výběru, kterých 

kontrol se zúčastní, protože tím může ohrozit 

svoji nepodjatost při případném rozhodování 

o opravných prostředcích a jiných podáních).  

Podrobnosti najdete na:

www.komora.cz/ 
ferova-kontrola-prace/ 
Příručka ke kontrolám
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Kultura je mimo jiné také beranidlo pro průmysl

Cesta z mlhy pro kreativní odvětví
Ministerstvo kultury se před několika týdny pochlubilo Strategií kulturních a kreativních průmyslů. Zpráva žádný větší 

ohlas či zájem nevyvolala, přestože realizace této strategie může v blízké budoucnosti významně pozitivně změnit 

postavení kulturních a kreativních odvětví v Česku. Doufá v to i Marie Fianová, předsedkyně Sekce kulturního a kreativního 

průmyslu HK ČR.

V
 čem vidíte přínos zmíněné strategie?
Ministerstvo v posledních několika letech 

konečně začalo brát vážně i komerčnější 

část kultury. Dnes dokonce v rámci ministerstva 

existuje oddělení, které se vysloveně věnuje kul-

turním a kreativním odvětvím. A úplně nejnovější 

informací je, že strategii vzala na konci srpna vláda 

na vědomí, a tedy začíná realizace, kterou popisují 

dvouleté akční plány. Celá strategie je na šest let, 

rozkročená poměrně velkoryse, my jako Hospo-

dářská komora sledujeme určité užší výseče.

Je nějak tato linie zapojena do inovačních 
strategií?

Svým způsobem ano, ale jasnější to bude, až 

se znovu rozběhnou aktivity Národní inovační 

platformy, kde jsem také členem, tam jsme čekali, 

než proběhnou určitá schvalování. Zatím žádné 

konkrétní výstupy ale v rámci platformy nejsou. 

Co je dobré, že na kulturní a kreativní průmysly 

pamatuje i Národní plán obnovy.

Bavíme se ale o té části kultury, která je 
komerční a uživí se. Proč tedy potřebuje 
podporu?
Nepotřebujeme ani tak podporu, jako jasné pro-

středí. V drtivé většině případů si o žádné peníze 

neříkáme. My potřebujeme systémovou podporu. 

Vezměme jen oblast autorských práv, tady jsme 

evropským standardům skutečně vzdáleni, naše 

prostředí je tristní. Potřebujeme, aby společnost 

a jednotlivé instituce byly lépe srozuměny s tím, 

co bych označila jako životní cyklus kulturních 

a kreativních děl. Když někdo ukradne auto, 

nikdo nezpochybňuje, že je to krádež. Kolegové 

z hudebního průmyslu mají ale třeba rozjednaný 

spor z roku 2013, aktuálně se čeká na rozhodnutí 

Nejvyššího soudu.

Slyším hlasy, které říkají, že jsou v Česku 
desítky a možná stovky soudních sporů 
mnohem delších…

Na kreativních a kulturních projektech se podílí řada firem – patří mezi ně i Zámečnictví Holánek, které pro řadu českých i zahraničních produkcí vyrábí konstrukce a filmové dekorace.
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Určitě ano, problém je, že v oblasti porušování au-

torských práv nabíhají další ztráty neustále, dokud 

spor není jasně vyřešen a nejsou přijata adekvátní 

opatření. To se v případě většiny jiných soudních 

sporů asi neděje.

Můžete naznačit alespoň rámcové obrysy 
zmíněné strategie?
Zásadní je už to, že ministerstvo vzalo na 

vědomí, že existuje část kultury, která je zisková 

a přitom ji nemáme vůbec zmapovanou. My 

poměrně dobře umíme popsat příspěvkovou část 

kultury, tam známe počty lidí, obraty, náklady… 

Ale odvětví, která těží z kreativity a kulturního 

dědictví, ta nijak popsána nejsou, čímž jsme 

trochu trpěli. Ta odvětví totiž jako by byla mimo 

systém – pro kulturu jsme příliš komerční, pro 

průmysl a obchod zase příliš kulturní. Ani pro 

jeden rezort nejsme příliš uchopitelní a nejsme 

jejich srdcová záležitost. Takže když potřebujeme 

něco řešit, je to složité. Ostatně, i to byl důvod, 

proč jsme před lety vstoupili do Hospodářské 

komory. Jeden z prvních cílů jsme proto zaměřili 

na zmapování segmentu, abychom byli schopni 

říct, jak jsme velcí, jakým dílem se podílíme na 

HDP. A zmíněná strategie si právě toto klade za 

cíl, aby i stát věděl, co celý náš segment obnáší, 

aby měl data a uměl s nimi pracovat. Že to jde, 

ukazují paradoxně příklady z některých regionů, 

kde jsou v tomto směru o mnoho dál. Takovým 

regionem je třeba Zlínsko a jeho kulturní klastr, 

velmi daleko je Brno, rozjíždí se Ostrava, Plzeň, 

Olomouc… Typicky města, kde se kreativní obo-

ry vyučují na vysokých školách a propojení této 

sféry se sférou byznysovou tam vznikalo vlastně 

přirozeně.

A došli jste už k nějakým číslům?
To je právě to, zatím ne. Nejsou. Zkoušeli jsme 

nastavit ve spolupráci se společností Bisnode 

metodologii reportingu, ale vlastně neexistují 

nástroje. Teď začínáme spolupráci s Českým stati-

stickým úřadem. Přes CZ-NACE, tedy kódy oborů 

a činností, je to zavádějící, protože firmy nejsou 

nijak motivovány k tomu, aby kódy byly aktuální. 

Stejně tak přes NACE kódy vlastně nezjistíte, jaké 

procento své činnosti například dopravní firma 

vykonává v souvislosti s kreativním či kulturním 

projektem. Polovinu může dělat pro průmysl, po-

lovinu ale třeba pro filmaře v souvislosti s natáče-

ním. A takových příkladů jsou desítky – řemesla, 

catering… A ještě jeden faktor to komplikuje, my 

nejsme linka, u které jednoduše spočítáte vstupy 

a výstupy. V tradičním průmyslu celkem snadno 

určíte přidanou hodnotu, u nás je to složitější. 

Běžné logice se vzpíráme. V zahraničí to řeší 

různými koeficienty, my nic takového zatím nemá-

me. Jsme v mlze a jsme z toho důvodu poměrně 

přehlíženi, neumíme říct: „Dejte nám korunu, my 

vám vrátíme dvě.“

Čísla prostě nejsou…
Plus mínus znají čísla jednotlivé asociace, ale ty 

reprezentují především větší hráče, neumíme 

podchytit živnostníky, nedosáhneme do regionů. 

Proto je cílem mít taková data, abychom dokázali 

za celý segment vygenerovat tři čísla, kterými 

bychom se mohli srovnat s ostatními. Kolik za-

městnáváme lidí, jaký vyprodukujeme obrat a jaký 

je náš podíl na HDP. To je první z projektů, který 

si vezme svůj čas i náklady. Druhým jsou kreativní 

vouchery…

Které ale v mnoha městech už fungují…
Ano, je to skvělý příklad toho, co na regionální 

úrovni už úspěšně funguje. Pobídka, která menší 

a střední firmy vede k tomu, aby si objednávaly 

kreativní služby, protože část nákladů uhradí kraj 

či město. Tenhle regionální model chce využívat 

nyní i stát a k tomu bude patrně již příští rok na 

internetu existovat kreativní galerie, kde si firmy 

budou moci vybírat.

Přestože jsme si řekli, že nejde v první řadě 
o peníze, i komerční kultura podporu státu 
prostřednictvím grantů a dotací a fondů 
využívá. Jak hodnotíte tyto nástroje?
Mohu mluvit za Státní fond kinematografie, který 

funguje ve dvou rovinách, první jsou pobídky 

zahraničním produkcím, druhá podpora české 

tvorby. Ta první rovina asi nic zásadního řešit 

nepotřebuje, ale druhá rovina už neodpovídá 

realitě a transformace Státního fondu kinemato-

grafie je samostatnou komponentou Národního 

plánu obnovy. Fond by totiž již neměl podporovat 

pouze české filmové tvůrce, ale také ostatní české 

audiovizuální umělce, televizní projekty, hry 

i gamingový průmysl.

Když filmy, televize a hry, proč ne i literatura 
a hudba, proč ne celá šíře kulturního spektra? 
Nedával by smysl funkční Státní kulturní 
fond?
On existuje, ale asi není úplně funkční a Minis-

terstvo kultury by s ním asi chtělo hnout. Nejsem 

si ale jistá, že jeden široce rozkročený fond by byl 

efektivní. A vím, že kolegové z hudebního průmys-

lu se velmi snaží o vlastní fond.

Investice do kultury mají obvykle vedle 
přímého finančního zisku i jistou reputační 
hodnotu. Existuje nějaká studie, která by 
to dokázala nějak definovat? Kolik užitku 
přinese koruna investovaná do mezinárodně 
úspěšné kulturní aktivity?
Neexistuje, jde to samozřejmě ruku v ruce s těmi 

chybějícími čísly. Když se mě zeptáte za pět let, 

v nejhorším za deset, tak vám snad odpovím. 

V zahraničí jsou to poměrně konzistentní hod-

noty. Multiplikační efekt se například v Rakousku 

pohybuje někde kolem hodnoty 1,7 až 1,8. Ale 

ani ten není schopen postihnout všechno, jen 

v zásadě říká, jakým násobkem se průměrně vrátí 

koruna investovaná do kultury. Jinými slovy, jsme 

jen u těch přímých a viditelných efektů. Ale už 

nikdo na světě nedokáže říct, kolik byznysových 

kontraktů by se bez kultury vůbec neuskutečni-

lo. Vždyť kultura je běžnou součástí byznysové 

diplomacie. Prezentuje určité hodnoty, ducha 

národa.

Ano, prezentace značky Czech Republic…
A beranidlo pro průmysl. To jsou ale věci, které 

nenapočítáte.

(Tématu inovačních, kulturních a kreativních prů-

myslů se budeme v dalších číslech a také 

na portálu KomoraPlus.)  

PETR KARBAN

 NEJSME LINKA, U KTERÉ 
JEDNODUŠE SPOČÍTÁTE VSTUPY 
A VÝSTUPY. V TRADIČNÍM PRŮMYSLU 
CELKEM SNADNO URČÍTE PŘIDANOU 
HODNOTU, U NÁS JE TO SLOŽITĚJŠÍ. 
BĚŽNÉ LOGICE SE VZPÍRÁME. 
V ZAHRANIČÍ TO ŘEŠÍ RŮZNÝMI 
KOEFICIENTY, MY NIC TAKOVÉHO 
ZATÍM NEMÁME. JSME V MLZE.
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Z
brojní průmysl prochází v souvislosti 
s technologickým vývojem rychlými 
změnami. Jak na tyto změny OMNIPOL 

reaguje a dotkly se nějak jeho celkové 
strategie?
V posledních letech se stále více profilujeme jako 

investiční a obchodní skupina, která se zabývá 

investicemi do HI-TECH společností a projektů 

v obranném a leteckém průmyslu v České repub-

lice a na Slovensku, a současně se stále věnujeme 

zejména jako systémový integrátor exportu a im-

portu produktů, technologií a služeb s vysokou 

přidanou hodnotou.

Díky našemu unikátnímu týmu odborníků 

dokážeme na přání zákazníka propojit systémy 

různých výrobců v jeden spolehlivě fungující 

celek. Vedle toho jsme vlastníkem dvou dceřiných 

výrobních holdingů ERA a MESIT disponujících 

pokročilými technologiemi, které se zaměřují 

zejména na pasivní systémy sledování vzdušných, 

pozemních a námořních cílů, vojenskou komu-

nikaci, letecké přístroje a přesnou strojírenskou 

výrobu včetně vlastních slévárenských a galva-

nických procesů. A v neposlední řadě jsme se již 

v roce 2015 stali strategickým partnerem a polo-

vičním investorem v projektu nového cvičného 

letounu L-39NG.

Nedávno OMNIPOL oslavil již 85. výročí 
působení na českém i světovém trhu. Jakým 
směrem chcete, aby se společnost dále 
vyvíjela?
Budoucnost vidíme v dalším růstu a ve vlastním 

výzkumu a vývoji (R & D) unikátních technologií. 

Proto OMNIPOL poskytuje v této oblasti svým 

dceřiným společnostem maximální, a to nejen 

finanční podporu.

Například naše dceřiná společnost ERA v Pardu-

bicích „přepsala“ historii v oblasti řízení letového 

provozu, když vyvinula první tzv. multilaterační 

systém a představila „gate to gate“ řešení pro 

sledování letového provozu.

Rovněž společnost MESIT výrazně investu-

je do vybavování svých vývojových pracovišť, 

díky čemuž je schopen dodržovat stále přísnější 

požadavky na parametry spolehlivosti a odolnosti 

i na životnost výrobků nasazených do reálných 

podmínek provozu. Skvělým příkladem jsou 

např. letecké přístroje z produkce MESITu, které 

splňují i americké vojenské standardy.

Obranný průmysl je v mnoha zemích 
tahounem inovací. Jak si v tomto ohledu stojí 
Česko a OMNIPOL?
Věřím, že si stojíme velmi dobře. Na světě je pouze 

devět zemí, které mají schopnost vyvinout vlastní 

vojenský proudový letoun, a Česká republika je 

jednou z nich. Tento letoun, konkrétně L-39NG, je 

plně vyvíjen a vyráběn ve společnosti Aero Vodo-

chody a OMNIPOL je 50% vlastníkem projektu. 

Předchůdcem byl legendární Albatros, jehož téměř 

3 000 kusů OMNIPOL exportoval do celého světa.

Dceřiná společnost ERA zase historicky vždy byla 

průkopníkem pasivních sledovacích technologií. 

Mezi její nejznámější produkty patří vojenský 

pasivní sledovací systém VERA-NG, který funguje 

na principu „vidět a nebýt viděn“, či pasivní sledo-

vací systém SDD.

Můžete mluvit o některých průlomových 
technologiích, s nimiž či na nichž pracujete?
Když se podíváme na průřez letounů vyráběných 

ve společnosti Aero Vodochody, L-159 Alca byl 

technologicky konstruován primárně pro západní 

zákazníky. Oproti tomu L-39 Albatros, u kterého 

byla větší poptávka spíše v bývalých sovětských 

zemích, zase pro východní. Současný letoun nové 

generace L-39NG má jedinečnou unikátnost – lze 

jej technologicky přizpůsobit požadavkům jak 

západního, tak východního trhu.

Naše dceřiná společnost ERA má takových techno-

logií hned několik. Jako první přišla na trh s výše 

zmíněnou technologií zvanou multilaterace, která 

vylepšuje bezpečnost na mnoha světových letištích 

včetně těch největších. Dokáže spočítat přesnou 

polohu každého letadla na zemi i ve vzduchu, a do-

konce i vozidla na letištní ploše a tato data pak dis-

pečeři používají k řízení letového provozu. V oblasti 

vojenských technologií ERA vyvinula zcela unikátní 

systém pro sledování cílů na zemi, ve vzduchu i na 

moři. Detekuje a rozpoznává letadla, lodě, pozemní 

bojovou techniku a nově nyní dokáže zachytit i dro-

ny. Tento systém se jmenuje  VERA-NG a je to další 

generace slavné Tamary.

Jedním z velmi zajímavých projektů, do nichž 

jsme zapojeni, je prioritní projekt EDIDP v rámci 

celoevropského konsorcia vedeného společností 

Leonardo, kde se soustřeďujeme na vývoj lasero-

vých zbraní využívajících směrované energie pro 

oblast ochrany proti zbraním hromadného ničení, 

například bezpilotním přístrojům a jejich velkým 

skupinám. Zde v nejužší koordinaci spolupracuje-

me s naší dceřinou společností MESIT a s centrem 

HiLase v Dolních Břežanech, fungujícím pod 

Fyzikálním ústavem AV ČR, které je absolutní 

špičkou pro výzkum a vývoj laserových aplikací 

a systémů na světě.

Je to i ve spolupráci s českým akademickým 
či vědeckovýzkumným sektorem?
VERA-NG je pasivní sledovací systém, který 

využívá šedesát let vývoje originální české tech-

nologie pasivní radiolokace. Ta se začala rozvíjet 

v šedesátých letech ve Vojenském výzkumném 

ústavu v Brně a pokračovala ve výzkumném 

oddělení firmy Tesla v Opočínku u Pardubic. 

Spolupráce s akademickou obcí je tedy zde již od 

počátku. V současnosti společnost ERA spolupra-

cuje s vědeckovýzkumnou institucí TA ČR (Tech-

nologická agentura České republiky) a s několika 

technickými univerzitami, například s ČVUT 

Praha, VUT Brno, Univerzitou obrany v Brně či 

Univerzitou Pardubice. Obě naše dceřiné společ-

nosti, ERA i MESIT, mají svoje vlastní výzkumné 

a vývojové kapacity, protože tuto oblast velmi 

podporujeme.

OMNIPOL: České technologie s celosvětovým renomé

Česko patří mezi devět 
členů exkluzivního klubu
Obranný průmysl má v ekonomikách jednotlivých zemích vždy privilegované postavení. Jednak je velmi citlivý  

na jakékoliv podněty, jednak často přináší na civilní trhy průlomové technologie. Nejen o tom jsme si povídali  

s předsedou představenstva společnosti OMNIPOL Jozefem Pigou.
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 SOUČASNÉ DĚNÍ NA TRZÍCH 
SAMOZŘEJMĚ POSTIHLO I NÁS A NAŠE 
DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI. NAPŘÍKLAD 
PŘED PŮL ROKEM PODANÉ NABÍDKY 
UŽ JSOU NEPLATNÉ, PROTOŽE CELÝ 
ŘETĚZEC VSTUPŮ ZDRAŽIL FINÁLNÍ 
PRODUKT I O DESÍTKY PROCENT.
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 Daří se vám v tomto smyslu přicházet 
s takovými novinkami, které jsou chráněny 
patenty?
Pasivní radiolokace je ryze českým vynálezem. 

Každá fi rma si chrání svoje duševní vlastnictví, 

zvláště takto unikátní. ERA má své systémy a tech-

nologie samozřejmě chráněny patenty a jejich 

názvy ochrannými známkami. ERA má v současné 

době zaregistrováno zhruba třicet patentů a dva-

náct ochranných známek.

Máte ambice například některé vojenské 
technologie přinést na civilní trh?
Určitě máme a snažíme se je naplňovat. Když se 

ohlédneme zpětně, legendární L-39 Albatros si 

získal širokou popularitu po celém světě, a to jak 

mezi soukromými uživateli, tak mezi akroba-

tickými týmy. Zejména v západních zemích 

byl u civilních subjektů velmi oblíbený pro své 

letové vlastnosti a snadnou údržbu. Letoun do-

dnes využívají akrobatické týmy, jako například 

lotyšské uskupení Baltic Bees nebo francouzský 

Breitling.

Stejně tak u systémů pro sledování letového pro-

vozu, které vyvíjí a vyrábí naše dceřiná společnost 

ERA, lze najít prolnutí obou trhů. Když to hodně 

zjednoduším, multi-senzorový sledovací systém 

nové generace NEO, který se používá pro potřeby 

civilních letišť, je de facto zmenšená a zjednodu-

šená verze pasivního radiolokátoru  VERA-NG 

určeného pro vojenské účely. Ale celkově je 

produktů využívaných v civilním sektoru v našem 

portfoliu mnoho. Jak produkty společnosti ERA – 

například SQUID, což je nejčastěji využívaný sys-

tém pro sledování pozemního provozu na letištích 

na světě, tak i produkty společnosti MESIT, jako 

například velmi úspěšné interkomy do vlakových 

souprav.

OMNIPOL, to není jen obranný průmysl, 
pracujete i pro civilní sektor. Kde jsou největší 
rozdíly těch dvou trhů?
Rozdílů je spousta, především v typech produktů, 

regionálním rozložení, požadavcích a potřebách 

zákazníků. U armádních zakázek je podstatně 

delší a složitější cesta od počáteční poptávky až 

po samotnou fi nální realizaci, vzhledem k účelu 

vyžadují vyšší administrativní nároky a procesní 

zajištění z hlediska bezpečnosti.

Je naprosto odlišné, pokud státní instituci prodá-

váte letoun nebo soukromé společnosti techno-

logickou nápojovou linku. Servis ale musí být 

v obou případech perfektní, proto jsme také velmi 

úspěšní například v tak odlišném oboru, jako jsou 

dodávky technologií pro pivovarnictví a nápojář-

ský průmysl.

Existuje mezi nimi i nějaká synergie?
Je to stejné jako u kterékoliv jiné služby, v tom se 

obě strany moc neliší. Obě požadují co nejvyšší 

kvalitu a co nejširší rozsah dalších poskytovaných 

plnění, tedy servis, zaškolení a podobně.

A na jakých trzích, myšleno regionálně, vidíte 
největší potenciál?
Na tuto otázku je těžké dát jednoznačnou odpověď 

a defi novat pouze několik trhů. OMNIPOL působí 

na české i mezinárodní úrovni již od roku 1934 

a vlastní povolení k obchodování s vojenským 

materiálem  na vývoz do více než 130 zemí, takže 

za tu dobu si získal celosvětové renomé. Poten-

ciál máme díky dobrému jménu a široké nabídce 

produktů i služeb téměř kdekoliv od Evropy, Asie 

až po země afrického kontinentu. V současné době 

jsme aktivní v asi šedesáti zemích světa.

 Současná situace dusí ekonomiku krizí 
vstupů – chybějí zdroje, rostou ceny materiálů 
a komponent, prodlužují se dodací lhůty, 
v Česku nadto chybějí i lidé. Jak tuto situaci 
vnímáte vy a jaké máte možnosti jí čelit?
Současné dění na trzích samozřejmě postihlo i nás 

a naše dceřiné společnosti. Například před půl 

rokem podané nabídky už jsou neplatné, protože 

celý řetězec vstupů zdražil fi nální produkt i o de-

sítky procent.

Situaci se však musíme přizpůsobit, snažíme se 

hledat nové možnosti a alternativy tak, abychom 

vyšli zákazníkovi co nejvíce vstříc. A pak je to také 

o osobním přístupu, vyjednávání, v obchodě pro 

další byznys musí být obě strany spokojené. Ať už 

jste na straně dodavatele, nebo odběratele.

Krize se nedotkla pouze těchto oblastí, ale na jistou 

dobu znemožnila také cestování a přímý kontakt 

se zákazníky. I toto se nám podařilo vyřešit a něko-

lik významných kontraktů jsme uzavřeli na dálku.

Jak jste vzhledem k nařízeným opatřením byli 
personálně schopni pokrýt interní fungování 
fi rmy?
My jako OMNIPOL jsme ryze obchodní společ-

nost, většina našich zaměstnanců je i v průběhu 

roku neustále mimo kancelář, v Česku i v zahrani-

čí. Proto pro nás nebyl problém fungovat v ome-

zeném režimu, kdy většina lidí využívala home 

offi  ce. Místo osobních schůzek jsme pak klasicky 

přešli na online technologie. Sice jsme to všichni 

zvládli bez problému, nicméně myslím, že jsme 

rádi, že v současné době se můžeme potkávat na 

chodbách kanceláří a  probrat vše osobně u ranní 

kávy. V tomto máme obrovskou výhodu vynika-

jícího Bistra v přízemí naší budovy v Nekázance, 

vedeného provozovatelem Tomášem Baborem,  

které se stalo oblíbeným i pro širokou veřejnost.

Velmi čerstvá informace je, že jste spolu 
se svým maďarským partnerem převzali 
společnost Aero Vodochody. Můžete k tomu 
říct nějaké podrobnosti?
Společnost Aero považujeme nejen za typický 

příklad národního stříbra, jak se říká, ale také za 

strategicky velmi důležitou společnost českého le-

teckého a obranného průmyslu. Co se tradice týče, 

existuje jen několik stále fungujících leteckých 

výrobců na světě, kteří by měli delší historii (Aero 

bylo založeno v roce 1919), ale není to jen o tradi-

ci. I na současném trhu je stále velký potenciál pro 

výrobní portfolio společnosti a v posledních dvou 

letech se nám podařilo pro Aero zajistit celou řadu 

zajímavých zakázek.

Vzhledem k tomu, že produkty této společnosti 

vyvážíme již desítky let, a navíc jsme již od roku 

2015 polovičním vlastníkem a investorem projektu 

L-39NG, není nám samozřejmě osud této tradiční 

značky českého leteckého průmyslu vůbec lhostejný. 

Měli jsme od začátku zájem se na koupi této společ-

nosti podílet. Je ovšem pravda, že se jedná o velmi 

složitou akvizici jak oborově a strategicky, tak 

i obchodně, a tak proces dokončení všech administ-

rativních kroků trval výrazně déle, než jsme doufali. 

V tuto chvíli je tedy převod majetkových práv do-

končen a spolu s majoritním vlastníkem Kristófem 

Szalay-Bobrovniczkym a s jeho týmem intenzivně 

pracujeme na budoucí strategii společnosti.

Jak velké změny můžeme v tomto ohledu 
čekat?
Není důvod obávat se nějakých velkých změn 

ohledně produktového portfolia nebo fungování 

společnosti. Aeru se v posledních letech bohužel 

nevedlo nejlépe, a proto bude hlavní úkol spo-

lečnost fi nančně i manažersky stabilizovat a určit 

právě krátkodobé i dlouhodobé cíle a strategie. 

Bude to velmi důležité jak pro stabilizaci situace 

ve společnosti vnitřně, tak i pro ujištění dodavatelů 

i zákazníků, že spolupracují se spolehlivým part-

nerem. V  září mimo jiné proběhl již šestý  ročník 

tzv. Users Group Conference, což je setkání uživa-

telů letounů L-39NG za účelem výměny zkušeností 

a zajištění co nejlepší komunikace se zákazníkem. 

Tento rok se zúčastnilo přes 50 delegátů z 16 zemí 

včetně několika velitelů vzdušných sil národních 

armád. Za tento úspěch jsme také velmi rádi.

Ohledně portfolia jistě bude stále jednou z priorit 

projekt letounu L-39NG, servis a generální opravy 

předcházejících modelů z produkce Aera stejně 

jako výroba klíčových komponent pro externí 

partnery.

Současně se společností Aero jste se stali 
majiteli i přilehlého letiště, které bylo 
v minulosti často skloňováno ohledně 
budoucího využití. Je v tomto z vaší strany již 
jasno?
Ano, máte pravdu. Letiště bylo součástí transakce. 

Letiště je pro fungování výrobce letadel zcela ne-

postradatelné. Přestože je možné uzavřít smlouvy 

o dlouhodobém využívání letiště, je nepochybně 

výrazně jednodušší a vhodnější, pokud je výrobce 

i letiště vlastněno stejným subjektem. Do budouc-

na plánujeme letiště využívat hlavně pro potřeby 

Aera v rámci vývoje a testování proudových 

letadel. Již teď můžeme konstatovat, že rozhodně 

není v plánu pokračovat v projektu nového mezi-

národního civilního letiště pro osobní ani nákladní 

přepravu.  

PETR SIMON
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Z
hruba před rokem, v prvním nadšení z do-

mnělého ústupu pandemie, se začalo mluvit 

o novém normálu. Trochu paradoxně, protože 

ten normálně nevyhlíží ani trochu. Ale je to jen 

klam prvního pohledu. Je to normál. A dokonce 

není nijak nový.

Nejistota a nestálost přece byly odjakživa v ekono-

mickém prostředí přítomny. Jen tolik neobtěžova-

ly. Technologie ovšem ten velký a těžko dosaži-

telný svět zformovaly do docela malé globální 

koule, v níž už je kamkoliv blízko. Jestliže dříve 

konkurence z druhého konce vesmíru potřebovala 

k tomu, aby vás ohrozila (pokud se o vás vůbec 

dozvěděla), dlouhá léta, dnes jí stačí pár minut.

Jak může v tom těsném globálním světě fungovat 

ekonomika malé země? Má šanci na přežití?

Pandemie není viník
Dnes je v oblibě svádět to, co se nám nelíbí, 

na pandemii. Pravda je ale taková, že průmy-

sl – typicky automotive a celé strojírenství – již 

před několika lety vnímal měnící se podmínky. 

Globalizace hledala nejvýhodnější podmínky pro 

výrobu a našla je v Asii. Životní úroveň v Asii, 

která byla fabrikou světa, se v průběhu několika 

desetiletí významně zvýšila. A z fabriky světa se 

stal trh světa. Stačí dvě čísla – Evropa jako trh má 

necelých 750 milionů zákazníků, Asie takřka 6 mi-

liard. Evropský trh je pro asijskou výrobu možná 

zajímavý, určitě ne nezbytný. Závislost evropské 

ekonomiky na asijské výrobě (i trhu) je ovšem 

smrtící. Pandemie zkrátka jen při ročním zastavení 

globální ekonomiky nemilosrdně obnažila všechny 

skryté vady.

I bez pandemie bychom museli řešit základní 

otázky přežití. Svět se totiž mění, to jen levicově 

orientované vlády většiny západních mocností 

se vytrvale drží pohledu, který sice odpovídá 

třicátým letům, jenže minulého století. Investice 

vidíme v betonu, prosperitu v těžkém průmyslu, 

zisk v práci. Podporu směřujeme tam, kde přiná-

šela prosperitu kdysi, místo abychom podporovali 

to, co bude trh chtít zítra. Krásně tenhle paradox 

popisuje český guru strategického managementu 

Zdeněk Souček: „Svět je přesycen nabídkou. Zvítězit 

můžete jen tehdy, když nabídnete něco unikátního, 

něco, o čem zákazníci ještě nevědí, že by to mohli 

chtít, ale když jim to nabídnete, tak se jim zdá, že 

už bez toho nemohou žít. Konzervativní marketing 

tvrdí, že máte poznat potřeby svého zákazníka, to je 

ale pěkná blbost. My musíme být před zákazníkem. 

Věděl to už Henry Ford, když říkal, že kdyby se ptal 

svých zákazníků, co chtějí, vyráběl by rychlejší koně. 

Nemůžete se ptát zákazníků a díky tomu poznat 

jejich potřeby, když o nich ještě nev  ani oni. 

Musíte je vymyslet.“

Podpora inovačních a kreativních průmyslů je 

ovšem v Česku stále ještě spíše na papíře, máme 

Národní strategii kulturních a kreativních prů-

myslů, máme i Národní inovační strategii, v praxi 

Jak vítězit v osidlech neurčitosti
Byť si to nechceme připustit, základním rysem světa, a to i toho ekonomického, se stává nové paradigma. Nejistota. Chaos. 

Nestálost. A vlastně je to samozřejmé. Teorie tvrdí, že celková entropie uzavřeného systému se nemůže nikdy zmenšit, 

a v přírodě proto všechny děje směřují do stavu vyšší neuspořádanosti. Pomiňme, že současná přísná věda razí termín 

neurčitost a termín neuspořádanost odmítá, protože mu chybí definice. Podstata zůstává.
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Robotika 
je nutnost, 
ne příležitost
Dlouhá léta nabízíme otočné stoly pro 

roboty, nyní jsme nabídku rozšířili o špičkové 

inteligentní periferie z produkce německé 

společnosti IPR, která se řadí mezi přední 

světové producenty svého druhu. Robotika je 

pro nás novým trhem, respektive rozšířeným, 

ale jsme přesvědčeni, že bude dlouhodobě 

rostoucím trhem. Bez robotizace to totiž ani 

v českém průmyslu nepůjde. A je to vidět už 

na příkladu mnoha menších, často rodinných 

firem, které cestu robotů nastoupily, byť si to 

ještě před několika lety neuměly představit.

Proto jsme ostatně vstoupili do segmentu, kde 

u nás na trhu má poměrně dominantní pozici 

jiná německá společnost s mnohem širším 

záběrem, ale věříme, že kvalitou produktů, 

která je minimálně srovnatelná, a hlavně 

kvalitou podpory a zákaznického servisu 

dokážeme své místo na trhu inteligentních 

periferií najít. První úspěšný kontrakt po-

tvrzuje, že prostor tu je. Nyní se soustředíme 

na oslovení projektantů, objíždíme partnery 

a zákazníky se vzorky a první ohlasy jsou 

velmi pozitivní. Budujeme i vlastní stabilní 

předváděcí centrum, protože očekáváme, že 

zájem bude sílit. Všichni víme, že i stav české-

ho pracovního trhu nutí majitele do zavádění 

robotických technologií, protože lidé prostě 

nejsou a podle všech expertních analýz ani 

nebudou. Jestliže ještě před několika lety byla 

robotika a robotizace příležitost, dnes se stává 

nutností.

Ostatně, to potvrzují i úspěšní čeští doda-

vatelé robotických technologií. Příliš se to 

neví, ale jsou tu firmy evropsky i celosvětově 

úspěšné, které budou v české automatizaci 

a robotizaci hrát významnou roli. My máme 

ambice být jim spolehlivým partnerem 

a synonymem české průmyslové automatizace 

a robotizace.  

to ovšem příliš vidět není. (Více k tomuto tématu 

v rozhovoru s Marií Fianovou na straně 24)

Stát by neměl překážet
Do tohoto zakonzervovaného prostředí pak míří 

nejrůznější protekcionistické snahy a hladová 

saň byrokracie. Nelze nevzpomenout několik let 

stará slova ekonoma Milana Zeleného: „Někdo 

říká krize, někdo stagnace, někdo recese, někdo 

deprese, já říkám transformace. Je to důsledek při-

rozeného ekonomického vývoje, podobné zlomové 

etapy byly už tři. Nejprve byla společnost země-

dělská, první zlom přišel na konci osmnáctého 

století s průmyslovou revolucí. Druhý přinesl po 

druhé světové válce služby, se třetím v posledních 

dvaceti třiceti letech roste úloha segmentu, který 

představuje stát. Ten nikdy předtím nebyl takhle 

silný.“ Problém je, že stát ve své podstatě žádný 

produkt, respektive žádnou přidanou hodnotu, 

vlastně nevytváří. Ujídá však z krajíce zdrojů, 

a aby ospravedlnil své bujení, uzurpuje si stále 

větší práva. Hlásá povinnost chránit všechno 

a všechny a ve jménu ochrany chce všechno 

a všechny v tom nejlepším kontrolovat, v tom 

nejhorším řídit. Ze strany podnikatelů přitom 

dlouhodobě zaznívají podobná slova, jaká na 

nedávném XV. Setkání vlastníků rodinných fi-

rem pronesla v panelové diskuzi Jana Kremlová, 

zakladatelka společnosti Alika: „Jako firma jsme 

si už zvykli spoléhat na sebe, a ne na stát. Jedinou 

reálnou pomocí státu, kterou si umím představit, 

jsou dlouhodobá pravidla.“ Jejich absence, to je 

bolest, na kterou česká vláda nenašla za třicet let 

lék. A současnost v tomto smyslu příliš optimis-

mu nenabízí.

Nedělejme díry v lodi
Cesta k budoucnosti přesto existuje. Evropské 

vlády, českou nevyjímaje, se dnes tak trochu 

chovají, jako by dělaly další díry v lodi, do které 

teče, s pocitem, že jsou nutné, aby voda mohla 

zase vytéct. Podnikatelé se naštěstí chovají jinak, 

pochopili, že je třeba zacelit ty nejhorší pande-

mické rány, ale nerezignovat na dlouhodobou 

strategii a inovace. A zmobilizovat veškerou 

flexibilitu. Pandemie nás v tom zvláště v Česku 

procvičila dokonale, když bylo třeba reagovat na 

nejrůznější opatření a restrikce, jejichž platnost 

se ovšem často počítala na hodiny a vyhlašovány 

byly zpravidla o víkendu.

Lépe na tom nyní budou segmenty s krátkým 

cyklem, finálním produktem či vyšší přidanou 

hodnotou. To vše zvyšuje nezastupitelnost na trhu 

a je zcela jedno, zda jde o trh B2B, či B2C. Vítězi 

budou ti, kteří to pochopí. A kteří opustí klasické 

schéma výrobce – zákazník, to fungovalo před sto 

lety a pro tvrdě konkurenční globální trh dneška 

je naprosto nedostačující. Experti proto již dnes 

hovoří o ekosystémech. Chtějí tím naznačit, že 

úspěch či neúspěch je závislý na mnoha faktorech 

a všechny je potřeba neustále sledovat, vyhodno-

covat a reagovat na ně.

Tajemství tautologie
Idea, návrh, plán, výroba, dodávka, prodej, servis, 

recyklace a likvidace – to jsou kroky současné 

výroby a každý z nich souvisí s osobními vazbami, 

každý z nich zužitkuje zkušenost, každý z nich 

vytváří zážitek. V tomto komplexním schématu je 

nyní potřeba uvažovat.

Možná si mnozí manažeři z B2B segmentu řeknou, 

že je to schéma pro koncový trh. Omyl. Jedním 

z největších problémů mnoha podniků v B2B 

segmentu je fakt, že znají své zákazníky, ale ne-

znají koncové uživatele. Právě ve strukturovaném 

pohledu na celý ekosystém se skrývá tajemství 

budoucího úspěchu. Je důležité vědět, kdo je kdo. 

A uvědomit si, že ve své podstatě se vše podřizuje 

právě koncovému uživateli.

Budoucnost zkrátka netvoří ani včerejší úspěch, 

ani tradice, ani dnešní poznání. Pro budoucnost 

platí tautologie, že budoucnost tvoří budoucnost. 

Pro konkurenceschopnost každého podniku je dů-

ležité vnímat změny kolem nás a rychle i správně 

na ně reagovat. Pro konkurenceschopnost české 

ekonomiky je pak nutné investovat do vzdělávání, 

výzkumu a inovací mnohem více, než investujeme. 

V době, kdy nízkokvalifikovanou práci přebírají 

roboty, je totiž opravdu paradoxní zabývat se výší 

minimální mzdy.  

PETR KARBAN

POHLED Z PRAXE

HODNOTOVÝ ŘETĚZEC JE 
PRIORITOU I PRO ÚSPĚCH V B2B

1. Nepřemýšlejte pouze o fyzickém 

dodavatelském řetězci, ale především 

o řetězci hodnotovém.

2. Poznejte priority i emoce svých zákazníků 

i koncových uživatelů vašich produktů 

a do hodnotových řetězců je promítněte.

3. Budujte ve všech svých vztazích v řetězci 

důvěru, protože právě ta tvoří základ 

hodnotového řetězce.

Fo
to

: J
ak

ub
 H

n
ěv

ko
vs

ký

TOMÁŠ JAHN,  

STASTO 
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Budoucnost strojírenství začíná současností školství

Restart potřebuje především lidi
Zvýšit konkurenceschopnost na domácích i zahraničních trzích. Pozvednout strojírenství na poli inovací, vědy a výzkumu, 

rozvoje lidských zdrojů a vzdělání. Zajišťovat odborníky ve strojírenství. Vytvářet a optimalizovat dlouhodobě funkční 

a specializované dodavatelské řetězce. Umožnit českým strojírenským firmám uspět v globální ekonomice. Umožnit 

strojírenským firmám razantní investice do moderních technologií, strojů a zařízení. Rozšiřovat spolupráci s českými 

technickými univerzitami.

T
o jsou cíle, k nimž se hlásí Národní strojí-

renský klastr a jeho více než 40 členů. Cíle, 

pro které právě současná situace se zdá být 

velkou překážkou. Jak to vidí sami členové klastru? 

Položili jsme jim dvě otázky (viz box) a zde jsou 

jejich odpovědi.

Zengrovka potvrzuje:  
Všechno zlé je k něčemu dobré
Covid, pandemie, koronakrize… Slyšeli jsme celý 

loňský nejen školní rok a slyšíme to stále. Všechny 

nás nová situace zasáhla a výrazným způsobem 

ovlivnila i chod naší Střední průmyslové školy na 

ulici Zengrova 822/1 v Ostravě-Vítkovicích.

Problémů, které covid způsobil, bylo nepočítaně. 

Zákazy a omezení, uzavření škol a odklady přijí-

macích zkoušek i maturit přinesly horké chvilky 

učitelům i žákům. Ale školní život se nezastavil, 

byla zahájena distanční výuka pomocí aplikace 

Teams, která přinesla novinky, výzvy a nečekané 

možnosti vyučujícím všeobecných i odborných 

předmětů a moderní komunikační kanál našim 

technicky zdatným žákům.

Budova školy prochází v posledních letech rozsáh-

lou rekonstrukcí. Kvůli covidu prázdné prostory 

školních dílen umožnily v krátké době realizovat 

to, co by za plného provozu trvalo mnohem déle. 

Celé dílny byly nově zasíťovány. Vzniklo několik 

moderních učeben: učebna automobilních mon-

táží, učebna CNC soustružení, CNC frézování, 

učebna pneumatiky. Nově mohou žáci využívat 

dílnu Nástrojárnu a také pracoviště pneuservisu. 

O prázdninách začala a v současnosti probíhá 

rekonstrukce střechy dílenské budovy.

Řada stálých akcí školy byla pandemií přerušena 

nebo odložena. Nezaháleli však realizátoři projektu 

3D TALENT 2021, který probíhá od 1. 4. 2021 do 

31. 12. 2021 a je financován z Programu na pod-

poru vzdělávání a talent managementu na území 

statutárního města Ostravy na rok 2022. Záměrem 

aktivity je vytvoření funkčního modelu prototypu 

Tatra v měřítku 1:16 s logem města Ostrava!!! 

a SPŠ. Žáci si model vymodelují v programu Auto-

desk Inventor Professional a poté sami vytisknou 

na 3D tiskárně, smontují a sami rozpohybují svůj 

model pomocí ovladače, motorů, regulátoru. Vo-

zidlo bude ovládáno vysílačkou. Auto bude sloužit 

k propagaci a podpoře talentů a projektů tohoto 

typu, bude předváděno na veřejných akcích školy. 

První model už je na světě a badatelská skupina 

4 žáků postaví další 2 až 3 auta. Ta budou umístěna 

v informačních centech města Ostravy.

Podpora technického a logického myšlení, 

zručnosti a kreativity žáků je naším hlavním 

cílem. Zengrovka je jistotou kvalitního vzdělání 

a uplatnění v jakékoliv době. Již několikrát získala 

prestižní certifikát Doporučeno zaměstnavateli, 

který každoročně uděluje Klub zaměstnavatelů 

na základě hlasování firem, což potvrzuje zájem 

zaměstnavatelů o naše absolventy.

SPŠ, Ostrava -Vítkovice, p. o. / www.spszengrova.cz

Klastr v klastru: Spolupráce konkurentů
V obecné definici je klastr označení pro sdružení 

vzájemně spolupracujících právnických a fyzic-

kých osob v daném odvětví, sdružených za účelem 

podpory výzkumu, vývoje a rozvoje svých členů. 

A přesně tato definice pro nás platí. Sdružujeme 

přes 20 aktivních členů, z nichž někteří si na trhu 

konkurují, nicméně v rámci klastru dokážou 

spolupracovat a vzájemně si pomáhat, jak v oblasti 

zakázek, společných nákupů, výzkumu apod., 

což vede k jejich dalšímu rychlejšímu rozvoji. 

Havířovsko–karvinský kovo klastr se zaměřuje na 

oblasti v kovovýrobě, svařování, ale také vzdělá-

vací činnosti nejen vlastních členů, ale také širší 

veřejnosti. Ve spolupráci se středními školami, 

rovněž členy klastru, je kladen velký důraz na 

technické vzdělávání studentů, kteří se vrací ve for-

mě nových, kvalifikovanějších absolventů, nových 

zaměstnanců.

Jako v běžném životě i v pandemické zkušenosti 

najdeme pozitiva i negativa. Negativní stránka 

spočívá zejména v omezení komunikace mezi čle-

ny klastru na osobních neformálních nebo vzdělá-

vacích akcích, které byly během pandemie rušeny. 

Jiná je ovšem situace přímo v členských firmách 

klastru. Zejména na střední školy pandemie měla 
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OTÁZKY ČLENŮM NÁRODNÍHO 
STROJÍRENSKÉHO KLASTRU

1. Jak se vašeho podniku dotkla pandemie? 

Přinesla i něco pozitivního?

2. Ekonomika se ve všech směrech mění – 

chybí a zdražují vstupy, nejsou zaměstnanci, 

EU akcentuje zelené mantinely. Co 

považujete dnes za největší brzdu rozvoje 

české ekonomiky a kde naopak vidíte 

příležitost?
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obrovský dopad, musely reagovat vzdálenou vý-

ukou, která ale nemohla plně nahradit technickou 

praxi. Školy tím získaly zkušenosti s novou formou 

dálkové výuky, kterou mohou dále, více či méně, 

aplikovat i v budoucnosti.

U výrobních členských firem není dopad tak patr-

ný. Pandemie přinesla v dodavatelských řetězcích 

jisté komplikace, které bylo potřeba vyřešit, ale 

zdravé členské firmy to nijak výrazně neomezilo 

ani v rozvoji, ani ve vzájemné spolupráci.

Pokud bychom opomenuli obecné problémy s ko-

rupcí a neefektivitou veřejné správy, jsou brzdami 

zejména zmíněné vyšší ceny vstupů do výroby, ať 

už ve formě surovin, služeb, v dopravě a v nepo-

slední řadě nemožnost dostatečně předvídat jejich 

vývoj.

Nové příležitosti jsou zejména v zavádění 

moderních technologií do menších podniků, ve 

sdružování výrobních kapacit a v lepší vzájemné 

spolupráci.

HAVÍŘOVSKO – KARVINSKÝ KOVO KLASTR, z. s. / 

www.kovoklastr.cz

Kofing: Úspory a vyčkávání investorů
Pandemie z důvodu nedostupnosti a zvýšené 

poptávky materiálu nepříznivě ovlivnila vstup-

ní materiálové náklady realizovaných zakázek 

stejně jako plnění termínových závazků ve vztahu 

k zákazníkům. Z důvodů víceméně skokového 

navýšení těchto vstupních nákladů bylo zapotřebí 

intenzivních jednání se zákazníky o navýšení 

prodejních sazeb a rozpočtů. Docházelo tak k na-

rušení kontinuity obchodní spolupráce a odbytů, 

případně také k rušení některých ekonomicky 

neúnosných dodávek.

Obecně lze na straně investorské očekávat 

vyčkávání a posun realizačních termínů investic 

s předpokladem výhledového snížení materiálové 

zátěže rozpočtů.

V oblasti výroby železa, oceli a hutních polotovarů 

naopak vidíme zintenzivnění plnění investičních 

plánů díky vyšším tržbám a ziskům hnaných vyšší 

poptávkou, resp. uplatňováním vyšších prodejních 

cen.

Následkem odlivu cizí pracovní síly z důvodu 

přeshraničních vládních omezení v době pande-

mie a nedostatku pracovníků vznikla příležitost 

pro české zaměstnance vyjednat lepší mzdové 

podmínky, případně změnit zaměstnavatele. Tento 

efekt znamená pro zaměstnavatele růst nákladů 

a vytváří nové výzvy udržitelnosti hospodaření.

Základna průmyslu by měla být tvořena středními 

a malými firmami, které lépe reagují na dynamický 

vývoj trhu. Paradoxně mnohé z těchto nevelkých 

společností dlouhodobě podceňují – i přes dlou-

hodobý deficit technických profesí – zajišťování 

pracovníků z ciziny. Potenciál růstu průmyslu je 

v lepší podpoře zajišťování kvalifikovaných zahra-

ničních pracovníků ze strany státního aparátu na 

jedné straně a zlepšení práce se zaměstnanci na-

příklad formou oceňování, nemzdových benefitů, 

zlepšení pracovních podmínek a komunikace.

KOFING, a. s. / www.kofing.cz

Národní stavební klastr:  
Kvalifikace absolventů neodpovídá 
požadavkům firem
Národní stavební klastr je seskupení malých 

a středních podniků, vzdělávacích a výzkumných 

institucí se zaměřením na oblast stavebnictví, 

architektury a urbanismu.

Pandemie se klastru dotkla zejména v oblasti 

realizace vzdělávacích kurzů, pořádání workshopů 

a seminářů. Z důvodu vládních opatření se narušil 

harmonogram plánovaných akcí – vzdělávací akce 

byly zrušeny či proběhly pouze online formou, kde 

nedocházelo k přímé interakci mezi jednotlivými 

stávajícími a potenciálními členy klastru. V ostat-

ních oblastech se pandemie klastru nedotkla.

Za největší brzdu rozvoje české ekonomiky pova-

žujeme nedostatek pracovní síly. Právě nedostatek 

kvalifikované pracovní síly brzdí rozvoj mnohých 

firem. Zároveň dochází k nesouladu mezi kvalifikací 

absolventů a požadavků firem. Na druhou stranu 

příležitost vidíme v digitální transformaci ekonomi-

ky – tedy ve využívání vysoce výkonné počítačové 

techniky a ve volném toku dat. Další příležitost pro 

rozvoj ekonomiky vidíme ve zjednodušování legis-

lativy, v přijímání mezinárodních norem a standar-

dizovaných postupů do legislativy ČR.

NÁRODNÍ STAVEBNÍ KLASTR / www.nsklastr.com

VÚHŽ: Zaměstnanci zpohodlněli
Na počátku pandemie jsme zaznamenali silný 

propad poptávky u některých významných zákaz-

níků z důvodu zavřených provozů. Ten měl přímý 

dopad na pokles naší výroby. Absence cestování 

také zamezila možnost instalace našich zařízení ze-

jména u mimoevropských zákazníků. Za pozitivní 

lze určitě považovat to, že jsme se ve firmě naučili 

více využívat online komunikaci (videokonference, 

home office).

Největší brzdu rozvoje vidíme v nedostatku 

pracovníků, kteří jsou ochotni pracovat. Jedná se 

o pozice vyžadující kvalifikované i nekvalifikované 

pracovníky. Podpora státu v době pandemie způso-

bila zpohodlnění zaměstnanců. Současná absence 

vstupů a jejich vysoké ceny mají výrazný dopad 

na hospodaření firem. Často se je totiž nedaří pro-

mítnout do prodejní ceny. Ale i tady je možno najít 

pozitivum – nedostatek zaměstnanců má za důsle-

dek zvažování vyššího podílu robotizace ve výrobě, 

což povede k zefektivnění výrobních procesů.

VÚHŽ, a. s. / www.vuhz.cz  

PETR SIMON

ČLENOVÉ NÁRODNÍHO 
STROJÍRENSKÉHO KLASTRU

AK 1324, s. r. o.

Argutec, s. r. o.

Baroz Ener, spol. s r. o.

Bašista – strojírenská výroba

České vysoké učení technické v Praze

DIMER, spol. s r. o.

ECOFER, s. r. o.

European Welding Institute, s. r. o.

FERRIT, s. r. o.

Flash Steel Power, a. s.

Hametal, spol. s r. o.

Havířovsko–karvinský kovo klastr, z. s.

Hutní montáže – Svarservis, s. r. o.

Hydac, spol. s r. o.

KOFING, a. s.

KRÁLOVOPOLSKÁ, a. s.

Leseft International, s. r. o.

MACH – TĚSNĚNÍ, spol. s r. o.

Mongolian Forum, s. r. o.

NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z. s.

Národní stavební klastr z. s.

PKS servis, spol. s r. o.

PRO-DO projektová a dotační kancelář, s. r. o.

rt steel, s. r. o.

Sdružení pro rozvoj MS kraje

SENSES PLUS, s. r. o.

SIGMA GROUP, a. s.

Spojené slévárny, spol. s r. o.

SPŠ, OA a Jazyková škola, FM, p. o.

SPŠ, Ostrava – Vítkovice, p. o.

Strojírny a stavby Třinec, a. s.

TÜV SÜD Czech, s. r. o.

VÍTKOVICE CYLINDERS, a. s.

VÍTKOVICE HAMMERING, a. s.

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s.

VÍTKOVICE, a. s.

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

Vítkovické slévárny, spol. s r. o.

VŠB – TU Ostrava

VÚHŽ, a. s.

Vysoké učení technické v Brně
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O
 tom, že pandemie zcela změnila pravidla 

na trhu, vědí své nejen ti, kteří pracují s ocelí 

nebo v automobilovém průmyslu. Náhlé 

výpadky v dodávkách komponent, cenové skoky 

či nečekané změny v poptávce – s tím vším se 

musejí vyrovnávat (nejen) české výrobní podniky. 

Do toho však ještě stále zasahují rychlé změny epi-

demiologických opatření, náhlý přechod na práci 

z domova (a zpět), ale i potřeba změn výrobních 

i finančních plánů z týdne na týden. Mnoho firem 

na to nebylo připraveno. Aby toho nebylo málo, 

do celé situace vstoupili hackeři. 

Odborníci radí spolehnout se na cloud, 
je bezpečnější a flexibilnější
„V dnešní době radíme zákazníkům přejít na ERP 

systém v cloudu. Nejenže si ušetří nemalé náklady 

na pořízení serveru, licencí na operační systém 

a veškerou správu a

nezávisle na absencích v IT oddělení. A při volbě 

profesionálního řešení mají zajištěnu i ochranu před 

hackery,“ říká Václav Koláček, Solutions Architect 

pro Microsoft Dynamics 365 Business Central 

ve společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech. 

Ta se v Česku už přes 20 let věnuje implementaci 

profesionálních ERP systémů. 

„Jeden z našich zákazníků – obchodní společnost – 

byl kvůli zastaralé infrastruktuře a jejímu nedosta-

tečnému zabezpečení napaden útočníky, kteří mu 

kompletně zašifrovali jeho serverovou infrastruktu-

ru, v

zpětně 

rekonstruovat data. To by se v cloudovém systému 

nejspíš nestalo, tam Microsoft zajišťuje bezpečnost 

a průběžně vyhodnocuje útoky. Microsoft bude 

mít vždycky kvalitnější zabezpečení, než si dokáže 

zajistit menší firma,“ tvrdí Koláček. 

Sám se dlouhá léta věnoval implementacím 

Microsoft Dynamics NAV (dříve Navision), který 

běžel na vlastních serverech zákazníka. Proč dnes 

dává přednost jeho cloudové verzi – Microsoft 

Dynamics 365 Business Central? „V dnešní době 

již řada společností nemá na některé systémy 

vlastní servery. Typickým případem je elektronická 

pošta, firemní portál nebo komunikační nástroje, 

jako jsou například Teams. Společnosti raději 

přecházejí na cloudové Office 365. A s pande-

mií, která si mimo jiné vynutila práci z domova 

(home office), se přechod k těmto službám výrazně 

urychlil. Výhoda Business Centralu je, že je velmi 

rychle připraven k nasazení, je dostupný kdykoliv 

a o jeho správu a provoz se stará silná společnost 

Microsoft. Další z výhod je, že je možné jej jedno-

duše, a tudíž levně propojit s dalšími aplikacemi 

z rodiny Microsoft. Díky tomu můžete například 

okamžitě zapnout Microsoft Power BI, využít 

pokročilé integrace s produkty Office, nebo zapojit 

umělou inteligenci Cortana. Ta ostatně jinak než 

v cloudu ani používat nejde. Microsoft Dynamics 

365 Business Central nabízí dále přístup k obchodu 

s aplikacemi AppSource, který obsahuje stovky 

oborových řešení a rozšíření systému pro libovolné 

firemní potřeby,“ dodává.

Řízení firmy v cloudu můžete mít během 
pár měsíců
Business Central si lze do firmy pořídit během 

pár týdnů. Řada společností teď v době pandemie 

beztak volí postupné implementace a následné 

rozšiřování. To systém i díky flexibilní cenové poli-

tice umožňuje. „Máme zákazníky, kteří při rozšíření 

oboru své činnosti zvyšují postupně požadavky na 

ERP systém, nasazují další moduly a celý systém 

rozvíjejí dle svých aktuálních potřeb. Pro ně je kon-

kurenční výhodou to, že si mohou některé procesy 

neustále zlepšovat a upravovat. Ať už s naší pomocí 

implementačního partnera, či vlastními silami. 

Systém se vždy přizpůsobí aktuálním požadavkům. 

Například díky tomu, že máte systém v cloudu, 

můžete začít efektivně řídit elektronický oběh do-

kumentů, což výrazně usnadňuje práci z domova,“ 

vypočítává Koláček. 

A jak se při přechodu na systém pro dobu 

pandemickou připravit? Důležité je mít silného 

a zkušeného partnera, který firmě dokáže poradit 

s prvotní implementací celého systému a násled-

ně, což je neméně důležité, dlouhodobě pomáhat 

s jeho rozvojem. „Špatná volba partnera spolu se 

sníženými personálními kapacitami u zákazníka 

třeba během pandemie mohou protáhnout projekt 

o mnoho měsíců,“ uzavírá Solutions Architect 

společnosti Konica Minolta.  

JIŘÍ MAREK

Jak řídit výrobu v době pandemie, 

hackerů a umělé inteligence
Řízení výrobních podniků nikdy nebylo snadným úkolem. A rok 2020 vše ještě více zkomplikoval. Firmy se musely 

přizpůsobit práci z domova, lockdownům, častějším útokům hackerů a ransomwarům. Ukázalo se, kdo je opravdu 

flexibilní v řízení dodávek i výroby. Jak v této situaci zajistit, aby se i vaše výrobní firma dožila konce desetiletí?
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  cesta z chaosu

Segment velkoformátového tisku možná trochu 

připomíná tanker, který má svou váhu a hyb-

nost a jen tak nezmění směr kvůli závanu 

větru. Je konzervativní a dlouhodobě odolný vůči 

trendům a změnám, jinde tak výrazným. I zde 

se ale pomalu do popředí derou nejmodernější 

technologie a lze spatřit záblesk, jak bude tento 

segment vypadat v blízké budoucnosti.

Jedním z takových záblesků je nástup automati-

zace. „Je zřejmé, že obsluha tiskáren musí být co 

nejjednodušší a nejpříjemnější. Doba nás tlačí k čím 

dál větší efektivitě a produktivitě a práv  tady lze 
získat hodn  prostoru pro kreativn jší práci s vyšší 
p idanou hodnotou,“ říká Jiří Linhart, specialista 

na velkoformátová tisková řešení společnosti Ca-

non CZ. Jeho slova potvrzují i nedávné průzkumy, 

v nichž respondenti udávají jako největší přínos 

po zavedení automatizovaných technologií výrazné 

zrychlení a zjednodušení pracovních procesů. 

To vede k větší produktivitě, a zaměstnanci tak 

mohou pobírat vyšší mzdy při současném snížení 

počtu přesčasových hodin.

Pohodlí především
„Dosud bylo zdlouhavým standardem, že obsluha 

tiskárny musela založit roli papíru do stroje, ručně 

zasunout její přední okraj do podavače a po ukončení 

tohoto procesu nastavit veškeré parametry média. 

To teď odpadá. Stačí pouze vložit roli, zavřít dvířka 

zásobníku a v klidu odejít,“ upřesňuje Jiří Linhart. 

Třeba novinka od Canonu, velkoformátová tiskárna 

imagePROGRAF TZ-30000, sama roli zavede, 

zkontroluje správnou polohu papíru, změří jeho šíři 

a tloušťku, rozpozná typ média a jemu přizpůsobí 

dávkování množství inkoustu, dokonce uživatele 

i průběžně informuje o zbývajícím množství mate-

riálu v roli. Díky učícímu se algoritmu si tiskárna 

navíc i nový materiál sama zapamatuje a příště vždy 

automaticky použije potřebné nastavení.

„Jde o opravdu velký krok směrem k automatizaci 

a uživatelskému pohodlí. Díky revoluční úrovni de-

tekce před začátkem tisku odpadá veškerá manuální 

námaha při obsluze a zvládne to opravdu každý,“ do-

dává Linhart. Novinka TZ-30000 je první velkofor-

mátovou tiskárnou na trhu, u které lze vyměnit roli 

papíru během tisku, aniž by došlo k jeho přerušení.

Nová úroveň tisku 
pro projektanty a stavaře
„I když si mnoho menších fi rem během dlouhých 

měsíců pandemie, kdy byla zavřená copy centra 

a další outsourcované tiskařské služby, pořídilo 

své vlastní menší plotry třeba pro tisk CAD/GIS 

výkresů, zařízení typu imagePROGRAF TZ-30000 

zůstanou důležitou součástí podnikání velkých 

projekčních nebo stavebních fi rem s objemy tisku 

převyšujícími 300 až 500 m2 za měsíc,“ říká Linhart.

Tiskárna zvládne i tiskové objemy přes 1 000 m2 

a produktivitu dále zvýší také volitelný integrovaný 

barevný skener pro souběžný tisk, kopírování a ske-

nování. „Hašení“ deadlinů, kdy je třeba tisknout 

velké objemy dokumentů v krátkém čase, bude 

snazší díky produkci až 244 výtisků A1 za hodinu.

Budoucnost je 
v pigmentových inkoustech
Technická dokumentace, plakáty nebo mapy blízké 

budoucnosti se budou vyznačovat také řádově vyš-

ší odolností. Na popularitě totiž získávají pigmen-

tové inkousty, které jsou odolné vůči rozmazání 

nebo smytí vytištěných informací a dobře čelí UV 

záření a s ním souvisejícímu vyblednutí. „Končí 

tak starosti o výkresy na stavbě nebo ve výrobě, kde 

hrozí jejich poškození vnějšími vlivy, o turistických 

mapách ani nemluvě. Třeba takový reklamní plakát 

na voděodolném médiu vydrží v exteriéru ponechán 

napospas vlivům počasí klidně půl roku, a to i bez 

nutnosti laminace nebo povrchové úpravy,“ vysvět-

luje specialista na velkoformátová tisková řešení 

společnosti Canon CZ.

Zásobníky pigmentových inkoustů lze dnes navíc – 

stejně jako role papíru – měnit během tisku, a to 

díky mezizásobníkům, z nichž je inkoust v případě 

potřeby do zařízení dodáván. Canon díky službě 

eService dokonce zaručuje nepřetržitý online 

dohled nad zařízením, jehož součástí je automatic-

ké dodávání inkoustových náplní v momentě, kdy 

poklesnou pod stanovenou úroveň. Tento „hlídací 

pes“ si však nevšímá jen inkoustů, neuniknou mu 

ani náhradní nebo spotřební díly. Zákazník pouze 

obdrží automaticky vygenerovanou fakturu za sku-

tečně spotřebovaný inkoust a nemusí na nic myslet.

„Takhle vypadá přicházející budoucnost velkofor-

mátového tisku. Profesionální poskytovatelé tisku 

a copy centra, stejně jako architekti, strojaři nebo 

stavaři, si velmi rychle zvyknou právě na vysokou 

míru automatizace a nečekané uživatelské pohodlí, 

které jim umožní soustředit se na další pracovní 

úkony a radikálně zvýšit produktivitu své fi rmy,“ 

uzavírá Jiří Linhart ze společnosti Canon.  

JITKA ŠTĚDROŇOVÁ, CANON CZ

Přichází doba bezzásahová

Automatizované tiskárny 
s učícími algoritmy ušetří čas a uvolní ruce
Technologie sloužící k usnadnění pracovních procesů nezadržitelně směřují k automatizaci a přichází tzv. doba bezzásahová. 

Tedy doba, kdy je vedle maximální kvality a rychlosti v popředí i uživatelské pohodlí. Podle odborníků společnosti Canon, 

která se už třetím rokem zabývá vizionářským projektem Kancelář budoucnosti, to platí i pro velkoformátový tisk výkresů, 

map a plakátů. Obsluha už nebude muset stát nepřetržitě u tiskárny a kontrolovat, zda vše běží, jak má. Hlavně tam, kde 

se tisknou velké objemy projektových výkresů, map nebo plakátů, lidé ocení možnost vložit roli, zavřít dvířka a odejít. 

Vše ostatní už dnes zvládne zařídit přístroj sám.
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P
řed několika dny proběhlo první 

zasedání vaší sekce v novém složení. 

Jsou nějaké výstupy?

Pozitivní bylo, že jsme se v poměrně hojném 

počtu osobně setkali. Hlavním tématem byl postoj 

Hospodářské komory k evropskému balíčku Fit 

for 55, což je čtrnáct legislativních opatření, které 

Evropská komise představila v červenci. Všechna 

jsme prošli, připravili stanoviska a ta jsme rozeslali 

na příslušná ministerstva.

Můžete ta stanoviska stručně představit?

Zásadní pro nás je, aby balíček jako celek byl 

technologicky neutrální a nákladově efektivní. 

Protože cíle, které byly zvýšeny, už nákladově efek-

tivní nejsou. Vezmete-li si energetické úspory, tak 

původní cíl do roku 2030 by nás stál tisíc miliard 

a teď má být o polovinu navýšen. Bavíme se o as-

tronomických částkách, kdy už bohužel neplatí, 

že každý uspořený petajoul je to nejlepší. Zároveň 

požadujeme, aby všechny evropské orgány, které 

v celém legislativním procesu figurují, zohledňo-

valy národní specifika. Většina předpisů obsahuje 

takzvanou flat rate, paušální sazbu pro všechny 

cíle, pro všechny členské státy. To nemůže fungo-

vat. Chceme, aby cíle byly nastaveny individuálně 

pro jednotlivé členské státy.

Předpokládáte diskuzi, nebo přijde direktiva?

Nedělám si velké iluze, je velká mezera mezi 

politikou a průmyslem. Vidět je to i na příkladu 

Německa, které má velmi zelenou politiku, všech-

ny cíle klimatické neutrality i s jejich navyšováním 

vítá, ale když se bavím s lidmi na úrovni podni-

katelských svazů, tak jsou vesměs zděšeni z toho, 

co bude. Nikdo neví, zda budou stabilní dodávky 

elektřiny, jaké budou ceny a jak se budou muset 

podniky vůbec přizpůsobovat a adaptovat. Pro 

nás je proto důležité budovat koalice jak skrze ná-

rodní orgány, tak na úrovni průmyslových svazů. 

Schvalovací proces má dvě úrovně, v Evropském 

parlamentu, kde je na sedm set převážně zelených 

poslanců, asi ničeho nedosáhneme. O to víc se 

musíme snažit změnit zadání skrze členské státy. 

Nejsme jediní, kdo tvrdí, že co Evropská komise 

navrhuje, je velmi drahé a technicky nereálné. 

Tady je prostor pro zmíněné koalice, ale bude to 

velmi tvrdý boj, nadšení pro Green Deal je v Bru-

selu obrovské.

Česko je před volbami, těžko v tuto 

chvíli odhadovat povolební konstelace 

a orientaci, na půdě Hospodářské komory 

však právě minulý týden proběhla debata 

s energetickými experty jednotlivých stran. 

Naznačila něco?

Výsledkem této předvolební debaty bylo, že 

v zásadě všechny strany naši pozici potvrdily 

a považují ji za racionální. Takže až bude ustavena 

vláda, budeme si muset znovu sednout a domáhat 

se konkrétních kroků a naplnění slibů. A budeme 

chtít jasně vytyčené redline u každého balíčku, 

tedy nepřekročitelné meze. Máme před sebou 

Současná ekonomika řeší řadu zásadních otázek. Pandemie jako téma postupně ustupuje, větší hrozbou pro ekonomiku  

zdá se dnes být růst cen vstupů, nedostatek materiálů, komponent i lidí. A také environmentální evropské cíle,  

které ideologicky mění energetiku a příliš neberou v potaz, že právě ona je pro podniky nezbytnou základnou.  

O tom všem se Zuzanou Krejčiříkovou, předsedkyní Energetické sekce Hospodářské komory ČR.

Zelené a hezké,  
nebo hnědé a ošklivé?
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předsednictví v Radě EU, a tak se domnívám, že 

potenciál pro to, aby si Česká republika prosadila 

víc, existuje. Teď jde jen o to ho využít a my jako 

Hospodářská komora k tomu politickou reprezen-

taci musíme tlačit kde se dá.

Zmínila jste, že jedním z požadavků je, aby 

zelenou ideologií nebyly zvýhodňovány 

určité technologie. Ale ony jsou přece 

zvýhodňovány už dnes, na uhelnou 

elektrárnu podporu nikdo nedostane, 

banky zvýhodňují financování udržitelných 

technologií před konvenčními, na 

elektromobilitu v mnoha zemích putují 

nemalé dotace…

Systém podpory se mění. V Česku například 

máme novelu zákona o podpoře obnovitelných 

zdrojů, která zavádí formu aukcí zelené energie. 

Takže v tomto smyslu se dostávají správně od 

netržního principu dotací k tržnímu. To mi přijde 

fajn. Ale také máme takzvanou taxonomii, udrži-

telné finance a právě tam dochází k diskriminaci 

určitých technologií. To není otázka cílení podpo-

ry, ale toho, jak budete či nebudete určité zdroje 

financovat. Není problém u obnovitelných zdrojů, 

ale obří problém je u zemního plynu a jádra. To 

jsou zdroje, které zatím Komise neklasifikovala, 

takže nevíme, jestli jsou zelené a hezké, nebo 

hnědé a ošklivé. A tedy nevíme, jak je financovat. 

Když Evropská komise do konce roku řekne, že 

pro zemní plyn je podpora financování nulová, 

tak to znamená jediné – naše centrální zásobování 

teplem je ohroženo. Uhlí nebude a na zemní plyn 

je nepředěláme. Technologická neutralita znamená 

také zohlednit podmínky jednotlivých států. Naše 

zásobování teplem je závislé na uhlí, a máme-li 

uhlí opustit, potřebujeme zemní plyn. Jiné řešení 

zkrátka není.

Jak je to vlastně s koncem uhlí v Česku?

Měli jsme vládní uhelnou komisi, ta stanovila 

datum odklonu na rok 2038, možná 2033. Ale 

realita říká, že uhlí tu bude pár let, do roku 2030 

maximálně.

Zásoby jsou u konce?

Nejsou u konce, ale zůstanou pod zemí, protože 

provoz uhelných zdrojů není v současné době 

ekonomicky efektivní z důvodu vysoké ceny 

povolenek. A chybí aktualizace státní koncepce 

a vize státu, co bude dál. Uhlí se odstaví, možná 

ho nahradíme v teplárenství zemním plynem, 

možná ne. Jaké zdroje tu budou? Podniky jsou 

v situaci, kdy vůbec netuší, jaká bude za rok cena 

energií. Měli jsme povolenku v ceně pět deset 

eur, a najednou šedesát. To bych se jako podnik 

ptala proč?

Proč?

Paradoxně proto, že na trhu je řada spekulantů, 

pro které je to dobrý byznys. Levně nakoupit a dra-

ze prodat, protože vědí, že limity se zpřísní. Nic 

proti tomu, ale má to značný vliv na cenu, na kon-

cové zákazníky a vymyká se to původnímu účelu. 

Proto se ptáme státu, čím uhlí nahradí. Německo 

má asi šest typů kapacitních rezerv. Říkají, že jdou 

od uhlí pryč, ale zarputile si uhelné zdroje drží, 

aby jim v případě potřeby mohly naskočit. Půjde-

me touto cestou, nebo jinou? Ono to zní poměrně 

jednoduše, když se řekne stabilní dodávka energie. 

Ale už jsme tak daleko, že nejistota ohledně stabil-

ní dodávky je poměrně velká.

Takže možná budoucí problém…

On už je vlastně současný, vinou rostoucí ceny 

povolenek jsou mnohé uhelné zdroje provozovány 

se ztrátou a stát už dnes za ně nemá náhradu, nové 

zdroje se staví pouze s nějakou formou podpory. 

Teplárny sice dostanou povolenky zdarma, ale 

musí se zavázat, že v roce 2030 pojedou bez uhlí. 

To je pro ně Damoklův meč. Většina států kolem 

nás volí cestu zmíněných kapacitních rezerv 

a podobných mechanismů, což je zase určitá forma 

podpory, ale opouštíme tím ideu volného trhu, 

bez podpor. Ten jsme si někdy v roce 2006 sice 

vytkli, ale nikdy jsme ho nedosáhli a asi ho nikdy 

nedosáhneme.

Zmínila jste, že značnou vinu na růstu cen 

povolenek mají spekulanti. Je to důkaz, 

že nástroje tohoto typu nejsou efektivní? 

Kdybych měla odpovědět na otázku, zda systém 

povolenek byl správný, tak řeknu, že mnohem lepší 

řešení by byla uhlíková daň. Její problém ovšem 

je, že by musela být schválena jednomyslně, a to 

se nepovedlo. Jiným řešením by bylo zavést u sys-

tému povolenek uhlíkové dno a uhlíkový strop, 

i to by byl efektivní nástroj. Ani na tom ale nebyla 

shoda. Zvolili jsme tedy tržní nástroj, ale ukázalo 

se, že jej lze zneužít a doplácí na to koncový zákaz-

JUDr. ZUZANA KREJČIŘÍKOVÁ

Nová předsedkyně Energetické sekce 

Hospodářské komory ČR je současně také 

ředitelkou útvaru Public Affairs skupiny 

ČEZ. Díky své pracovní pozici se zabývá 

aktuálně diskutovanými energetickými 

tématy v podnikatelském prostředí jak 

na evropské, tak i národní a regionální 

úrovni. V minulosti se intenzivně zabývala 

právě evropskou problematikou, nejprve 

jako právnička u Evropského soudního 

dvora, poté jako expert ČEZ na evropskou 

agendu.
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ník. I tím bychom se v rámci Hospodářské komory 

chtěli zabývat, jestli to lze nějak napravit.

Není chybou, že se energetická situace 

řeší převážně na makroúrovni? Nechybí 

větší podpora té nejnižší úrovni, která by 

motivovala podniky, obce? To by přece 

pomohlo stabilitě celé soustavy…

To je poslední balíček, který Evropská komise 

přijala v roce 2019, a my jsme jej zatím na národní 

úrovni neimplementovali. To jsou přesně energe-

tické komunity, které mohou sdílet, co si vyrobí. 

Zatím to u nás legislativní podporu nemá, ale 

určitě tím směrem půjdeme, v Německu to funguje 

poměrně dobře. Samozřejmě, přináší to nové 

nároky na provozovatele distribuční sítě. Někdo 

tok energie i dat musí řídit. Energetika se mění, 

decentralizuje a je daleko těžší všechny toky uřídit.

Fungují vůbec někde v Evropě smart grids?

Ona je otázka, co to vlastně je…

Řekněme síť, která dovoluje vlastně 

komukoliv energii odebírat i dodávat…

Myslím, že všude to funguje podobně jako u nás. 

Instalují se dálkově ovládané prvky, aby síť mohla 

být řízena na dálku. Jinými slovy, ano, Evropa jde 

tím směrem, ale nemyslím, že někde na kontinentu 

funguje smart grid tak, jak si ji představujeme. 

Nároky na distribuční síť jsou v tomto smyslu 

skutečně obří. U nás třeba ne tolik ve vazbě na 

fotovoltaiku, protože ta se po roce 2010 rozvíjí vel-

mi pomalu, ale stačí se podívat na sítě dobíjecích 

stanic – ty jsou připojovány do existující distribuč-

ní soustavy a znamená to zcela nové podmínky 

a zátěž. Což vyžaduje výrazné změny a na ty jsou 

potřeba investice.

Elektromobilita je fenomén, ale i s ohledem 

na to, co jste právě řekla – jsme vůbec 

schopni mít dostatečnou a funkční 

infrastrukturu?

Když se podíváte na cíle Fit for 55, taky bychom 

měli mít v Česku nárůst jeden a půl milionu elek-

tromobilů ročně. Řekněme si rovnou, že k tomu 

nedojde. Na druhou stranu, máme tu i směrnici 

o zakázkách a ta říká, že od roku 2024 musí mít 

všichni veřejní i sektoroví zadavatelé jako mana-

žerská auta elektromobily. Takže ona nás legislativa 

nakonec asi donutí. Nekomentuji, jestli je to dobře, 

nebo špatně, pouze konstatuji. Je to zkrátka fakt, 

trend, kterému se musíme přizpůsobit, ale musíme 

legislativu uchopit tak, aby to dávalo smysl. Stavět 

tady dobíječky pro těžká nákladní vozidla z mého 

pohledu smysl nedává.

Zmínila jste ale nároky na distribuční 

soustavu… Zvládne naše síť dobíjecí stanice 

nakrmit?

To není jen otázka toho je nakrmit, ale musíte je 

nakrmit zeleně. Takže by ideálně každá dobí-

ječka měla mít solární panel a baterii. Nesmíme 

prostě zapomínat, že máme nějaký energetický 

mix. Zelená energie se odvíjí od něj. Dokud tu 

máme uhlí, a pokud nebude zelený zemní plyn 

a jádro, tak zelený mix nikdy mít nebudeme. Ano, 

k rozvoji obnovitelných zdrojů dochází a bude sílit, 

potenciál máme, ale obnovitelné zdroje v našich 

podmínkách nikdy nenahradí veškerý instalovaný 

výkon uhelných elektráren a už vůbec ne jader-

ných, kdyby měly být někdy odstraněny.

Co tohle všechno znamená pro podniky, 

co je čeká?

Zdražování. Největší výzva mohou být energetické 

úspory. Stát je po nás jako po podnikatelích bude 

chtít, ale mohou být velmi drahé. Paradoxně už 

v posledním letech jsme viděli situaci, že řada 

podniků nějaké úspory udělala a o další nestála, 

protože by vlastně byly dražší, než třeba rozšířit 

výrobu. Je tady ale povinnost snižovat spotřebu 

u každého zákazníka o 0,8 procenta ročně a má se 

toto procento zvýšit na 1,5 procenta. Neplníme ani 

ten nižší cíl a vlastně není reálné jej plnit. Takže 

majitele firem čeká ono zdražování, určitě úspory 

a pak taxonomie. Už za rok 2021 musíte reportovat 

systém tržeb z hlediska udržitelnosti a na základě 

těchto dat vám budou banky nabízet financování. 

Spousta podniků se již dnes setkává s tím, že ban-

ky jim zhoršují financování o jedno dvě procenta. 

Ne proto, že by investice byla riziková, ale není 

dostatečně zelená, tedy udržitelná. To všechno 

budou muset firmy řešit. Někde za tím vším je asi 

model ostrovních provozů, které zvýší energetic-

kou odolnost či nezávislost firem. Takže v součtu 

je to pro firmy v tuto chvíli absolutní nejistota.

Zvlášť ve chvíli, kdy pod heslem automatizace 

a při nedostatku pracovních sil nahrazujeme 

v ekonomice ve všech segmentech lidskou 

práci stroji. Jinými slovy, zvyšujeme spotřebu 

elektrické energie…

… a má to i sociální konsekvence, protože digitální 

budoucnost je tu a budeme muset řešit i sociální 

rozměr, co bude s těmi lidmi, které nahradily 

stroje. Je to zkrátka něco, co zmíněný balíček 

v sobě nese, ale řešení nenabízí. A ještě se vrátím 

k otázce zdrojů, pokud by nebyl ozeleněn zemní 

plyn, představuje to ohromný problém pro domác-

nosti, protože by musely skončit instrumenty typu 

kotlíkových dotací. Extrémně by narostl počet 

zranitelných zákazníků, tedy těch, pro něž náklady 

na energie budou znamenat velkou část rozpočtu.

Co z celé té široké škály problémů, jichž jsme 

se dotkli, považujete za prioritu pro své 

působení v čele sekce?

Z pohledu podniků je důležitější než vlastní 

balíček národní implementace. Směrnice budou 

platné od roku 2023 a implementovány mají být do 

roku 2025. Takže balíček Fit for 55 mě zatím úplně 

netrápí, mnohem víc mě trápí, co už v legislativě 

máme, a to je taxonomie. To vše bude platit již 

od příštího roku. Z pohledu firem je ale určitě 

důležitější zabývat se domácí legislativou, s níž 

máme řadu problémů. Evropská legislativa ano, 

ale v horizontu let. I v rámci sekce jsme se bavili 

o dvou novelách, novele energetického zákona 

a novele zákona o podporovaných zdrojích, které 

snad ještě stávající Poslanecká sněmovna přijme 

a vyřeší problém s teplárenstvím a vysokými cena-

mi povolenek. A pak také nutně potřebujeme nový 

energetický zákon, který má zakotvit energetické 

komunity, agregátora, akumulaci. Náš zákon je 

z roku 2000 a energetika dnes je úplně jiná než 

před dvaceti lety. To je pro mě priorita.

Z laického pohledu je to problematika, v níž 

se především menší podniky budou složitě 

orientovat. Připravujete v tomto pro firmy 

nějakou pomocnou ruku?

Tohoto bodu jsme se v rámci jednání sekce také 

dotkli a shodli jsme se na tom, že bude dobré začít 

nějakým průzkumem členské základny a jejích 

potřeb. Na základě takové zpětné vazby pak určitě 

připravíme nástroje, jak firmám pomoci.  

PETR KARBAN
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Malé modulární reaktory jako 
příležitost pro české hospodářství

10. listopadu 2021 od 9:00 

Přijďte si poslechnout, jakou perspektivu mají projekty malých jaderných zdrojů nové 
generace u nás i v zahraničí. Přijďte diskutovat o ekonomickém potenciálu, který 

mohou české firmy a podnikatelé začít využívat už dnes.

Účast na semináři je pro registrované zdarma.
Program a více informací: www.ujv.cz/seminar2021

Skupina ÚJV ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR 
zve na seminář
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Reaktory

POMŮŽEME VÁM 
S ODBORNÝM ŘEŠENÍM

okna a stínění
dveřefasády

bezpečnost

www.cklop.cz

NEJVĚTŠÍ ODBORNÍK NA OKNA, DVEŘE, FASÁDY
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J
ak vnímáte vy osobně Green Deal a tlak 

Evropské komise na environmentální 

témata?

Jako obrovské riziko a svým způsobem i jako příle-

žitost. Rizik vidím víc než u jiných aktivit, protože 

v energetice náprava chybného kroku trvá velmi 

dlouho. Pokud se ukáže, že elektromobilita je krok 

vedle, firmy to zvládnou během dvou let napravit. 

Pokud šlápneme vedle v energetice, bude náprava 

trvat desetiletí, a to je příliš dlouhá doba, během 

níž země, která to nezvládne, může skončit doslova 

v rozvojovém světě. To není jen otázka blackoutu 

domácností, to je hrozba kolapsu celé ekonomi-

ky, všech výrobních aktivit. Z toho mám velmi 

nepříjemný pocit, protože poprvé v historii lidstva 

politici přestoupili určitou hranici. Vždy bylo jejich 

úkolem vytvářet prostředí pro inovace, nyní chtějí 

inovace přímo tvořit, bez ohledu na fyzikální záko-

ny a možnosti. Z toho mám mrazení v zádech.

A příležitosti?

Zcela jistě tu jsou, technologie pokročily a v ener-

getickém mixu je prostor pro inovace, pro bez-

emisní a udržitelné zdroje. Nesmíme ale zapomí-

nat, že energetický komplex je velmi konzervativní, 

a především senzitivní. Energetická soustava musí 

být v každé vteřině vyvážená, jinak hrozí kolaps. 

Což neplatí asi v žádném jiném oboru. Navíc vět-

šina skutečně potřebných a užitečných nových věcí 

má svou budoucnost i bez všech možných berliček. 

Bateriová úložiště tu jsou a jejich budoucnost je 

zřejmá i bez Green Dealu a dotací. Už dnes mohou 

mít významnou úlohu nejen v rezidenční sféře, ale 

i v byznysové, mohou zálohovat nejen továrny, ale 

i celá města.

Když už jste zmínil blackout, je to z pohledu 

mnohých expertů možná větší hrozba 

než SARS-Cov-2… Je přesně tohle role 

bateriových úložišť?

Zcela jistě ano, ale není to pouze otázka blackoutu, 

je to ta zásadní otázka vyvážení celé energetické 

soustavy. Odstraněním špiček vede ke zkapacit-

nění soustavy bez zásadních investic. Podívejte se 

do Německa, kde nejsou schopni zajistit optimální 

transfer ze severu, kde jsou obnovitelné zdroje, 

nebo na jih, kde je větší spotřeba. Lidé se brání 

tomu, aby jejich územím vedly vysokokapacitní 

sítě. Jinými slovy, cokoliv se udělá pro to, aby 

stávající energetická soustava jako celek byla 

kapacitnější a byla schopna rychle reagovat, je jen 

dobře.

Existuje v tomto směru nějaká podpora?

Záleží na tom, co považujeme za podporu. Já jsem 

zásadním odpůrcem dotací, to je to nejhorší, co 

křiví trh, a v energetice je to dnes vidět. Nikomu se 

nevyplatí stavět klasický zdroj, protože není doto-

ván. A stavějí se dotované zdroje, které ale nejsou 

a nemohou být stabilní, nejsou schopny dodávat 

trvale, a to zvyšuje nestabilitu sítě. Fotovoltaika 

a i vítr nejsou schopny vykrýt krátkodobé nedo-

statky. Bez ohledu na to ale souhlasím, že podíl 

těchto zdrojů může být vyšší, než dnes je.

A když ne dotace, jaká forma podpory by byla 

efektivní?

Jako u všeho, neházet klacky pod nohy. Což se ne-

týká jen státu, ale i velkých hráčů. Když u nich se 

Smart grids jsou jako yetti
Před energetikou stojí bezesporu největší výzvy. Na jedné straně je extrémní tlak na úspory a bezemisní ekonomiku, 

na straně druhé automatizace a digitalizace energetické nároky ekonomiky zvyšuje. Buď jak buď, energetika představuje 

segment, který prochází dynamickými změnami. O tom všem s Cyrilem Svozilem, předsedou představenstva rodinného 

holdingu Fenix Group.

Energeticky nezávislá kancelářská budova získala ocenění na EXPO v Astaně a stala se také předobrazem rodinného domu, který se dnes staví v Omicích na jižní Moravě.  

Ten využívá stejné technologie, čímž minimalizuje energetické náklady a posiluje energetickou nezávislost i odolnost proti výpadku.
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situace pomalu, ale jistě lepší. Mohu to srovnávat 

s dobou, když jsme před šesti lety přišli s koncep-

tem domu, který je aktivním prvkem v soustavě, 

dokáže svoji spotřebu optimálně vybalancovat, 

a dokonce podle požadavků operátora může 

energii ze sítě jak odebírat, tak ji do ní řízeně do-

dávat. Tehdy to bylo zcela nemyslitelné, dnes už se 

dostáváme pomalu k situaci, že by to mohlo začít 

fungovat jako princip ve velkém. A to je ta hlavní 

přednost – u jednoho domu je to nic, ale když jich 

budou tisíce, součtová kapacita může představovat 

výkon několika elektráren.

To se dostáváme k pojmu smart grids. 

Tématem jsou deset let, ale ve skutečnosti – 

kde nic tu nic…

To je takový yetti, všichni o něm mluví, ale nikdo 

ho neviděl. Nicméně spějeme k nim, protože 

dává smysl, aby spotřeba byla balancovaná už na 

mikroúrovni a výkyvy se nepřenášely dál. My jsme 

v naší fabrice v Jeseníku vyřešili řadu problémů 

úložištěm, které bylo s kapacitou 640 kilowattho-

din svého času největší v republice a až čtyři hodi-

ny dovolí celé fabrice jet úplně off-grid. Nejdříve 

se řešil příkon a směnnost, třetí směna je totiž 

nejslabší, takže jsme v noci jeli ze sítě a dobíjeli 

baterie a ranní i odpolední směnu jsme podpořili 

z baterie a snížili jsme si tak odběrové maximum 

ze 750 kilowattů na 420. To je úspora sice nevelká, 

v řádech statisíců ročně, a investice je naopak 

značná, takže toto samo o sobě by její návratnost 

nezajistilo. Ale vyřešili jsme, možná jako jediní 

v republice, mikrovýpadky, kterých jsme se zbavili 

úplně. Zatímco v běžném provozu se starými tech-

nologiemi při nestabilitě sítě maximálně zabliká 

žárovka, automatizované linky a roboty reagují na 

jakékoliv přepětí či podpětí, byť na milisekundu, 

vypnutím. Jsou to drahé technologie, a to je jejich 

ochrana. Jenže výpadek něco stojí, rozjezd výroby 

něco stojí, a navíc v řadě případů všechno, co bylo 

na lince rozpracováno, půjde do zmetků. A to už 

jsou milionové úspory. Naše návratnost byla čtyři 

a půl roku. Bez dotace. V průmyslu je zkrátka 

efektivita vidět už nyní a bude jen růst. Ceny bate-

riových technologií totiž klesají jak nominálně, tak 

tím, že se zvyšuje jejich kapacita.

Zlevnit je mohou i second life baterie…

To je i důvod, proč jsme s koncernem Volkswagen 

vstoupili do projektu, kde zkoumáme tuto cestu. 

Po osmi letech životnosti a při extrémní námaze 

se musejí v automobilech obměnit. Zatím second 

life baterií mnoho není, ale s rozvojem elektromo-

bility to bude narůstat, a pokud se potvrdí naše 

dosavadní předpoklady, s nimiž pracujeme, bude 

to znamenat skokové snížení ceny bateriových úlo-

žišť. Očekávám, že v průběhu pěti šesti let budou 

u nových staveb bateriová úložiště standardem. 

Zajistí totiž vyšší míru nezávislosti. U rezidenčních 

projektů nejsou až takovým problémem mikrový-

padky, ale tvrdé výpadky třeba v případě živelních 

událostí.

Registrujete ze strany podnikového sektoru 

stoupající zájem?

Zájem je, dnes už máme za sebou tři úspěšné 

projekty a rozpracované máme další. Co je pro mě 

ale vlastně velkým překvapením, to je fakt, že bez 

dotací investoři vlastně o projekty nestojí, i když 

se investice zaplatí. Spočítáme návratnost pět let, 

což je super návratnost, ale bez dotací se investoři 

nehrnou. To je pro mě nepochopitelné, ale je to jen 

důsledek toho, že dotace jsou na vrcholu. Jsme na 

nich drogově závislí. Má to jeden háček, často to 

vede k tomu, že se investoři pouštějí do projektů, 

které třeba nedávají ekonomicky vůbec žádný 

smysl, jediným důvodem jsou právě dotace.

Pět let vypadá hezky, ale jaká je životnost 

těch technologií?

To byla naše prvotní otázka a velká neznámá. 

Ono to není tak jednoduché, počítá se to na cykly, 

přičemž roli hraje i rychlost a hloubka nabíjení 

a vybíjení. Ani experti z ČVUT nebyli úplně 

schopni na začátku říct jasné číslo. Taková hranice 

pro nás byla osm let. Naše kancelářská budova 

existuje pět a půl roku a vypadá to, že osm let do-

kážeme bez problémů více než zdvojnásobit. Takže 

dnes mluvíme o životnosti pětadvaceti let, přičemž 

není nutné měnit celou technologii, ale pouze ty 

nejopotřebovanější součásti. Realitu ukáže čas, 

ale všechna průběžná hloubková měření, která 

provádíme, potvrzují, že těch pětadvacet let není 

chimérou. A to je dobrá zpráva, protože podobně 

je počítána životnost fotovoltaiky, takže to vypadá, 

že celá soustava je na tom velmi podobně.

Energie zdražují, není to pro vás a vaši hlavní 

produkci riziko do budoucnosti?

Spíš naopak. Tlak na úspory právě ukazuje před-

nosti sálavého topení, což je náš core byznys. Ono 

totiž dokáže okamžitě reagovat na změnu podmí-

nek v interiéru, a to žádný jiný systém vytápění ne-

umí. Právě ta flexibilita v kombinaci s moderními 

řídícími systémy je naše výhoda. Prodeje to navíc 

potvrzují, trvale rostou. Náš koncept fotovoltaiky 

s bateriovým úložištěm a sálavým vytápěním je 

prostě v současnosti nejefektivnější. Snažíme se to 

ukázat i na příkladu rodinného domku v Omicích 

na jižní Moravě, kam jsme přenesli zkušenosti 

z našeho kancelářského domu. A šli jsme ještě 

dál, vybrali jsme české výrobce a s nimi společně 

dáváme dohromady celý koncept, od hardwaru 

po řídící systém, který zvládne řídit smart house. 

A tady vidím budoucnost velmi blízkou.  

PETR KARBAN

 JSME NA DOTACÍCH DROGOVĚ 
ZÁVISLÍ. MÁ TO JEDEN HÁČEK, ČASTO 
TO VEDE K TOMU, ŽE SE INVESTOŘI 
POUŠTĚJÍ DO PROJEKTŮ, KTERÉ 
TŘEBA NEDÁVAJÍ EKONOMICKY 
VŮBEC ŽÁDNÝ SMYSL, JEDINÝM 
DŮVODEM JSOU PRÁVĚ DOTACE.
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Národní plán obnovy ČR není 

dokonalý, pochvalu si ale zaslouží

V
 momentě, kdy čtete tyto řádky, Česká repub-

lika již s největší pravděpodobností začala 

využívat první miliardy eur z fondu obnovy 

EU. Do jednotlivých oblastí je rozděluje Národní 

plán obnovy, který si Česko vyjednalo s Evropskou 

komisí. Krátce po letních prázdninách dostal plán 

zelenou také od evropských ministrů financí, 

a čerpání tak mohlo být spuštěno.

O českém Národním plánu obnovy toho bylo 

v posledních měsících napsáno hodně a je to dobře. 

Česká republika v něm má k dispozici 180 miliard 

eur, které mohou přispět k tomu, že se naše ekono-

mika postaví po úderu pandemie na nohy mnohem 

rychleji. Potenciál těchto miliard je ale mnohem 

větší. Pokud je využijeme chytře, jsou bezpochyby 

šancí, jak naši zemi pozvednout a posunout dál.

Zajímavé jednání proběhlo o kulturních a kreativ-

ních průmyslech, jejichž význam neustále roste. 

Už před současnou krizí šlo o sektor, který podle 

statistik unijních institucí představoval kolem 

7 % HDP celé EU a zaměstnával miliony lidí. 

Je to oblast stojící a padající s lidským talentem 

a kreativitou, se kterými dále pracuje a rozvíjí je. 

Má díky tomu vysokou přidanou hodnotu, která 

je přínosem pro všechny. V průběhu pandemie 

jsme viděli, že inovace a kreativita byly často tím, 

co firmám i jednotlivcům pomohlo přežít nejhorší. 

I proto jsem přesvědčena, že kulturní a kreativní 

obory mohou být hnacím motorem obnovy nejen 

Česka, ale celé Evropy.

Český Národní plán obnovy určitě není dokonalý, ale 

přesto si zaslouží velkou pochvalu. Nezapomněl na 

kulturní a kreativní průmysly a ve srovnání s ostat-

ními zeměmi EU jim poskytl významný prostor. 

Zatímco Evropská komise nabádala členské státy, 

aby na podporu těchto průmyslů vyčlenily ve svých 

strategiích alespoň 1 % prostředků, a Evropský parla-

ment požadoval dokonce ještě o jedno procento víc, 

Česká republika se rozhodla věnovat procenta čtyři.

Podpora půjde například na obnovu a výstavbu 

nových kulturních a kreativních center, hubů a in-

kubátorů. Ty mohou být zcela zásadním impulzem 

pro nastartování nových projektů a spolupráce 

ve městech či regionech. Systematická podpora 

kreativity a talentu v ČR dlouho chyběla a troufám 

si říct, že nyní se to změní.  

Mnoho politiků se mýlí,  

vláda za inflaci může

I
nflace nejen v České republice v posledních 

měsících výrazně roste. Spotřebitelské ceny se 

meziročně navýšily o 4 % a hranice, kterou nám 

dnes analytici předpovídají pro konec roku, je ještě 

o procentní bod výše a nebylo by překvapením, 

kdyby byla i překonána. A nic nenasvědčuje tomu, 

že by v brzké době měla být situace lepší.

Premiér se při parlamentních interpelacích 16. září 

velmi rozohnil a dramaticky odmítl, že by inflaci 

způsobila vláda, autora poznámky doslova dehones-

toval. Řekněme eufemisticky, že pan premiér i mnozí 

politici se mýlí. Ekonomická teorie v případě poptáv-

kové inflace jako hlavní příčinu vidí stav, kdy výroba 

roste pomaleji než množství peněz v rukou zákazní-

ků. V České republice se v posledních letech nebýva-

le zvýšil tlak na růst mezd a ekonomové i podnikatelé 

varují, že není podpořen růstem produktivity. Což je 

zjevné už na první pohled, když mzdy nejvíce rostou 

ve státním sektoru, jehož produktivitu objektivní 

analýzy řadí na úroveň rozvojových zemí.

A to není jediná zásluha vlády. Pod heslem záchra-

ny a udržitelnosti ekonomiky dochází v současné 

době k velkému ředění peněžní zásoby. Jak? 

Jednoduše, tisknou se nové peníze. Vlády se dnes 

celosvětově předhánějí a neustále přicházejí s no-

vými podpůrnými balíčky a záchrannými opatře-

ními na udržitelnost, centrální banky obchodují 

a nakupují dluhopisy. Díky tomu například bilance 

centrální americké banky FED v loňském roce 

jen v průběhu tří měsíců stoupla o 3 biliony 

dolarů a likvidní peněžní zásoba v USA stoupla 

o 20 procent! Pro lepší představu, od konce února 

minulého roku do května minulého roku přibylo 

v USA více likvidních peněz, než jich v roce 1997 

vůbec existovalo.

Kupní síla měn tak logicky klesá a klesat bude, 

dokud takto státy budou pokračovat. Co se stává 

s hodnotou peněz, když vlády její hodnotu masově 

ředí, je nasnadě. Logicky klesá. Za stejnou nominál-

ní hodnotu jako před pár lety si už rozhodně nekou-

Výrok…

„POVAŽUJI ZA CHYBNÉ, 
ABYCHOM NAVYŠOVALI 
STÁTNÍM ZAMĚSTNANCŮM PLAT 
O 3,5 PROCENTA, KDYŽ VÍME, 
ŽE INFLACE JE 6 PROCENT.“

PLATY SE MAJÍ ZVYŠOVAT NE 
PODLE TOHO, CO JE DNES, ALE 
PODLE TOHO, CO SI MYSLÍM, 
ŽE BUDE ZÍTRA, ŘÍKÁ PANÍ 
MINISTRYNĚ. ANEB NOVINKOU 
NA ČESKÝCH MINISTERSTVECH JE 
KŘIŠŤÁLOVÁ KOULE. A MŮŽU SE 
TAKY KOUKNOUT? PROTOŽE ČESKÝ 
STATISTICKÝ ÚŘAD HLÁSÍ ZA SRPEN 
4,1 PROCENTA A PESIMISTICKÉ 
ODHADY EXPERTŮ HOVOŘÍ 
O 5,1 PROCENTA PRO KONEC ROKU.

PETR KARBAN

UVEDLA V PONDĚLÍ 20. ZÁŘÍ PO JEDNÁNÍ TRIPARTITY 

MINISTRYNĚ PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ  

JANA MALÁČOVÁ.
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MARTINA DLABAJOVÁ, 

poslankyně Evropského 

parlamentu
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píme stejné množství hmotných aktiv. A pokud se 

podíváme v číslech na historický vývoj dolaru a jeho 

kupní sílu, zjistíme, že celkový propad je v současné 

době již na více než 95 procent. Pokud doufáte, že 

ostatní měny jsou na tom lépe, tak bohužel nejsou.

A do hry vstupují i banky, inflace už se pomalu 

projevuje také na cenách aktiv. Mnohem výrazněji 

se již objevuje pojem inflace aktiv u hodnoty in-

vestic. Naše peníze v bance totiž jen tak neleží, ale 

banky i jiné ekonomické subjekty tyto prostředky 

samozřejmě za účelem zisku investují. A to pocho-

pitelně tlačí nahoru ceny takřka všech investičních 

nástrojů. Opět je krásným příkladem USA, kde 

byl v loňském březnu v průměru růst cen akcií na 

nule. Poté FED oznámil masivní nákupy a ceny 

akcií stouply o 35 procent nahoru. I zlato v té době 

stouplo o přibližně 15 procent.

Inflace je zkrátka tu a sežere všechny, jak řekl ne-

dávno ekonom úspěšné investiční skupiny Natland 

Petr Bartoň. A mohou za to (i) vlády.  

Blíží se konec hypotečního boomu?  

A kam až můžou vystoupat sazby z hypoték?

P
odle dat serveru hypoindex.cz činil objem 

nově poskytnutých hypoték v srpnu 33,7 mi-

liardy korun. Historicky vzato je to opět 

hodně, nicméně ve srovnání s letošním červencem 

jde o meziměsíční pokles o 4 %. Přitom průměrná 

hodnota meziměsíční změny z července na srpen 

v období 2015–2019 je naopak kladná, a to kolem 

14 %. Může se tak zdát, že český hypoteční boom 

konečně začíná ustupovat.

Bylo by to logické: objemy nových hypoték v po-

sledních měsících zůstávaly na vysokých úrovních, 

primárně nejspíš v předtuše růstu úrokových sazeb 

z nových hypoték (frontloading), a s probíhajícím 

naplňováním této předtuchy lze tedy čekat pokles 

zájmu o další hypotéky. Jde nicméně o velmi kolí-

savá data, takže bude dobré s tímto verdiktem ještě 

aspoň měsíc počkat.

Průměrná úroková sazba z hypoték poskytnutých 

v srpnu vzrostla dle téhož zdroje o 9bb na 2,32 %. 

Zkušenost ohledně vazby sazeb z nových hypoték 

na pětiletou sazbu na mezibankovním trhu (IRS) od 

roku 2017 říká, že pokud bude vše fungovat podob-

ně jako od počátku roku 2017 doposud a pokud se 

naplní aktuální prognóza České spořitelny, pak by 

pětiletý IRS v nejbližších letech neměl překročit hla-

dinu 2,5 % a sazby z hypoték by neměly v nejbliž-

ších letech vystoupit výše než na cca 3 %. Hodnot 

zřetelně nad touto hranicí, kde byly naposled před 

rokem 2013, bychom se proto bát neměli.  

Zásadní energetická legislativa schválena

V
 září zasedala Poslanecká sněmovna PČR 

naposledy ve složení odpovídajícím posled-

nímu funkčnímu období. Na programu měla 

několik zásadních bodů z energetické legislativy, 

které jí k projednání vrátil Senát ČR. Namístě 

je shrnutí a vyhodnocení toho nejdůležitějšího, 

co se z pozice Hospodářské komory povedlo a co 

naopak nedopadlo úplně ideálně.

Hospodářská komora vítá přijetí novely záko-

na o podporovaných zdrojích v senátní verzi. 

Záležitosti typu technologicky neutrální aukce pro 

všechny zdroje, prodloužení podpory pro KVET 

i zakotvení tzv. transformační podpory pro české 

teplárenství jsou body, které Hospodářská komora 

prosazovala. Novela především zajistí přechod 

českého teplárenství od uhlí směrem k čistším 

zdrojům, a to v kombinaci s investiční podporou 

z Modernizačního fondu.

Naopak poměrně negativně bereme na vědomí 

přijetí novely energetického zákona také v senátní 

verzi. Část novely řešící možnost účinně potírat 

nekalé praktiky na trhu ze strany tzv. „energo-

šmejdů“ je bezesporu zásadně pozitivní. Nicméně 

senátní úprava týkající se informační povinnosti 

dodavatele elektřiny a plynu vůči spotřebitelům 

a podnikajícím osobám, která znamená, že se 

energetické společnosti budou muset v řadě 

případů uchýlit k oznamování změny ceny energií 

doporučeným dopisem (v řádu milionů zákaz-

níků), považuje Hospodářská komora v době 

digitalizace za krok zpět. V současné době posílat 

zákazníky na poštu, může být nejen komplikované, 

ale i nákladné. Za důležité Hospodářská komora 

považuje také to, že do novely byla zapracována 

některá ustanovení z posledního balíčku Evropské 

komise z roku 2019, kde bude mít Česká republika 

téměř roční prodlení s implementací.

Pozitivní zprávou je také přijetí zákona o opatře-

ních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice. 

Jedná se o zcela zásadní zákon pro přípravu 

nového jaderného zdroje v Dukovanech, pro zajiš-

tění návratnosti projektu a jeho financování. Bez 

tohoto zákona by realizace klíčového projektu pro 

energetickou bezpečnost ČR nebyla možná.

Za jednu z priorit pro následující funkční období 

Poslanecké sněmovny proto Hospodářská komora 

považuje to, aby krom národní legislativy byly 

včas implementovány evropské směrnice, aby 

jejich aplikace byla pro podnikatelský sektor 

předvídatelná.  

MÁTE NÁZOR NA DĚNÍ, KTERÉ SE DOTÝKÁ EKONOMIKY A PODNIKÁNÍ?
Podělte se o něj a pošlete nám jej na e-mail redakce@komoraplus.cz. Váš názor nás zajímá!
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MICHAL SKOŘEPA,  

ekonom České spořitelny 

a člen vedení České 

společnosti ekonomické
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ZUZANA KREJČIŘÍKOVÁ, 

Energetická sekce  

HK ČR
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Nová pravidla pro investiční pobídky mohou napomoci našemu průmyslu posunout se směrem k oborům 

a technologiím s vyšší přidanou hodnotou, říká Jakub Tomaštík, ředitel ČSOB EU Centra.
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Investiční pobídky:
Cesta k vyšší přidané hodnotě
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I
nvestiční pobídky, dotace a jiné formy 

veřejné podpory jsou často kritizovány, 

že pokřivují trh. Nebylo by lepší se bez 

nich obejít?

Musíme si uvědomit, že jde o nástroje, které 

vládám pomáhají uskutečňovat jejich národohos-

podářskou politiku. Jejich cílem je podpořit oblasti 

nebo průmyslové sektory, které mají nějaký poten-

ciál růstu a konkurenceschopnosti, a to i v mezi-

národním měřítku. Byznys dnes funguje globálně 

a pravděpodobně každý stát má nějakou formu 

veřejné podpory. Pokud bychom nepostupovali 

stejně, naši národní ekonomiku bychom poškodili. 

Sami jsme měli již mnoho příležitostí se přesvěd-

čit, že pro podpořené firmy to často znamená 

rozhodující impulz pro jejich další rozvoj.

Není ale veřejná podpora příliš drahá?

Je tomu přesně naopak – jestliže se dělá správ-

ně, přínosy převažují. Například u investičních 

pobídek dlouhodobé statistiky ukazují, že každá 

vynaložená koruna se různými cestami vrátí do 

státního rozpočtu dokonce 4,8krát. Pokud je 

trendem doby „proinvestovat se k prosperitě“, 

investiční pobídky mohou být dobrým nástrojem, 

který k tomuto cíli pomůže.

Prosperita nás ale čeká jen v případě, že 

se nám podaří naši průmyslovou základnu 

modernizovat a omezíme levnou práci. Jsou 

investiční pobídky takto nastavené?

Systém investičních pobídek není rigidní, funguje 

již přes dvacet let a v průběhu doby se pravidla 

pro jejich přidělování vyvíjela a vyvíjet se budou 

i nadále. Zatímco na začátku bylo hlavním úkolem 

pobídek přilákat zahraniční investice; dalším cílem 

pak bylo zajistit zaměstnanost. V posledních letech 

se náš průmysl začal potýkat naopak s nedostat-

kem pracovních sil, takže mezi dnešními kritérii se 

už výrazněji uplatňuje hledisko přidané hodnoty.

Zajímají se české firmy dostatečně o tento typ 

podpory?

Investiční pobídky již dávno nejsou doménou za-

hraničních firem, v minulých letech se o podporu 

většinově a úspěšně ucházela řada projektů čes-

kých podniků. Je důležité takto podporovat i naše 

vlastní firmy – řada z nich působí na mezinárod-

ních trzích a i ony se rozhodují, zda nové investice 

uskuteční „doma“, nebo v cizině. Ale je pravda, že 

české společnosti se o podporu investic ucházejí 

méně často, než by mohly.

Co je toho příčinou?

Jedním z důvodů je i malá informovanost o pod-

mínkách takové podpory, roli hraje pravděpodobně 

i to, že většina veřejnosti si investiční pobídky spo-

juje jen s podporou investic zahraničních. Poslední 

změna pravidel, uskutečněná v roce 2019, sice smě-

řovala správným směrem, tedy ve prospěch investic 

do projektů s vyšší přidanou hodnotou, ale pro 

současnou hospodářskou situaci se ukázala jako 

příliš restriktivní a mechanismus přidělování in-

vestičních pobídek se poněkud zadrhl. Pandemická 

doba vnesla do podnikání řadu nejistot a mnoho 

potenciálních investorů se zdráhalo zavázat se 

k dlouhodobému plnění závazných kritérií, mezi 

nimiž byly i podmínky na výši mezd nebo procento 

zaměstnávaných vysokoškoláků. Oficiální statistiky 

MPO uvádějí, že zatímco v letech 2016 až 2019 

bylo každoročně vydáno přes sedmdesát příslibů 

investiční pobídky, v roce 2020 klesl tento počet na 

dvacet dva a za prvních osm měsíců letošního roku 

byla taková rozhodnutí pouze čtyři.

Nebylo by tedy načase pravidla opět změnit?

Na lepší časy se už blýská a nyní se projednává 

změna podmínek, jež by měla podstatně změnit 

situaci. Zatím sice jde o návrhy, ale jsem optimista 

a věřím, že i po vypořádání připomínek ve skonče-

ném mezirezortním připomínkovém řízení zůsta-

nou všechny pozitivní změny zachovány v plném 

rozsahu. Předpokládám, že nové vládní nařízení, 

které by mělo platit od začátku příštího roku, bude 

zveřejněno na přelomu září a října. Česká ekono-

mika se tak bude moci lépe opřít o funkční nástroj 

podpory investorů.

Můžeme tedy čekat, že od příštího roku 

se bude moci ucházet o podporu více 

investorů než doposud a že budou mít i lepší 

podmínky?

Ano, podstatné rozšíření záběru strategických 

investičních akcí, které mohou být podpořené, je 

skutečným průlomem. Nejde ale jen o počet, ale 

především o ještě výraznější orientaci na ekonomiku 

s vyšší přidanou hodnotou. Technicky řečeno, o po-

bídku se budou moci ucházet všechny high-tech 

a medium high-tech obory, které jsou v souladu 

s Národní inovační strategií RIS3. Komu to přijde 

povědomé, tuší správně: jde o analogický postup, 

jaký se už delší dobu využívá při hodnocení žádostí 

o inovační granty ze Strukturálních fondů EU.

Další podstatnou změnou k lepšímu je zvýšení 

přímé finanční podpory pro strategické investiční 

akce. Ta činí až dvacet procent celkových výdajů 

a nemá ani nastavený strop. To je velká změna, 

protože většina podpory se dosud odehrávala 

formou daňových úlev – a to je benefit, který se 

začne uplatňovat až v okamžiku, kdy firma začne 

generovat zisk z dané investice. Přímá finanční 

podpora začíná pomáhat ihned a v dosavadní 

historii investičních pobídek nebyla ještě nikdy tak 

vysoká. Ale co je nejdůležitější: překonává pobídky 

běžné v okolních zemích. To nám umožní úspěšně 

soutěžit o přízeň mezinárodních investorů se 

Slovenskem, Polskem nebo Maďarskem.

Znamená to, že podnikatelé mohou být 

s připravovanou změnou podmínek pro 

udělování investičních pobídek spokojení?

Spokojení mohou být především s tím, že věci 

se daly do pohybu správným směrem. Rychle se 

měnící ekonomická situace totiž ukázala, že stejně 

pružné musejí být i nástroje veřejné podpory. 

Už teď se ale rýsují další oblasti, které by mohly 

být předmětem dalších úprav. Především by bylo 

užitečné, aby se v reakci na covidem narušenou 

ekonomiku rozšířil počet hospodářsky a sociálně 

postižených území. V nich by se uplatňovala měkčí 

kritéria, a investoři by tak mohli snáze dosáhnout 

na pobídku. To je možné už nyní, avšak tato území 

jsou specifikována v zákoně. Ke změně však může 

dojít až po novelizaci legislativy a ta může být 

projednána až po volbách. Další velkou výzvou 

je nutné urychlení procesu hodnocení podaných 

žádostí, protože firmy potřebují operativně reago-

vat na situaci na trhu. Aktuálně trvá schvalovací 

proces vládou více než deset měsíců ve srovnání 

se stavem před rokem 2019, kdy to bylo dva až tři 

měsíce a schvalování probíhalo na úrovni gesčních 

rezortů. Takto dlouhé schvalování podpory zba-

vuje podporu jejího motivačního účinku, což by 

mělo být jejím klíčovým efektem.

Globální byznys se mění a nejlepší cestou, jak 

v něm náš průmysl může obstát, je posunout 

se k oborům a technologiím s vyšší přidanou 

hodnotou a ke znalostní ekonomice. Nová pravidla 

pro investiční pobídky mohou pomoci takovou 

transformaci uskutečnit, proto by české podniky 

neměly opomíjet šanci se o podporu formou inves-

tiční pobídky ucházet.  

ALEXANDER LICHÝ

JAKUB TOMAŠTÍK

Je absolventem Evropských studií 

na Palackého univerzitě v Olomouci 

a mezinárodních vztahů a ekonomie 

na George Washington University ve 

Washingtonu a Miami University v USA. 

Od roku 2004 působí v ČSOB v divizi 

specializovaného financování v poradenském 

útvaru ČSOB EU Centrum, jehož je od roku 

2010 ředitelem. Pod jeho vedením tento 

poradenský tým úspěšně pomohl k dotacím, 

investičním pobídkám a zvýhodněným 

zárukám za úvěry již stovkám předních 

domácích i zahraničních průmyslových 

podniků. V roce 2014 se zasloužil o vznik 

Asociace pro evropské fondy a byl jejím 

prvním předsedou. V České bankovní 

asociaci v rámci komise pro finanční nástroje 

a veřejnou podporu se podílel v poslední době 

na tvorbě nových záručních programů pro 

podnikatele COVID III Provoz a COVID III Invest.

 PODSTATNOU ZMĚNOU 
K LEPŠÍMU JE ZVÝŠENÍ PŘÍMÉ 
FINANČNÍ PODPORY PRO STRATEGICKÉ 
INVESTIČNÍ AKCE. TA ČINÍ AŽ DVACET 
PROCENT CELKOVÝCH VÝDAJŮ A NEMÁ 
ANI NASTAVENÝ STROP.
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Č
MZRB od svého vzniku v únoru roku 1992 

podpořila více než 114 tisíc projektů českých 

živnostníků, podnikatelů, obcí, měst a domác-

ností (jedním z nich je například největší výrobce 

knedlíků v Evropě, společnost Svoboda – výroba 

domácích knedlíků – viz box) za necelé tři dekády 

své existence jim otevřela cestu k téměř půl bilionu 

korun. I díky těmto prostředkům dnes prosperuje 

celá česká společnost.

30 úspěšných let
Některé z těchto příběhů se odehrály podle 

plánu a v souladu se záměry svých tvůrců, jiné 

velmi rychle a pod nesmírným tlakem okolností. 

ČMZRB pomáhala nejen v dobách prosperity, ale 

také v ekonomických krizích a během přírodních 

katastrof. Jen za minulý rok českým živnostníkům 

a podnikům zaručila a poskytla úvěry v objemu 

přes 51 miliard korun, tedy více než 40 % financí, 

které malé a střední podniky od bank získaly.

Po úspěšných třiceti letech před ČMZRB stojí 

nové výzvy. Nově schválenou strategií reagu-

je na rozvíjející se potřeby České republiky 

a v souladu s touto strategií také mění svůj název. 

Od září tohoto roku je Národní rozvojovou 

bankou. Pokračuje ve stopách Českomoravské 

záruční a rozvojové banky, nyní však s novým 

posláním. Bude ještě silnějším partnerem malých 

a středních podniků a nabídne jim širší spekt-

rum financování dalšího rozvoje. Přispěje také 

k dlouhodobé udržitelnosti českého hospodářství 

a ve větší míře se zapojí do budování veřejné 

infrastruktury.

Pomohou jí k tomu nedávno založené dceřiné 

společnosti – Národní rozvojový fond (NRF) a Ná-

rodní rozvojová investiční (NRI). Obě společnosti 

sehrají důležitou úlohu na poli rozvoje infrastruk-

tury a kapitálových investic.

Kapitálové vstupy v podpoře podnikání
NRI podporuje nadějné společnosti pomocí kapi-

tálových vstupů prostřednictvím trhu Start Burzy 

cenných papírů Praha. První takovou firmou 

je výrobce civilních a vojenských bezpilotních 

letounů Primoco UAV, který i díky NRI rozšíří své 

výrobní kapacity a zmodernizuje letiště v Písku. 

(Blíže viz box)

Podpora ve formě kapitálových vstupů je mo-

derním finančním nástrojem běžně využívaným 

v západních ekonomikách. V České republice se 

s ním teprve začíná, nicméně i tady bude mít své 

opodstatnění. NRI v rámci programu IPO fond – 

rizikový kapitál nakupuje emitované akcie malých 

a středních podniků na trhu Start, a to až do výše 

30 % z emise (minimálně však 3 mil. Kč, maxi-

málně 50 mil. Kč). Cílem je mobilizovat soukromé 

zdroje a podpořit investice do kapitálu malých 

a středních firem. Program běží v rámci Operač-

ního programu Průmysl a inovace pro konkuren-

ceschopnost a je na něj vyčleněno 330 milionů 

korun.

Investice do veřejné infrastruktury
NRF spravuje prostředky soukromých investorů, 

především bank a dalších finančních institucí, 

a investuje je do podpory veřejné infrastruktury. 

ČMZRB se změnila na Národní rozvojovou banku

Podpora podnikatelů  
i rozvoj infrastruktury
Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) navazuje na svoji úspěšnou třicetiletou éru a v souladu se svou  

novou strategií pokračuje na trhu jako Národní rozvojová banka (NRB). Zaměřuje se nejen na podporu malého  

a středního podnikání, ale ve větší míře také na financování české infrastruktury.

advertorial
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Může jít například o silnice, železniční projekty, 

nemocnice, domovy pro seniory, univerzitní 

kampusy nebo dostupné bydlení. Do NRF se 

zapojily již 4 banky, které přislíbily investici 

7 miliard korun. NRF, který vznikl na začátku 

tohoto roku, již jedná s celou řadou potenciálních 

klientů. Mezi ty patří například statutární město 

Brno, kterému pomůže s financováním výstavby 

víceúčelové sportovní haly, a České dráhy, jimž 

plánuje poskytnout financování na nákup nových 

vlaků.
NRB v červenci podepsala smlouvu o spolupráci 

s EIB, díky které bude moci podpořit veřejné 

infrastrukturní projekty v minimálním objemu 

5 miliard korun. Zajistila tak financování pro další 

projekty například z Moravskoslezského a Ústec-

kého kraje, Pardubic či Správy železnic.

Poradenství pro podnikatele  
i veřejný sektor

NRB rozšířila spektrum svých nabízených služeb 

i o poradenství. Poskytuje jej jak soukromému, tak 

veřejnému sektoru. Podnikatelům nabízí prostřed-

nictvím programu ELENA posouzení energeticky 

úsporného projektu a zařízení energetického 

posudku za desetinu celkových nákladů. Sociálním 

podnikům, které

PR, organizace 

a výroba a finanční řízení podniku.

Municipalitám vedle poradenství ELENA, kdy 

jim pomáhá s přípravou EPC projektů a  

o dotaci z OPŽP, poskytuje služby v oblasti projek-

tového financování.  

MARIE LAFANTOVÁ

PRIMOCO UAV: BEZ INVESTIC  
DO VÝVOJE, VÝROBY A ZÁZEMÍ 
BYCHOM NEMOHLI USPĚT

Oblast bezpilotního létání zažívá rychlý 

globální rozmach. Díky němu lze totiž 

například monitorovat hranice a pobřeží, 

kalibrovat letištní radiomajáky, pátrat 

po pytlácích či počítat zvířata žijící ve 

volné přírodě. A to vše za zlomek nákladů 

spojených s běžným pilotovaným letadlem.

Mezi autonomními letouny dobývajícími 

oblohu po celém světě nechybí ani české 

želízko v ohni. Tím je společnost Primoco 

UAV SE, která sama vyvíjí, vyrábí a na 

trh dodává motory Engine 340 a civilní 

a vojenské bezpilotní letouny ONE 150. 

Ty jsou schopny létat zcela nezávisle podle 

naprogramovaných letových plánů včetně 

plně automatického vzletu a přistání. Se 

světovou konkurencí si rozhodně nezadají. 

Díky nepřetržitému letu v trvání 15 hodin 

a 3 minuty, kdy stroj uletí celkem 1 650 km při 

průměrné spotřebě 2,2 litru na hodinu letu, 

mu v jeho kategorii patří světové prvenství.

Primoco UAV doposud vyrobilo 

80 bezpilotních letadel. Navýšení této 

výrobní kapacity by nebylo, stejně jako rozvoj 

domovského letiště v Písku-Krašovicích, 

možné bez nového kapitálu. Ten se Primoco 

UAV rozhodlo získat úpisem akcií v hodnotě 

přesahující 90 milionů korun. Ty byly 

investorům nabídnuty na pražské burze. 

Investicí ve výši 12 milionů se Primoco UAV 

rozhodla podpořit také rozvojová banka 

skrze svou dceřinou společnost NRI a získala 

tak téměř ze všech nově upsaných akcií 

13 %. Nový kapitál umožní postavit přímo 

na letišti moderní výrobní halu se špičkovými 

technologiemi, která umožní vyrábět 

200 až 300 letadel ročně.

SVOBODA – VÝROBA DOMÁCÍCH KNEDLÍKŮ:  
OSMÝ SPOLEČNÝ PROJEKT JE NA CESTĚ

Nejtradičnější a největší výrobce knedlíků v celé 

Evropě je zároveň jedním z nejvěrnějších klientů 

rozvojové banky. Její produkty totiž doprovází 

pana Svobodu téměř po celou dobu jeho 

podnikání. Příběh společnosti, jejíž produkty 

v uplynulých 30 letech ochutnal téměř každý 

Čech, se začal psát už v roce 1990. Právě 

tehdy pan Svoboda prodal v místní Jednotě 

první knedlík, který doma uvařila jeho žena. 

Domácí výroba knedlíků se rychle změnila ve 

velkovýrobu, kterou postupně rozšířili o ovocné 

a bramborové knedlíky nebo třeba listová těsta. 

Dnes vyrábí přes 60 druhů výrobků. Hlavním 

tahounem ale zůstávají klasické přílohové 

knedlíky, které tvoří asi 75 % tržeb.

Při svém růstu a expanzi využil pan Svoboda 

hned 7 záručních a úvěrových produktů 

rozvojové banky, díky kterým mohl investovat 

do nových technologií a rozšiřování výroby. 

Klíčová byla především podpora při budování 

nového výrobního závodu v Blučině na přelomu 

tisíciletí a jeho rozšiřování o necelých 10 let 

později.

Osmá kapitola společného příběhu je na cestě. 

Rozvojová banka v rámci programu Expanze 

podporuje výstavbu nové moderní výrobní 

haly s kompletním zázemím a s novými 

technologiemi. Nová plně automatizovaná 

a digitalizovaná linka bude schopna vyrobit 

až 3 500 kusů za hodinu.
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P
ootevření makroekonomického okénka 

a náhled na stav české ekonomiky není také 

nic příjemného. Sice máme k dispozici zatím 

nejnovější data o růstu HDP z 2. čtvrtletí letošního 

roku, ale z celé V4 je na tom Česká republika nej-

hůř. V tomto období domácí ekonomika vzrostla 

jen o 8,2 %. O něco lépe jsou na tom Slováci 

s růstem 9,6 % a Poláci s 11,1 %. Premiantem je 

maďarská ekonomika, která poskočila o 17,9 %. 

A nakonec i EMU vzrostlo o 14,3 %.

Inflace z dovozu
Česká inflace roste daleko nad 3 %, ČNB zvedá 

sazby možná až zbytečně, protože dnešní situace je 

poněkud atypická. Velká část inflace je totiž „dove-

zená“ a s tou centrální bankéři mnoho nenadělají. 

Z tohoto úhlu pohledu by české úrokové sazby ne-

musely jít nahoru tak kvapem, jelikož se do velké 

míry mohou míjet účinkem. Z náznaků bankovní 

rady vyplývá, že ČNB přesto utáhne měnové šrou-

by do konce roku ještě dvakrát a sazby uzavřou rok 

hranicí na úrovni 1,25 %.

FED (centrální banka USA) a ECB (centrální 

banka zemí platících eurem) to, zdá se, pochopily 

a sazby zatím nezvedají. Neškrtí tak ekonomický 

růst a nevnímají vyšší inflaci jako problém. FED už 

dříve avizoval, že sazby půjdou na dolaru nahoru 

až v roce 2023. Navíc ani jedna z těchto bank 

prozatím neoznámila začátek poklesu měsíčního 

objemu odkupu dluhopisů, což je většinou krok, 

který předchází zvyšování sazeb.

Čeká korunu posílení?
Proto případné zvedání sazeb ze strany ČNB 

a neochota ECB se k ní v tomto připojit může 

v příštím roce znamenat posílení koruny až pod 

24,70 EURCZK. Importéři problém se silným kur-

zem nemají, hraje jim do karet. Ale pro leckterého 

českého exportéra je domácí měna pod psycholo-

gickou 25korunovou hladinou velmi nepříjemnou 

zprávou. Na druhou stranu může exportér rozdíl 

na úrokových sazbách koruny a eura využít ve svůj 

prospěch. Pokud si vývozní firma na měnovém 

páru EURCZK sjedná forward na půl roku, vylepší 

se jí kurz o více než 15 haléřů. U forwardu na rok 

si může dokonce připočítat ke kurzu až 50 haléřů.

Cena měnového forwardu se totiž skládá ze 

spotové ceny a takzvaných pipových bodů, které 

vycházejí z rozdílného úročení koruny a eura. 

Výsledkem tohoto mixu je pak forwardový 

směnný kurz. Pokud si firma sjedná forward, 

principiálně to znamená, že dnes dojde pouze 

ke sjednání obchodu, ale k reálnému vypořádání 

může dojít až za týden, za měsíc nebo kdykoli 

v budoucnu. Čerpat z forwardu lze i průběžně, 

a to díky měnovým swapům. Ty dokážou posu-

nout konečné datum vypořádání obchodu na 

dříve nebo později.

I když v ekonomice existuje mnoho neznámých, 

mohou firmy díky obezřetnému využívání termí-

nových obchodů získat alespoň nějakou jistotu – 

zafixovaný kurz.  

TOMÁŠ VOLF, ekonom CITFIN

CITFIN V ČÍSLECH ROKU 2020

185 miliard CZK roční obrat směnných 

obchodů 

 1 milion platebních transakcí za rok 

 17 tisíc spokojených klientů 

30 zahraničních měn v jednom účtu

Rozdíl na úrokových sazbách 

lze využít ve svůj prospěch
Situace firem není jednoduchá. Často jim roste poptávka po zboží, které nejsou schopny dodat ani ze skladů, ceny 

zahraničních polotovarů letí raketově vzhůru a stav jejich cash flow přesně vystihuje snad už jen pojem napnelismus.  

Když k tomu přidáme problémy na poli personalistiky nebo v obchodních dodavatelsko-odběratelských vztazích, 

je pro firmy ze všeho patrný nepříjemný tlak zvyšujících se nákladů.

Společnost CITFIN – FINANČNÍ TRHY se na trhu pohybuje od roku 1996 a v posledních letech dosahuje na nejvyšší hodnocení CZECH 

Stability Award AAA – EXCELENT. Je úspěšná v konzervativním byznysu, přestože její přístup konzervativní není. Čehož příkladem je 

i Tomáš Volf, který určitě nevypadá na první pohled jako typický ekonom.
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V
tip je v tom, že toto zvýšení není závislé 

na externalitách, každá firma ho má pouze 

ve své moci. Vyladit prodejní oddělení je 

zkrátka jednou z nejefektivnějších cest k úspěchu. 

Bohužel, není to zároveň cesta nejsnazší, jak by 

se mohlo zdát.

I propad může vést k zisku
Pan K. byl nejlepší obchodník. Přinášel firmě 

největší část byznysu. Majitel na něj nedal dopustit. 

Byl nedotknutelný, ale toxický. Tak už to zkrátka 

někdy bývá. Člověk s perfektními výsledky, ale 

osobnostně zcela mimo. Náš pan K. měl totiž v ob-

libě šířit kolem sebe dusnou atmosféru, sabotovat 

jakýkoliv pokus o změnu a tvrdě šikanovat ty, kteří 

si s ním v minulosti dovolili nesouhlasit. Teď už 

raději souhlasili všichni, protože se stal názorovou 

„autoritou“ a ostatní se ho báli.

Nedalo se nic dělat, šel jsem za majitelem s tím, že 

ho zkrátka musí propustit. Asi si umíte předsta-

vit, jak zareagoval. Prý jsem se dočista zbláznil. 

Poprosil jsem ho, ať půl roku vyhodnocuje, jaký 

má dopad na firmu nejen dle čísel, ale i na základě 

dalších kritérií, která jsem mu napsal na papír. 

Slíbil mi, že to udělá. A svůj slib dodržel. Pan K. 

byl odejit a začaly se dít věci. Ano, region, ve kte-

rém p , se dočasně propadl o 20 procent, ale 

u každého ze sedmi obchodníků, kteří teď mohli 

volně dýchat a

v průměru o 15 procent. Nakonec se 

ukázalo, že pan K. neměl nadpřirozené schopnosti, 

ale spravoval nejsilnější region. Jeho nástupci se 

po roce podařilo dostat na stejná čísla.

Slevy jako hrobníci
Druhý dost častý případ. „Dostali jsme se do kri-

ze, tak jsme se rozhodli nakopnout prodeje sleva-

mi.“ A já si v duchu říkám: „A vykopat si ten hrob 

ještě větší.“ Slevy jsou v drtivé většině případů 

špatný krok. Slevit můžete, pokud jste vzhledem 

k cenám na trhu předražení, nebo pokud potře-

bujete nárazově zlepšit příjem. Většina firem, 

které začnou se slevami, mají ale ceny nastavené 

plus minus dobře. Tím, že nesmyslné slevy dávají 

pravidelně, se ale dostávají do záporného cash 

flow. Krizi ve firmě téměř nikdy nezpůsobí cena 

produktu. To je dlouhodobá záležitost a rozhod-

ně se nedá spravit slevou. „Tak mi tedy řekněte, co 

mám rychle udělat, abych se z krize dostal?“ My 

ale neprodáváme zázračné palivo, které nalejete 

do firmy, ona se vmžiku otočí o sto osmdesát 

stupňů a okamžitě začne optimálně fungovat. 

Do krize se majitelé firem dostali často během 

několika let, a tak i my potřebujeme pár měsíců, 

abychom zvrátili klesající trend a vše zase začalo 

šlapat.

Rychlá řešení nefungují, zázračná nejsou
Co je potřeba dělat, nelze říct univerzálně, v každé 

firmě je to jiné. Ale vždycky to jde od hlavy a je 

potřeba to řešit strategicky.

Pokud jde o první případ, rada je zřejmá: Nesle-

dujte pouze výkon člověka, ale podívejte se také, 

jak působí na ostatní členy týmu. Možná budete 

překvapeni.

 obvykle víc než jedna hvězda.

A co se slevy týče, je jako droga. Chvilku přinese 

větší čísla, pak si ale zákazníci zvyknou. A ve finále 

budou váš produkt odmítat koupit za běžnou cenu, 

budou totiž čekat, až bude zase sleva. Slevu nedá-

vejte nikdy jen z principu nebo z nouze. Podívejte 

se na to, jak máte nastavený byznys model ve firmě 

a jak v něm vaši lidé pracují.

Skutečně významný a trvalý vliv na prosperitu kaž-

dé firmy totiž mají lidé, strategie a její exekutiva.  

JIŘÍ JEMELKA, JIP pro firmy

Více informací na:

www.jip-pf.cz

JEDNOTKA INTENZIVNÍ PÉČE 
PRO FIRMY

JIP pro firmy sdružuje špičkové profesionály 

z oblasti obchodu a podnikání s bohatými 

zkušenostmi. Předává firmám know-how, 

které vychází z mnohaleté praxe, neustálého 

vzdělávání i charakterových rysů. Do firem 

tak vnáší pevný řád a jasný směr. JIP pro firmy 

představuje zkušeného partnera pro rozvoj 

podnikání. Navíc s unikátním modelem Risk 

Free Garance: pokud nesplní předem dané, 

měřitelné cíle, máte jejich služby zdarma.

Funguje vaší firmě 
obchod na plné obrátky?
Obchod, respektive odbyt je v každé firmě tím oddělením, které má zásadní vliv na konečný výsledek. Podělím se s vámi 

o dva případy, které mohou mít vliv na nízké prodeje. Nejsou ojedinělé. Ale zdaleka také nejsou jedinými příčinami toho,  

jak firma může zvýšit své tržby.
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16
 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu 

zaměstnanců, 6 % předpovídá jejich sníže-

ní a 77 % zaměstnavatelů nepředpokládá 

žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čis-

tý index trhu práce pro Českou republiku pro čtvrté 

čtvrtletí 2021 hodnotu +10 %, jak uvádějí závěry 

posledního sběru dat agentury ManpowerGroup 

Česká republika. Její generální ředitelka Jaroslava 

Rezlerová konkrétně uvádí: „Většina sektorů plánuje 

v závěru roku nabírat podobně vysokým tempem, 

jako tomu bylo v roce 2018. Aktuálně je rekordní 

počet neobsazených pracovních míst v historii. Pande-

mie ale zmrazila trh práce a ten se oživuje jen velmi 

pomalu. Lidé nechtějí dobrovolně měnit zaměstnání 

a jít do nejistoty. To se projevuje především u nekvali-

fikovaných pracovních míst ve výrobě a logistice. Najít 

větší množství dělníků nebo skladníků je podobně 

náročné jako nábor programátorů.“

Nejen programátoři a nízko kvalifikovaní pracov-

níci jsou oříškem, firmy budou náročně hledat 

i vhodné zaměstnance s technickým vzděláním 

všech úrovní od řemeslníků po strojní a IT inže-

nýry. Již nyní je pak pro zaměstnavatele extrémně 

náročné nalákat zpět zaměstnance do gastronomie, 

ubytování a osobních služeb. Ti si většinou našli 

uplatnění v jiných oborech a z obavy z dalších vln 

pandemie se nechtějí vrátit do oborů, které byly 

v pandemii uzavřené.

Patnáctileté maximum
Nedostatek zaměstnanců s potřebným profilem 

sužuje firmy, a tak náborové plány narážejí na 

řadu konkrétních překážek. Soukromý sektor 

reaguje a již definuje strategie, které mu pomo-

hou nedostatek talentů překonat. Na flexibilitu 

soukromého sektoru nemůže školství při sebelepší 

snaze reagovat.

Najít správné talenty je stále náročnější. Globálně 

jejich nedostatek dosahuje maxima za 15 let histo-

rie průzkumu společnosti Manpower, v podstatě 

69 % zaměstnavatelů nemůže najít uchazeče o prá-

ci s potřebnými dovednostmi. V České republice 

jsou čísla obdobná: 62 % zaměstnavatelů nemůže 

dlouhodobě najít dostatek vhodných uchazečů, 

36 % jich hlásí, že s obsazením volných pracovních 

pozic nemají problémy a 2 % si nejsou jista. Nejví-

ce se s nedostatkem talentů potýkají středně velcí 

zaměstnavatelé (50 až 250 zaměstnanců) – 73 % 

uvádí, že nemohou dlouhodobě najít dostatek 

vhodných uchazečů, u velkých firem (nad 250 za-

městnanců) to je 65 %. U malých podniků (10 až 

49 zaměstnanců) se s nedostatkem talentů setkává 

57 %, zatímco u firem s méně než deseti zaměst-

nanci je to 63 %.

Personální strategie
V době rekordního nedostatku talentů už firmám 

po celém světě nestačí talenty jen hledat a nabírat, 

ale jejich přístup musí být širší a komplexnější. 

Jaroslava Rezlerová to vidí takto: „Personál-

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro čtvrté čtvrtletí 2021 optimistické náborové plány. Naděje jim hatí nedostatek 

talentů. Firmy si je budou samy pěstovat a vzdělávat, na pružnost trhu, rychlost změn a potřeb veřejné školství nestačí.

Lidé jsou vzácní,
ti, kteří  

umí pracovat,  

nejvzácnější
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ní strategie fi rem a jejich HR týmy se většinou 

soustředí na interní zaměstnance. Skvělou zprávou 

pro jednotlivce i samotné fi rmy je, že vedle náboru 

a péče o zaměstnance je stále důležitější funkcí HR 

i trénink a rozvoj talentů. Do HR strategie by měly 

být zahrnuty i talenty ze subdodavatelských specia-

lizovaných fi rem a další externisté. To jsou oblasti, 

které tradičně pokrývá buď oddělení nákupu, nebo 

odborná oddělení, jako například IT, marketing, 

fi nance, a které nejsou součástí celkové mozaiky 

zdrojů talentů.“

Nikdo by již  neměl pochybovat, že personál-
ní plány se stávají strategickými dokumenty 
fi rem. U těch nejlepších dlouhodobě nacházíme 
rozvoj talentů v duchu 4P – neboli p stování, 
p ivád ní, p j ování, posouvání. Co přesně 4P 
znamenají?
Pěstovat talenty znamená dostatečně investovat do 
učení a rozvoje stávajících a nových zaměstnanců. 
Přivádět nové vyžaduje mít silné hodnoty, jasný 
účel a atraktivní kulturu ve fi remní DNA (jak jsme 
v magazínu  Komora psali již v předcházejících 
 číslech), případně nabízet vyšší mzdu a benefi ty. 
Půjčovat si talenty odpovídá vhodné míře zapo-
jení externistů (freelancerů) různého druhu nebo 
využívání vhodného počtu agenturních zaměst-
nanců. Posouvat talenty plánovaně umožňuje 
lidem kariérní posun tak, aby mohli získat nové 
zkušenosti, a to prostřednictvím vertikálního 
i horizontálního rozvoje.

Zvládnou to mileniálové?
V nové době roste význam řady dovedností včetně 
soft  skills. Na měkké dovednosti je kladen vyšší 
důraz, cení se odpovědnost, spolehlivost a disci-
plína (uvádí ji 48 % fi rem). Firmy dále vnímají, jak 
přínosné je, pokud zaměstnanec umí zvládat stres 
a umí se přizpůsobovat (26 %). Velkou váhu má 
logické myšlení a schopnost řešit problémy (23 %), 
dále iniciativnost (23 %). Důležitost má učenlivost 
a zvídavost (22 %), protože zaměstnavatelé si uvě-
domují, že to, co je zaměstnanec schopen se naučit, 

se stává přínosnější než to, co už umí. „I když úplně 

přesně nevíme, jak budou v budoucnu pracovní po-

zice vypadat, můžeme s jistotou říci, že lidé s touhou 

a schopností učit se, budou lépe schopní tyto profese 

vykonávat,“ jak mimo jiné Jaroslava Rezlerová 
vyzdvihuje.
Kombinace výše uvedených dovedností a od-
borných znalostí (ty ale mohou fi rmy rozvíjet 
jednodušeji) z člověka činí skvělého a žádoucího 
na trhu práce. Zaměstnavatele čekají náročné časy, 
ve kterých bude víc než citelné, že nábor nového 
zaměstnance je o 25 % nákladnější než udržení si 
stávajícího. Firmy, kterým se podaří vytvořit kulturu 
neustálého seberozvoje svých zaměstnanců, snadně-
ji předeženou svou méně zvídavou konkurenci.

Nabírají všichni 
Čtvrté čtvrtletí roku 2021 se do análů zapíše jako 
doba, která přála zaměstnancům. Zaměstnava-

telé ve všech sedmi odvětvích předpokládají, že 
v něm počítají s navyšováním počtu zaměstnanců. 
Nejsilnější náborové prostředí hlásí zpracovatel-
ský průmysl, který je zároveň největším českým 
zaměstnavatelem. V tomto sektoru bude 28 % 
nabírat a 6 % propouštět a čistý index je tak +22 %. 
Zaměstnavatelé ve stavebnictví hlásí vysoký 
optimismus s indexem +18 % (20 % nabírá a 2 % 
propouští) a ubytování a stravování +13 % (19 % 
nabírá a 6 % propouští). Odvětví velkoobchod 
a maloobchod vykazuje index  +9 %, následované 

odvětvími fi nance, pojištění, nemovitosti a další 
služby podnikům a ostatní služby (státní správa, 
zdravotnictví, vzdělávání, kultura, osobní služby, 
doprava, skladování a komunikace) s  indexem 
+6 %. Zaměstnavatelé v odvětví ostatní výroba 
(výroba a rozvod el., plynu a vody; zemědělství, 
myslivost, lesnictví a rybolov; těžba nerostných 
surovin) očekávají mírně optimistické náborové 
plány s indexem +1 %.
Pronáborová nálada mezi zaměstnavateli panuje 
v mnoha dalších zemích. Nejsilnější progres trhu 
práce očekávají v příštím čtvrtletí zaměstnavatelé 
ve Spojených státech, Indii, Kanadě, Nizozemí, 
Mexiku a Francii, zatímco nejslabší náborové 
aktivity hlásí Panama, Jižní Afrika, Singapur, 
Chorvatsko a Argentina.  

HANA ČERMÁKOVÁ

NEJHŮŘE OBSADITELNÉ OBORY A POZICE

LOGISTIKA 
A DOPRAVA, 

Řidiči kamionů, dodávek, 

hromadné dopravy

36 %

VÝROBA
Operátoři výroby 

a strojů

31 %

IT
Odborníci na kybernetickou 

bezpečnost, správci sítí, 

technická podpora

9 %

PRODEJ 
A MARKETING

Obchodní zástupci, manažeři, 

grafi čtí designéři

8 %

ADMINISTRATIVNÍ 
PODPORA

Asistentky, recepční

8 %

JAKÉ STRATEGIE FIRMY UPLATŇUJÍ PRO OBSAZENÍ VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Tréninky, školení 

a další rozvoj 

dovedností

Flexibilní 

pracovní doba

Výhody 

a benefi ty navíc 

(nefi nanční)

Nižší nároky 

na dosažené vzdělání 

či zkušenosti

Navýšení 

mzdy

Možnost 

home offi  ce

Tolik fi rem uvedlo, 

že nemá žádnou 

strategii

54 % 41 % 41 % 29 % 28 % 17 % 16 %

Zdroj: Manpower

Zdroj: Manpower
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Zákon o ochraně oznamovatelů bude do 

právního řádu České republiky transponovat 

směrnici Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně 

osob, které oznamují porušení práva Evropské 

unie. Transpoziční lhůta je stanovena do 17. pro-

since 2021; přijetí zákona by tedy mělo být pro 

zákonodárce časovou prioritou. Návrh zákona 

již prošel prvním čtením v poslanecké sněmovně 

a projednáním ve výborech, následovat by mělo 

druhé čtení.

Evropská ochrana oznamovatele
Předpis má zejména chránit zaměstnance – 

whistleblowery a další jim spřízněné osoby – proti 

odvetným opatřením ze strany zaměstnavatele, 

jako například rozvázání pracovního poměru, 

snížení mzdy, diskriminace, převedení na jinou 

práci, pracovní posudek nebo třeba i změnu roz-

vržení pracovní doby. Za tím účelem by mělo dojít 

k zavedení procesu oznamování. Oznamovatel by 

si měl moci vybrat, zda oznámení učiní prostřed-

nictvím vnitřního oznamovacího systému (tedy 

interně, v rámci organizace), nebo prostřednictvím 

externího orgánu (kterým by mělo být dle součas-

ného návrhu Ministerstvo spravedlnosti).

Pro zaměstnavatele bude ale nová právní úprava 

znamenat nezbytnost zavedení vnitřního oznamo-

vacího systému a jmenování takzvané příslušné 

osoby. Smyslem vnitřního oznamovacího systému 

je zajištění podání oznámení ze strany oznamova-

tele, jeho řádné prošetření a informování oznamo-

vatele o přijetí oznámení a výsledcích posouzení 

důvodnosti oznámení, to vše při zachování 

důvěrnosti identity oznamovatele. Samotným přijí-

máním a posuzováním oznámení a navrhováním 

opatření k nápravě pak má být pověřena příslušná 

osoba, která musí postupovat nestranně.

Zákon se dotkne desetitisíců firem
Vnitřní oznamovací systém budou podle návrhu 

zákona muset zavést mimo jiné zaměstnavatelé, 

kteří v uplynulém kalendářním čtvrtletí zaměst-

návali v průměru nejméně 25 zaměstnanců, nebo 

například i subjekty s méně zaměstnanci, kteří jsou 

oprávněni poskytovat nebo zprostředkovávat spo-

třebitelský úvěr. Je tedy patrné, že tato povinnost 

dopadne na obrovské množství subjektů v České 

republice. 

Porušení povinnosti přijmout vnitřní oznamo-

vací systém či jmenovat příslušnou osobu přitom 

má být přestupkem, za který bude podle návrhu 

zákona možné uložit pokutu až do výše 1 milio-

nu korun nebo 5 % čistého obratu dosaženého 

povinným subjektem za poslední ukončené účetní 

období. Vzhledem k tomu, že povinnost zavést 

vnitřní oznamovací systém vyplývá ze směrnice 

Evropské unie, je prakticky jisté, že tato povinnost 

v konečném znění zákona zůstane. Už proto by se 

zaměstnavatelé na plnění nových povinností měli 

začít připravovat s předstihem.

Otázkou zatím zůstává, jak se čeští zákonodárci 

vypořádají s detaily zákona – podle autora tohoto 

článku stávající znění návrhu vytváří značný pro-

stor pro případné zneužití. 

(Redakce se tématu bude ve spolupráci s experty 
AK Otidea Legal i HK ČR dále věnovat v příštích 
číslech v závislosti na tom, jak bude pokračovat 
legislativní proces a jakou konkrétní konečnou 
podobu zákon získá.)  

PAVEL ZUSKA,  

advokát a partner advokátní kanceláře Otidea Legal

OTIDEA LEGAL
Advokátní kancelář je primárně 

zaměřena na poradenství v oblasti 

veřejných zakázek včetně poradenství 

pro dodavatelský sektor, nicméně 

poskytuje právní služby v celé řadě 

právních odvětví, zejména v právu 

občanském a obchodním, právu 

nemovitostí a právu trestním. 

Partnerem advokátní kanceláře je 

advokát Pavel Zuska, který v advokacii 

aktivně působí přes deset let, oporou 

týmu je i Miroslav Knob, který působil 

přes pět let na Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže jako vedoucí 

oddělení Sekce kontroly veřejných 

zakázek.

WHISTLEBLOWING
Pískání na píšťalku. Anglický termín označující 

již od 60. let minulého století oznámení 

nezákonného nebo neetického jednání na 

pracovišti či v organizaci, přičemž oznamující 

zaměstnanec jedná v dobré víře, nesleduje 

vlastní prospěch a situaci zpravidla nemůže 

vyřešit interní cestou. Evropská směrnice 

o whistleblowingu tak zavádí mechanismy, 

které mají ochránit všechny, kteří veřejný 

zájem upřednostní před zaměstnaneckou 

loajalitou. V českém právním systému tak 

nová směrnice významně rozšíří význam 

a dopad trestního zákoníku, konkrétně 

§ 368 zákona č. 40/2009 Sb., který již dnes 

vymezuje činy, jejichž neoznámení je trestné, 

například přijetí úplatku.
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Nové skryté nebezpečí pro zaměstnavatele

Firmy musí investovat do píšťalek
V únoru tohoto roku bez valného zájmu médií předložila vláda Poslanecké sněmovně návrh zákona o ochraně 

oznamovatelů. Tento nenápadný návrh zákona má na jednu stranu ambici chránit zaměstnance oznamujícího informace 

o možném protiprávním jednání. Na druhou stranu ale má ukládat podstatné části zaměstnavatelů v České republice 

pod nemalými sankcemi řadu povinností, které budou muset zaměstnavatelé ve svých organizacích implementovat. 
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  expertní pohled

Pro měření úrovně zákaznické zkušenosti 

využíváme jednotnou míru, kterou nazýváme 

Brand Comparison Index. Je v něm spojena 

zákaznická zkušenost, spokojenost a loajalita do 

jednoho čísla. Brand Comparison Index může na-

bývat hodnot v intervalu 0 až 100 bodů. Pokud se 

u dané značky hodnoty indexu blíží minimu, vyja-

dřují výraznou zákaznickou nespokojenost (méně 

než 30 bodů). Naopak když značka dosahuje hod-

not indexu vyšších než 70, nebo dokonce 80 bodů, 

indikuje to téměř ideální zákaznickou zkušenost. 

Rozdíly v zákaznické zkušenosti existují, a je proto 

užitečné vědět, jak si stojí průměrně jednotlivé 

obory a značky, které je reprezentují.

V roce 2021 byla minimální hodnota BC Indexu 

naměřená u jedné konkrétní značky 23 bodů, a na-

opak maximální hodnota dosáhla 87 bodů. Průměr-

ná hodnota indexu pro celou ČR ze všech oborů 

dosahuje 66 bodů, a došlo tedy k jejímu výraznému 

zvýšení oproti roku 2020 (průměrný BC Index 

v roce 2020 dosáhl 59 bodů a v roce 2019 57 bodů).

Dnes se opět po čase budeme věnovat zákaznické zkušenosti, tedy tomu, jak běžná populace vnímá kvalitu  

poskytovatelů různých služeb a produktů. Zaměříme se na jednotlivé segmenty, a to, jak jejich vnímání  

poznamenala pandemie covidu-19. Kdo jsou vítězové a kdo poražení?

Jak se na zákaznické 
zkušenosti projevil rok 
s pandemií covidu-19?
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  expertní pohled  

K jakým změnám došlo v rámci 
covidového roku?
Viditelné je zvýšení zákaznické spokojenosti 

napříč všemi obory s jedinou výjimkou, a tou jsou 

zdravotní pojišťovny. V uplynulých letech byly 

zdravotní pojišťovny oborem, který byl na špičce 

v případě zákaznické spokojenosti, v součas-

né době zastává až 5. místo. Může to být dané 

větším soustředěním pozornosti na celou oblast 

zdravotnictví a zvýšeným očekáváním zákazníků 

právě v krizovém období. Bude zajímavé vidět, zda 

dojde v dalším roce měření k nějaké změně, ať už 

pozitivním, nebo negativním směrem.

Nejvyšší nárůst BC indexu jsme zaznamenali 

v oboru kamenných supermarketů a také čer-

pacích stanic – supermarkety sice stále zůstávají 

na konci žebříčku, ale tím, že přesáhly do pozitivní 

poloviny hodnoticí stupnice (51 bodů a více), 

dostaly se na předcovidovou průměrnou úroveň 

bankovního sektoru, a to se ještě v roce 2019 zdálo 

téměř nemyslitelné.

Průměrný nárůst (7–10 bodů) zaznamenal ban-

kovní sektor, hobbymarkety, rychlé občerstvení 

nebo prodejny tabáku. Společným jmenovatelem 

pro tyto obory může být fakt, že v pandemické 

době musely částečně zavést inovace v přístupu 

a komunikaci a také patřily mezi stále otevřené 

obory v případě fyzické návštěvy, i když s určitým 

omezením (výdejny a výdejní okénka, omezená 

a přizpůsobená otevírací doba). Bankovní sektor 

navíc přicházel s novinkou v podobě bankovní 

identity, která (nejen) při covidové době klientům 

ulehčovala život.

Naopak e-shopy žádné razantní zlepšení nezazna-

menaly, a to ani v případě potravinových, které 

jsou v covidovém období považovány za „skokany 

roku“ v oblasti finančních objemů, ale také samot-

ných objemů počtu objednávek a které zcela jistě 

získaly také celou řadu nových zákazníků.

V e-shopech, kde už byl nastavený určitý standard, 

který pandemie pouze dotvrdila, zkušení zákazníci 

žádné razantní změny dělat nemuseli. Navíc do 

e-shopů přistoupili noví klienti bez zkušenosti 

s online nákupy včetně těch, kteří dříve tento způ-

sob odmítali nebo ignorovali. Lze tak považovat 

za úspěch, že e-shopy tento boom nových klientů 

a zároveň vysoké retenční chování těch stávajících 

zvládly tak dobře, že si udržely svou vysokou 

úroveň zákaznické spokojenosti.

Dalším oborem, kde došlo pouze k minimálnímu 

zvýšení zákaznické spokojenosti oproti letům 

2019–2020, jsou lékárny. Nicméně pozice lékáren 

v rámci jednotlivých oborů je velmi solidní a vždy 

dosahovaly nadprůměrných výsledků. Tento obor 

je velmi heterogenní, protože kromě velkých 

lékárenských řetězců zahrnuje také nemocniční 

lékárny a místní lékárny v jednotlivých městech 

a obcích.

Pandemie nabourala i zákaznické jistoty
Zkušenost s pandemií pravděpodobně přinesla 

do hodnocení zákaznické zkušenosti další rozměr. 

Dříve jsme jako zákazníci mnoho věcí pokládali 

za samozřejmé, jisté a predikovatelné. Pandemie 

tyto jistoty nabourala, museli jsme přistoupit na 

jiné způsoby komunikace, nakupování, vybírání 

zboží, placení a dopravy. Uvědomili jsme si, že za-

městnanci obchodů a podobných služeb v přímém 

kontaktu se zákazníky jsou nepostradatelní, možná 

jsme si některých věcí začali více vážit a doceňovat 

je. Můžeme k tomu také přidat fakt, že si někteří 

zákazníci mohli začít více uvědomovat také zdra-

votní rizika některých profesí (např. prodavačů 

nebo řidičů).

Bude jistě zajímavé a také užitečné sledovat, zda se 

v dalším měření trendy z roku 2021 potvrdí nebo 

dojde k dalším změnám.  

JANA HAMANOVÁ, ředitelka výzkumu SC & C

www.bcindex.cz

METODIKA VÝZKUMU  
BRAND COMPARISON INDEX

Výzkum realizovaný agenturou SC & C 

je založen na online dotazování 

3 000 respondentů v rámci celé ČR. První 

vlna výzkumu proběhla v období listopad 

až prosinec 2018, druhá vlna v období 

listopad až prosinec 2019. Pro aktuální 

vlnu byla data sbírána od 16. prosince 2020 

do 4. února 2021.

OBOROVÝ BC INDEX

Průměr za jednotlivé obory je vyšší než v roce 2020 (činil 59 bodů, v roce 2019 57 bodů)

Došlo k doplnění některých značek (v oborech banky, pojišťovny, tabák apod.)

BRAND COMPARISON INDEX

2019                            2020                            2021
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  pohled z praxe

Projekt výstavby úseku D4 formou PPP 
se označuje jako průlomový, proč tomu 
tak je?

Je to první projekt v celostátním měřítku, který 

je zásadní svou důležitostí i rozsahem, a jedná 

se o vládní projekt, jehož zadavatelem je přímo 

Ministerstvo dopravy. Již dříve se uskutečnilo 

několik menších PPP projektů, ale ty měly jen 

lokální charakter. Pokud poběží úspěšně, mohly 

by touto cestou vzniknout i další infrastrukturní 

stavby, a to nejen v oblasti liniové dopravy, ale 

i dopravní obslužnosti, sociální či zdravotní 

infrastruktury.

Tím, že jde průlomový projekt, necítíte 
nějaký tlak na to, aby proběhl za každou cenu 
úspěšně?
Ne, nikdo nás nenutí, všechny strany samy 

chtějí, aby to dopadlo dobře. Myslím, že příprava 

projektu byla vypracována pečlivě, přípravě se 

věnovalo hodně energie i peněz, a tak tento projekt 

má všechny předpoklady, aby dopadl úspěšně. 

Konsorcium, které bylo pro realizaci vybráno, má 

zkušenosti i dostatečnou bázi tady v České republi-

ce, z globálního pohledu je to jeden z leaderů na 

trhu. My je známe, spolupracovali jsme s nimi už 

na jiných projektech v zahraničí. A konečně je tady 

i vůle ze strany zadavatele, protože i on stojí o to, 

abychom měli nový kus dálnice, po které můžeme 

jezdit.

Samozřejmě, je to první takový velký projekt, je 

pravděpodobné, že se v průběhu času vyskytnou 

nějaké sporné body, které bude třeba vyřešit, ale 

panuje všeobecná důvěra, že to dopadne dobře. 

Možná právě tato důvěra vedla k tomu, že se již 

začíná uvažovat o dalších projektech – už probíhá 

tržní konzultace, třeba pro dostavbu páteřní 

komunikace R35. Kritickým bodem uplatnění 

dalších PPP projektů je ale připravenost, resp. 

nepřipravenost stavebních projektů, stavebního 

řízení a povolovacích procesů. Obvykle nejvíce 

vázne přípravná fáze, v okamžiku, kdy se rozběhne 

výběrové řízení na koncesionáře, tak to jde rychle.

Přináší spolupráce formou PPP také nějaká 
rizika pro stát jako zadavatele?

PPP otevírá nové možnosti
pro výstavbu české infrastruktury

Stát je u realizace projektů formou partnerství se soukromým sektorem  

v daleko komfortnější pozici než v případě, kdy je sám investorem,  

říká Jan Troják, ředitel projektového financování ČSOB.
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Stát je podle mne v komfortnější situaci, než když 

je přímým investorem, kdy hrozí, že se stavba pro-

draží na vícenákladech nebo při změnách projektu. 

Stát obvykle platí zhotoviteli průběžně, zpravidla 

při dosažení nějakého realizačního milníku – a to 

znamená, že do projektu vkládá peníze ještě před 

tím, než bude funkční.

V případě PPP je tomu naopak, k první platbě 

dojde až poté, co na silnici vyjedou auta. Své 

peníze v tom má dodavatel, a proto je stát v lepší 

vyjednávací pozici. Navíc už na začátku přesně ví, 

kolik ho to bude stát, a není tam prostor pro jinak 

běžné vícenáklady. Pokud tedy dodavatel něco 

špatně odhadl technologicky nebo materiálově, 

důsledky takové chyby jdou za ním.

Co je ale ještě důležitější: dodavatel nese odpověd-

nost za všechny náklady životního cyklu. V případě 

této stavby to znamená, že má povinnost ji třicet 

let udržovat. Přitom má na výběr dvě strategie: buď 

ji postaví levněji s tím, že ho v průběhu těch tří 

desítek let bude čekat několik cyklů těžké údržby, 

nebo ji hned na začátku postaví robustněji a vystačí 

s menším počtem takových cyklů. Druhý přístup 

se ukazuje často ekonomicky výhodnější a má pod-

statný pozitivní efekt i pro občany, protože dochází 

ke kratšímu omezení dostupnosti infrastruktury.

Existují i nějaká rizika pro banky, které PPP 
projekty financují?
V první fázi, tedy po dobu výstavby, je podle mne 

riziko poněkud vyšší než při běžném dodavatel-

ském způsobu. Dodavatel totiž první peníze od 

zadavatele uvidí až po zahájení provozu a všechny 

další platby jsou opět jako platby za dostupnost. 

Obvykle je to tak, že část platby dodavatel obdrží 

už po dočasném povolení provozu a plnou částku 

platby za dostupnost dostane až po finální kolau-

daci a po splnění všech dohodnutých parametrů. 

Z těchto částek se pak umořují i náklady na výstav-

bu, kterou dodavatel doposud financoval zpravidla 

úvěrem. Zadavatel tedy platí měsíčně jednu 

dohodnutou platbu, která obsahuje všech položky, 

tedy náklady na provozní údržbu, životního cyklu 

i náklady financování. V rámci výběrového řízení 

se pak mohou sjednat zvláštní podmínky – třeba 

inflační doložka nebo ošetření nějakých skokových 

událostí. Úrokové sazby se ale fixují díky zajištění 

úrokového rizika, které je součástí finančních 

produktů, které dodavatel využívá. Třeba v případě 

D4 se dělalo úrokové zajištění na české koruny 

pro objem úvěru 5 miliard na dobu 28 let, což je 

naprosto výjimečná záležitost.

Sledujete také sami využití úvěrových 
prostředků, zda jsou vynakládány účelně?
Určitě, to je zásadní věc, v jistém ohledu jsme tak 

vlastně na straně zadavatele, tedy státu. S ním sdí-

líme zájem, aby se projekt uskutečnil ve sjednaném 

čase a s plánovaným rozpočtem. Každé uvolnění 

prostředků je spojeno s kontrolou plnění desítek 

podmínek, sledujeme stav, průběh a přípravu im-

plementace. Jako věřitelé máme svého technického 

poradce, který monitoruje stavbu a dodržování 

harmonogramu, součástí kontrolního týmu jsou 

i právníci. Pokud se týče kontroly, je tam ještě třetí 

strana s funkcí tzv. nezávislého inženýra, který ce-

lou situaci monitoruje a dává zadavateli průběžné 

zprávy o postupu a který v případě potřeby může 

fungovat i jako arbitr pro řešení sporných otázek.

Pro stát je to premiéra, členové konsorcia Via 
Salis jsou zavedení dodavatelé, jak jste na 
tom vy jako banka se zkušenostmi s PPP?
Naše bankovní skupina KBC je organizována tak, 

že centra projektového financování jsou v jednot-

livých zemích, kde má své dceřiné banky. Tato 

centra působí koordinovaně a napříč různými 

trhy, proto i my – přestože jsme z České republi-

ky – působíme mezinárodně. Díky tomu náš útvar 

projektového financování v ČSOB spolupracuje 

na přípravě financování PPP projektů v různých 

zemích již od roku 2005. Při návrhu financování 

výstavby D4 jsme se tak mohli opřít o řadu dřívěj-

ších zkušeností ze zahraničí.

Pokud se neomezíme jen na projekt D4, jaké 
další benefity pro české hospodářství může 
přinést uplatňování modelu PPP?
Kromě toho, že zde zadavatel platí za vybudovanou 

infrastrukturu až poté, co je zprovozněna, a podle 

toho, jak je dostupná, tak to může být jedna z cest, 

jak udržet tempo výstavby naší infrastruktury. Ev-

ropská podpora tady nebude donekonečna a musí-

me se připravit na to, že rozvojové infrastrukturní 

projekty budeme muset uskutečnit vlastními 

prostředky. PPP pak může být vhodnou formou, 

která se dá pro financování využít. Pokud bychom 

byli schopni dát do rozvoje infrastruktury padesát 

až sto miliard korun ročně, byl by zajímavý impulz 

i pro české stavebnictví a pro provázané obory.  

ALEXANDER LICHÝ

PPP PROJEKTY
Ve světě je výstavba infrastruktury formou 

partnerství veřejného a soukromého 

sektoru, který je označován zkratkou PPP 

(public-private-partnership), již desítky let 

běžnou záležitostí. U nás se takovým prvním 

velkým úspěšně spuštěným projektem stala 

výstavba 32kilometrového úseku dálnice 

D4. Tu uskuteční jako dodavatel francouzské 

konsorcium Via Salis (založené společnostmi 

ze skupin VINCI a Meridiam) a financování 

zajistí konsorcium bank, mezi nimiž hraje 

klíčovou úlohu ČSOB. V rámci projektu D4 

princip PPP znamená, že ViaSalis provede 

stavbu na své náklady a zadavatel, v tomto 

případě stát, mu bude po smluvenou dobu 

platit podle toho, jak budou průjezdné 

jednotlivé pruhy vybudované dálnice.
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Pojďme si nejprve říct, co je vlastně 
konkurencí bezhotovostních 
plateb. Jsou tu nejrůznější nástroje 

a platformy – GooglePay, ApplePay, 
okamžitá platba…
Z našeho pohledu i z pohledu obchodníka 

i z pohledu zákazníka jsou to všechno, s výjim-

kou okamžitých plateb, klasické platby kartou. 

Vždy totiž musíte konkrétní platební nástroj 

nebo platformu svázat s číslem konkrétní platební 

karty. Fakt, že iniciátorem platby není kus plastu, 

ale telefon, tablet, hodinky, prstýnek či náramek, 

ten nehraje žádnou roli. Okamžitá platba je něco 

trochu jiného, to je vlastně bezhotovostní převod 

z účtu na účet v reálném čase. Stále platí, že největ-

ší konkurencí bezhotovostním platbám na všech 

úrovních je hotovost.

Dá se říct, co je nebo bude trendem?
V posledních letech placení kartami prochá-

zí bouřlivým vývojem, vždyť letos už slavíme 

výročí patnácti let od první české bezkontaktní 

platby. Od vzniku platebních karet v padesátých 

letech do konce let osmdesátých se používal 

embosovaný reliéfní kód, který se četl žehličkou. 

Po čtyřiceti letech přišel magnetický proužek, 

ale ten už vydržel pouze deset dvanáct let a byl 

nahrazen kontaktním čipem. Nároky na bezpeč-

nost pak přinesly kombinaci čipu a PIN, dnes už 

je standardem bezkontaktní čip, dvoufaktorové 

ověřování a nastupuje biometrika. Vývoj se ne-

uvěřitelně zrychluje. Byla na té cestě řada slepých 

uliček a říct, jaká bude buducnost, je velmi těžké. 

Cokoliv řeknu, bude jen moje představa o tom, 

jaká budoucnost může být. Nicméně Česko bude 

pravděpodobně jednou z prvních zemí, která to 

bude vědět…

Jsme takoví vizionáři?
Jsme velmocí v tom nejmodernějším trendu, tedy 

v bezkontaktních platbách. A máme vysokou míru 

schopnosti adoptovat nové technologie. Takže 

kartové asociace rády testují novinky v Česku, 

protože jsme z jejich pohledu trh nejen nesmírně 

vyspělý, ale také přiměřeně velký. Zavádět novinku 

na americkém či asijském trhu je příliš nákladné, 

zvlášť pokud by se ukázalo, že to je zrovna ta slepá 

ulička. Takže jsme taková laboratoř Evropy, pokud 

jde o trendy v bezhotovostních platbách.

Zásadní otázka je mířena na bezpečnost…
Bezhotovostní platby jsou maximálně bezpečné. 

Jen si lidé musí uvědomit, že karta jsou peníze. 

Velmi často se stává, že člověk se obezřetněji chová 

ke své peněžence se sto padesáti korunami než 

ke své kartě. Pro všechny subjekty, které se na 

bezhotovostních platbách podílejí, a pro všechny 

regulátory je bezpečnost na prvním místě.

Přesto řada lidí raději nechce používat kartu 
pro platby v online světě…
Obecně ve všem platí nutnost obezřetnosti 

a vyhodnocení rizika. Nikdo si nevybere sto tisíc 

a nepůjde se s nimi procházet v noci před pražské 

hlavní nádraží. Málokdo si uvědomuje, že není 

vlastně na internetu žádný velký rozdíl mezi plat-

bou kartou a platbou převodem. Ověření plateb do 

konce loňského roku probíhalo prostřednictvím 

technologie 3D Secures, kdy se plátci doručoval 

unikátní ověřovací kód. Dnes už to nestačí, k ově-

ření je nutný ještě další kód, který se nezasílá, ale 

je vygenerován, nebo formou biometrie. K ověření 

platby potřebujete vždy dva ze tří možných nezá-

vislých kanálů a musí k němu dojít na autentifi -

kovaném zařízení. To jsou změny, které směřují 

právě k výraznému posílení  bezpečnosti pro oblast 

e-commerce. Mají zamezit tomu, aby kartou mohl 

zaplatit kdokoliv, kdo zná PIN. Nicméně ani tak 

neradím nakupovat v obchodě, kde je k dostání 

za čtyři tisíce korun telefon, který běžně stojí více 

než pětinásobek. Je to samozřejmě vaše věc, ale já 

bych tam nenakupoval, to je stránka, která by měla 

u každého vzbudit podezření.

(Více v třídílné podcastové minisérii s Miloslavem 
Boučkem na portálu KomoraPlus v sekci Videa 
& Podcasty.)  

PETR KARBAN

Česko jako laboratoř Evropy
Bezhotovostní platební styk je trendem, který v budoucnosti možná nepříliš vzdálené vytlačí ze světa hotovost. Jaké jsou 
trendy? S ředitelem společnosti Worldline Česká republika o současnosti a budoucnosti bezhotovostních plateb.
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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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K
dyž si Michal Fojtík jako student elektro-

technické fakulty zkoušel zautomatizovat 

pěstování chilli papriček, netušil, že se něco 

podobného jednou stane jeho profesí a podni-

katelským projektem. Zlom v jeho životě přišel 

o několik let později, když se pro svou rodinu 

snažil sehnat čerstvou zeleninu a zjistil, že to není 

vůbec nic jednoduchého. „Tehdy jsem si vzpomněl 

na své chilli papričky a říkal si, že bych se mohl 

k domácímu pěstování zeleniny vrátit. Začal 

jsem objevovat hydroponii – pěstování rostlin bez 

půdy – a další moderní metody,“ líčí podnikatel 

začátek své cesty vedoucí později k založení 

Future Farming.

Znalosti o inovativních způsobech pěstování 

zeleniny si prohloubil v Kalifornii. Na malých 

farmách, které navštívil, se pěstovala zelenina ne-

jen bez půdy, ale dokonce i bez jakýchkoli hnojiv. 

Rostliny si vystačily s vodou plnou živin z rybího 

chovu. „To mě fascinovalo. Bylo to udržitelné bez-

odpadové hospodářství bez jakékoli chemie. Říkal 

jsem si, že by bylo skvělé, kdyby se podobný systém 

podařilo aplikovat ve větším měřítku. Kdybychom 

takhle dokázali zásobovat celá města – a jednou celý 

svět,“ popisuje podnikatel chvíle, kdy se zrodila 

jeho vize.

V Brně vzniká největší 
akvaponická farma Evropy
Spolu s investiční skupinou GFF založil na sklonku 

roku 2018 společnost Future Farming s cílem 

rozšířit akvaponické farmaření v České republice 

a časem i v zahraničí. Druhý z jednatelů Future 

Farming má na starosti především finanční strán-

ku projektu.

Farmy, o které se Michal Fojtík stará, jsou 

z konstrukčního hlediska velmi náročná zaříze-

ní: „Zatímco v konvenčním zemědělství i běžném 

vertikálním zemědělství je třeba rostlinám neustále 

dodávat hnojiva, v případě akvaponie ho zajišťují 

ryby. Zní to jednoduše, ale propojit v praxi ekosys-

tém rostlin s ekosystémem ryb je nesmírně složité. 

Nám se to po letech bádání podařilo. Firem, které by 

to dokázaly, ale ve světě není mnoho,“ vysvětluje.

Zatím Future Farming provozuje takové farmy 

dvě – v obci Kaly nedaleko Brna a pak přímo 

v jedné z brněnských městských částí. Napláno-

vaná už je také výstavba akvaponické farmy na 

Slovensku a následovat by měla expanze i na další 

trhy. Potenciál vidí firma v blízkých zemích, jako 

jsou Polsko a Maďarsko, ale dívá se i dál, například 

do Dánska.

Odpověď na poptávku po čerstvých 
lokálních potravinách
Na farmách se pěstuje listová zelenina, zejména sa-

láty, čekanka nebo čínské zelí. Potom také bylinky 

nebo i čím dál oblíbenější microgreens. A nako-

nec se tu chovají dva druhy ryb – pstruh duhový 

a sumeček africký. „Všechny naše produkty mají 

prémiovou kvalitu a ve srovnání s běžnými produkty 

také velmi vysokou nutriční hodnotu,“ říká ředitel 

farmy v Kalech Jiří Synek a dodává, že výhradním 

distributorem potravin z obou farem je dceřiná 

firma Farmia Food, která se koncentruje na lokální 

trh. Hlavním odběratelem je pro ni gastrosektor, 

poptávka se však postupně zvyšuje i ze strany 

obchodů. A registrují také zájem farmaceutických 

firem, které pro své výrobky hledají ekologicky 

čisté suroviny.

Řešení, které může pomoci nasytit 
miliony lidí po celém světě
Vzhledem k rychlému ubývání přírodních zdrojů, 

včetně vody a na živiny bohaté zemědělské půdy, 

se efektivnější formy výroby potravin jeví jako 

nutnost. Vertikální zemědělství proto zažívá ve 

světě obrovský investiční boom.

Přínosy tohoto způsobu farmaření ocenila i Aso-

ciace společenské odpovědnosti, která akva-

ponický projekt Future Farming zařadila mezi 

10 nejlepších projektů v Česku v kategorii Byznys. 

Hodnoticím kritériem přitom byly mezinárodní 

principy udržitelného rozvoje, jak je definovala 

OSN. „Z toho, že nás odborná porota vybrala jako 

jednu z firem, které mají potenciál změnit svět, 

máme velkou radost. Pro celý náš tým je to velké 

povzbuzení do budoucna. Ale práce je před námi 

opravdu ještě spousta,“ uzavírá Michal Fojtík.  

ERIK BÁRTEK

Mladá technologická firma Future Farming je v České republice průkopníkem vertikálního zemědělství, a to rovnou 

v jeho nejefektivnější podobě – akvaponii. Jde o promyšlený systém spojující pěstování zeleniny s chovem ryb, který by 

v budoucnu mohl výrazně přispět k potravinové soběstačnosti měst i jednotlivých komunit. Akvaponický projekt z jižní 

Moravy zařadila letos Asociace společenské odpovědnosti mezi 10 českých firem přispívajících k udržitelnému rozvoji.

Future Farming
staví vertikální 

městské farmy. 

A chce změnit svět

„V České spořitelně rádi podporujeme 
inovativní projekty, tento ale vyniká 
svým globálním přesahem a zároveň 
celospolečenským přínosem. S Future Farming 
spolupracujeme od samého začátku, kdy 
jsme pomohli financovat vědeckovýzkumnou 
základnu a zároveň první vertikální 
akvaponickou farmu v obci Kaly. Jedná se 
o způsob hospodaření, který může pomoci 
vyřešit hned několik problémů současně, a nás 
těší, že můžeme být u toho,“ říká bankéř Petr 

Henych z firemního centra České spořitelny 

v Pardubicích.

POHLED BANKÉŘE 
PETR HENYCH, FIREMNÍ PORADCE

Více informací na:

www.silnejsivpodnikani.cz
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T
echnologie jsou neoddělitelnou součástí na-

šich životů a s příchodem 5G se do fungování 

lidstva začlení ještě víc. V jakých oblastech 

budou mít sítě nové generace v brzké době největší 

přínos?

Telemedicína jako běžná  
součást zdravotní péče
Telemedicína už je realitou a za jejím raketovým 

rozvojem v posledních dvou letech stojí z velké 

části i celosvětová pandemie. Nedostatek informací 

o novém viru si žádal maximální obezřetnost, 

a právě technologie se ukázaly jako vhodné řešení. 

Již v březnu 2020 nasadila společnost Huawei v re-

kordním čase 5G síť v nově postavené nemocnici 

v čínském Wu-chanu, kde tak mohli lékaři prová-

dět diagnostiku a poskytovat péči, aniž by přišli 

do těsného kontaktu s nemocnými. Od té doby sítě 

5G zavedlo již na 700 čínských nemocnic, více než 

5 000 už má zkušenosti s poskytováním zdravot-

nické péče na dálku a těmto trendům je po celém 

světě předpovídán rychlý vzestup.

Zcela nová dimenze se také otevírá v sektoru 

nositelných zařízení. Pacientovi s chronickou 

nemocí můžeme díky senzorům na těle neustále 

monitorovat životní funkce a na základě soustavně 

probíhající analýzy dat mu na míru pod dohledem 

lékaře upravovat léčbu, což přinese zásadní úspory 

zdravotnímu systému. Senzory přitom pacienta 

nemusí nijak omezovat, mohou být například 

velmi diskrétně zabudovány do prádla. V případě 

chronicky nemocných lidí či seniorů tak budou 

moci nositelná zařízení připojená do sítě při náhlé 

změně funkcí provést bleskovou diagnostiku 

a v případě nutnosti přivolat lékaře.

Technologie, které čistí  
a zachraňují planetu
K lednu 2021 vyhlásilo již 38 zemí stav klimatic-

ké nouze a odborníci po celém světě varují před 

blížícím se nezvratným stavem. Dřívější technolo-

gie nezřídka planetu zatěžovaly, nové technologie 

jí pomáhají. Mnohonásobně vyšší kapacita sítí 

5G umožňuje zpracovávat obrovské množství 

dat a s pomocí umělé inteligence lze s těmito 

daty v  reálném čase pracovat a provádět opatření 

potřebná například k ochraně vodních zdrojů. 

Nasazení senzorů monitorujících množství vláhy 

v půdě umožní lokální úspory vody u velkoplošné-

ho zavlažování, čidla kontrolující stav vodovodní-

ho potrubí nahlásí bez prodlení poruchu a uzavřou 

přívod vody, čímž zabrání jejímu plýtvání, 

inteligentní měřiče vyhodnotí výkonnost vodních 

čerpadel a jejich poznatky mohou zemědělcům 

snížit náklady na energii o 10 až 50 procent.

Systém chytrých senzorů lze aplikovat i na 

monitoring čistoty ovzduší ve městech a průmys-

lových oblastech a ve spojení s automatizovanou či 

inteligentní dopravou předcházet koncentrovaným 

emisím a negativním vlivům v konkrétních loka-

litách. Snižování emisí jde ruku v ruce s intenziv-

nějším využíváním obnovitelných zdrojů energie, 

například slunečního záření. Podle předpokladů 

by se solární zdroje měly v roce 2050 podílet až 

25 procenty na celkovém množství vyprodukované 

elektřiny. Fotovoltaika může být jedním z řeše-

ní, pokud běžně zvládneme realizovat efektivní 

ukládání vyprodukované energie a její dostupnost 

podle okamžité poptávky, aby nedocházelo k nežá-

doucímu kolísání v energetické síti, což jsou další 

technologické výzvy. Pokročilá řešení společnosti 

Huawei v oblasti fotovoltaických systémů a ukládá-

ní energie mohou i v Česku pomoci s postupným 

nárůstem podílu obnovitelných zdrojů tak, aby 

zelené cíle odpovídaly možnostem lokální ekono-

miky.

Technologie vedou do nového světa
Svůj přínos pro naši planetu má také nasazení 

technologií ve volné přírodě. Například globální 

projekt ochrany přírody a ohrožených druhů 

Nature Guardians, který vznikl ve spolupráci 

společností RFCx a Huawei a nedávno se mu 

dostalo prestižního ocenění globálního sdružení 

provozovatelů mobilních sítí GSMA. Společně 

vyvinutý systém s pomocí bezdrátových tech-

nologií a umělé inteligence nepřetržitě sleduje 

a analyzuje zvuky z nitra pralesů, díky čemuž je 

schopen detekovat probíhající nelegální těžbu či 

lov, mapovat některé ohrožené druhy a podnikat 

kroky k jejich ochraně. Další technologická řešení 

jsou postupně nasazována v chráněných oblastech 

po celém světě, kde mají pomoci k efektivnější 

správě přírodních zdrojů a k ochraně biologické 

rozmanitosti. Krůček po krůčku tak technologie 

vedou lidstvo do světa, který je zelenější, zdravější, 

a hlavně dlouhodobě udržitelný.

„Inovace jsou klíčové nejen s ohledem na rozvoj 

byznysu, ale zejména také pro udržitelnost a souná-

ležitost s planetou, kde žijeme,“ říká Pavel Košek, 

ředitel korporátní komunikace ve společnosti 

 Huawei, a dodává: „Za velkou příležitost pova-

žujeme chytré úspory energie a chytrou produkci 

energie, která může pomoci s energetickou soběstač-

ností a přispět k řešení klimatické krize. Nároky na 

spotřebu elektrické energie se zvyšují, inovace tuto 

spirálu mohou zbrzdit či otočit a situaci stabilizovat. 

Jsme připraveni se na tomto rozvoji podílet na všech 

lokálních trzích, kde působíme.“ 

PETR SIMON

PAVEL KOŠEK

Ředitel korporátní komunikace společnosti 

Huawei Technologies (Czech), s. r. o., 

absolvent Univerzity Karlovy v oborech 

veřejná a sociální politika a žurnalistika 

a bezpečnostních studií na Policejní akademii 

ČR, odborník společnosti na digitalizaci, 

online bezpečnost a telekomunikační 

politiku.
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Jak nám sítě budoucnosti mění životy

Ordinace v mobilu i zdravější planeta
Žijeme v době rychlého pokroku, města a vesnice se stávají chytřejšími, technologie pomáhají snižovat spotřebu energie, 

studenti se účastní lekcí, aniž by museli opustit své domovy, a stejným způsobem vykonávají miliony lidí po celém světě  

svá zaměstnání.
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S
polečnost je největším provozovatelem 

malých kogenerací v Česku, stojí za největším 

realizovaným projektem energetických úspor 

v Česku v loňském roce pro ČVUT Praha a spolu 

s automobilkou Škoda Auto staví největší střešní 

fotovoltaickou elektrárnu v tuzemsku. Ze služeb 

tohoto lídra v oblasti energeticky šetrných řešení 

jsou mezi průmyslovými zákazníky žádané koge-

nerační jednotky i výstavba trafostanic či zajištění 

energetického hospodaření.

Kogenerace šetří ovzduší i finance
Jednu ze současných velkých výzev představuje 

probíhající transformace českého teplárenství. 

Situace vyvolává rostoucí zájem průmyslových 

firem a provozovatelů větších teplárenských 

provozů po modernizaci těchto často zastaralých 

systémů. Velké zkušenosti s tím mají odborníci 

ze společnosti ČEZ Energo, kteří se zabývají 

konkrétními návrhy a realizací vhodných řešení, 

a zejména výstavbou kogeneračních jednotek. 

Kogenerace je vhodná jak pro větší teplárenské 

soustavy, tak i pro průmyslové podniky, hotely 

a wellness centra, města a obce či zdravotnická 

zařízení. Lze ji jednoduše zapojit do teplárenské 

soustavy nebo může fungovat například místo 

lokální plynové kotelny jako decentrální zdroj – 

a kromě vyrobeného tepla dodávat zákazníkovi 

také vyrobenou elektřinu. Instituce mohou 

využívat jak větší kogenerační jednotky s výko-

nem okolo 1 MW, tak menší kogenerace s výkony 

od 100 kW. Výhod těchto moderních a vysoce 

účinných minitepláren a minielektráren využívá 

už 87 obcí a průmyslových podniků po celé České 

republice. Nová kogenerační jednotka dokáže 

vyrábět teplo s účinností kolem 90 %, tedy až 

třikrát efektivněji než klasická elektrárna sloužící 

primárně k výrobě elektrické energie. Pro provo-

zovatele to znamená finanční úsporu a minimální 

dopady na životní prostředí. Mezi čerstvě spuště-

né projekty patří například kogenerační jednotky 

v nemocnicích v Havlíčkově Brodě a v Pelhřimově 

nebo v Jablonci nad Nisou.

Prvním krokem ke zřízení kogeneračních jednotek 

je posouzení technického stavu energetického 

hospodářství zájemce a prověření, zda je možné 

zařízení nainstalovat. Pokud audit potvrdí vhod-

nost využití této technologie, specialista navrhne 

vhodný výkon jednotky a parametry dodávky 

energií. Po podpisu smluv se rozjíždí proces 

projektování a vyřizování veškerých povolení pro 

zahájení výstavby. Samotná výstavba trvá přibližně 

čtyři měsíce, poté následuje řízení o povolení 

provozu. ČEZ ESCO přistupuje ke každé zakázce 

individuálně a celková délka realizace vždy záleží 

na konkrétních okolnostech.

Výstavba a provozování energetických 
zařízení uleví i strojírenským firmám
Velké průmyslové podniky nejen z oblasti stro-

jírenství využívají i další služby z portfolia ČEZ 

ESCO. Prostřednictvím své dceřiné společnosti 

ČEZ Energetické služby zajišťuje rovněž provozo-

vání energetických hospodářství včetně lokálních 

distribučních soustav elektřiny v logistických, ad-

ministrativních a průmyslových zónách. Příkladem 

může být projekt provozování lokálních distri-

bučních soustav ve velkém průmyslovém areálu 

v Horní Suché, kde našlo místo pro své podnikání 

30 firem. Společnost ČEZ Energetické služby 

zajišťuje také výstavbu, rekonstrukci a provozování 

zařízení pro tepelnou energetiku a elektroenergeti-

ku či výstavbu a provozování rozvodných zařízení 

a trafostanic. Jako konkrétní příklad z praxe 

můžeme uvést projekt decentralizace tepelného 

zdroje pro Válcovny plechu Frýdek-Místek. Projekt 

obnášel výstavbu osmi lokálních zdrojů tepla, tedy 

kotelen na zemní plyn pro vytápění, teplou užitko-

vou vodu a výrobu páry pro technologii válcoven 

plechu. Součástí dodávky byla také rekonstrukce 

kotle K11, který vyrábí 220 tun páry hodinově 

ve společnosti TAMEH Czech zásobující energie-

mi výrobce oceli Liberty Ostrava. Společnost 

ČEZ Energetické služby zajišťuje také distribuci 

elektřiny a plynu a dále dodávku vody a stlačeného 

vzduchu do celého areálu Dolních Vítkovic, mimo 

jiné do strojírenské společnosti Vítkovice Steel.  

DARINA POVROVÁ
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Nejen strojírenským firmám pomáhá  

s modernizacemi provozů ČEZ ESCO

Čistější ovzduší  
i šetrné nakládání s energiemi
Celosvětový tlak na snižování emisí řeší zejména velké průmyslové podniky, které tak kvůli naplnění emisních kvót  

musí hledat cesty, jak dosáhnout ekologičtějšího provozu. Hledáním způsobů, jak dosáhnout energetických úspor,  

optimalizovat dopady výroby na životní prostředí i firemní finance, se dlouhodobě zabývá společnost ČEZ ESCO.

Více informací na

www.cezesco.cz
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S
tejně vznikaly i nejnovější kolekce CLEAN-

ROOM pro čisté provozy. Hodí se všude tam, 

kde jsou zvýšené nároky na čistotu prostředí, 

tedy především pro všechny třídy čistých prostor 

a provozy s kontrolovaným prostředím, jakými 

jsou letecký, automobilový, elektronický, mikro-

elektronický či farmaceutický průmysl a operační 

sály. Všechny oděvy splňují požadované normy 

a pomáhají tak udržovat prostory v čistotě a pro-

dukt v bezpečí.

Unikátní řada pro potravinářství
Specifickou kategorií jsou v nabídce ALTREVA 

oděvy pro potravinářský průmysl, které jsou navr-

ženy s ohledem na systém analýzy rizika a stano-

vení kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis 

and Critical Control Points, HACCP). Ten totiž ve 

výrobě potravin představuje jeden ze základních 

nástrojů, jak účinně předcházet rizikům ohrožu-

jícím bezpečnost potravin. „Při konstrukci jsme 

věnovali pozornost mnoha detailům, například jsme 

u těchto modelů použili pouze vnitřní kapsy, které 

mimo jiné napomáhají minimalizovat riziko konta-

minace. A u všech druhů nabízíme pánské a dámské 

střihy,“ přibližuje některé odlišnosti produktová 

manažerka Jitka Toufarová.

Oděvy materiálem, střihem i barevností odpoví-

dají charakteru i teplotně vlhkostním podmínkám 

prostředí, pro něž jsou určeny. Použité materiály 

se snadno udržují a odolávají i vysokým teplotám 

praní, takže lze oděvy ošetřovat i v průmyslových 

prádelnách. Přitom si zachovávají stálobarevnost, 

nemačkavost i dlouhou životnost.

Inovace pro zdravotnictví a wellness
Zvláště poslední rok a půl prověřil vlastnosti oděvů 

pro zdravotnictví, stoupá poptávka po modelech 

vyrobených ze strečových materiálů. Obzvláště u za-

městnanců pečovatelských domů a wellness zařízení 

si svoji oblibu drží haleny se systémem A-MOVE®. 

„Kvalitní látky a inovativní způsob konstrukce zaru-

čuj  celodenní pocit volnosti a svěžesti. To usnadňuje 

namáhavé manipulační pohyby, typické pro zdravot-

nický, balneo . Naše modely 

umožňují pohyb co nejpřirozenější, v podstatě bez 

omezení,“ představuje tuto řadu Jitka Toufarová.  

VALERIE SAARA
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Funkční pracovní oděvy 
pro čisté provozy
Předností pracovních oděvů značky ALTREVA je především fakt, že maximálně respektují rozdílné nároky jednotlivých 

sektorů, ale vždy kladou důraz na všechny parametry. Základem jsou moderní materiály, které svými vlastnostmi  

odpovídají nárokům jednotlivých provozů, jsou příjemně nositelné a snadno se udržují. To podporují i střihy  

a jednotlivé modely, na jejichž podobě třebíčský výrobce často spolupracuje se zkušenými módními návrháři.

ALTREVA

Společný podnik třebíčského výrobního 

družstva ODĚVA a belgické rodinné firmy 

ALSICO, založený v roce 1994, se specializuje 

na vývoj a výrobu ochranného pracovního 

oblečení. Synonymem pro produkci značky 

jsou módní, funkční a nositelné pracovní 

oděvy se specifickými vlastnostmi pro takřka 

všechny segmenty průmyslu a služeb.
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O
borová zdravotní pojišťovna aktuálně vstupu-

je do povědomí veřejnosti zcela unikátní 

formou propagace prostřednictvím amba-

sadorů. Cílem je vysvětlit, jak důležitou roli hraje 

prevence a péče o zdraví v našich životech.

Ambasadoři Lucie Benešová, Tomáš Matonoha 

a jejich děti Lara a Štěpán jsou reálná rodina. 

V jednu chvíli sice Tomáše a Lucii můžeme vídat 

na televizních obrazovkách v různých pořadech 

a seriálech jako herce, ale i oni žijí běžný civilní 

život. Mají úplně stejné starosti jako my. Škola, 

zájmy, koníčky, kroužky, sport, volný čas, bolesti, 

a hlavně zdraví, preventivní prohlídky…

Vinit pacienty není fér
Zdravotní prevence je aktuálně obrovské téma. 

Data ukazují, že v době lockdownu se počet 

vyšetření snížil a nyní do ordinací přicházejí lidé 

s pokročilejšími projevy nemoci. Jsou ale hlavními 

viníky jen lidé – pacienti, jak upozorňují média? 

Jistěže ne. Všichni víme, že zdravotnická zařízení 

byla po určitou dobu zavřená. Samozřejmě, 

urgentních a akutních stavů se omezení péče nijak 

nedotklo, ale přístup k prevenci a k neakutním 

ošetřením byl značně omezený. Naši klienti ales-

poň měli a stále mají výhodu v tom, že zdravotní 

stav mohou konzultovat s lékařem prostřednic-

tvím Online medicínské poradny, ale preventivní 

prohlídky či screeningová vyšetření bez osobní 

návštěvy v ordinaci zkrátka a dobře možné nejsou. 

Rakovina je i pro mne obrovským strašákem. 

V březnu 2020 jsem byla objednaná na kožní 

vyšetření znaménka. Prohlídku mi zařízení samo-

zřejmě zrušilo, v té době opravdu nikdo nevěděl, 

jak závažná epidemie lidstvo zasáhla. Viděla jsem, 

jak znaménko mění tvar, barvu i velikost, věděla 

jsem, že přesně to jsou příznaky, kdy je nutné 

vyšetření absolvovat, aby se zachytila nemoc včas, 

ale čekala jsem, jiná možnost nebyla.

Prevence u dětí? Samozřejmost!
Je zajímavé, jak rozdílný je přístup k prevenci 

s ohledem na věk. Jako rodiče jsme odpovědní, 

preventivní prohlídky s dětmi řádně absolvuje 

až 90 % rodičů. Z podrobného rozboru dat OZP 

za poslední 4 roky vyplývá, že epidemiologická 

situace v roce 2020 nikterak neovlivnila počty 

dětských pojištěnců účastnících se preventivních 

Média nešetří informacemi o fatálních následcích prevence, zanedbávané během lockdownu. Požádali jsme proto obchodní 

ředitelku Oborové zdravotní pojišťovny PhDr. Miloslavu Lukešovou, aby se s námi podělila nejenom o svůj osobní pohled 

na tuto situaci, ale i o to, jak třetí největší zaměstnanecká zdravotní pojišťovna v České republice přistupuje k zaměstnavatelům.

 O ZAPOJENÍ DO PROJEKTU 
ZDRAVÁ FIRMA NÁS ŽÁDAJÍ 
ZAMĚSTNAVATELÉ, KTERÝM NENÍ 
LHOSTEJNÉ ZDRAVÍ JEJICH 
ZAMĚSTNANCŮ.

Prevenci je důležité  
umět správně komunikovat
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vyšetření u dětských praktiků. Částečně je za tím 

již zmíněná odpovědnost rodičů, částečně je dů-

vodem jasně stanovený harmonogram povinných 

očkování. Rodiče jsou na termíny lékaři velmi 

pečlivě upozorňováni, řada lékařů dokonce stále 

praktikuje systém písemných pozvánek. 

Nejsem přece hypochondr
Jsme si vědomi hodnoty zdraví i významu preven-

ce, přesto na prohlídky chodí pouze třetina dospě-

lých. Proč? To je jednoduché, jíme přece zdravě, 

sportujeme, nic nás nebolí. Sedět v čekárně, když 

se cítím zdravý, považujeme za ztrátu času. Pokud 

nemáme osobní zkušenost s nemocí, máme pocit, 

že se nás to netýká. Umíte si například představit, 

že se ráno vzbudíte a řeknete si, že je dnes krásný 

den, ideální pro vyšetření ledvin? A i když si 

přečtete článek o tom, že Česká republika je na 

prvním místě ve světě, pokud jde o počet nádorů 

ledvin, začnete se o preventivní vyšetření zajímat? 

Pár jedinců ano, ale těch je málo. Tady vidím úkol 

pro zdravotní pojišťovny. Jsou chybně vnímány 

jako úřad, který řeší servis zdravotního pojištění, 

ne servis v oblasti zdraví. Vše totiž stojí na komu-

nikaci. Proto stavíme v OZP model komunikace 

na nových základech. 

Pomáháme zaměstnavatelům
Kdo s námi komunikuje na denní bázi, jsou 

zaměstnavatelé. Po testování ve firmách, které bylo 

hlavním tématem posledních měsíců, přichází 

nový společný zájem pro zaměstnavatele a zdravot-

ní pojišťovny – zdravý zaměstnanec. Roste počet 

firem, které si uvědomují, že zdravý a spokojený 

zaměstnanec prostě pracuje lépe. 

Zaměstnavatelé, kteří si svých zaměstnanců váží, se 

soustředí na to, jaké benefity svým zaměstnancům 

nabízejí. I to, že zaměstnavatel zprostředkovává 

svým zaměstnancům informaci o nabídce benefitů 

zdravotních pojišťoven, představuje servis pro 

zaměstnance, který vlastně nic nestojí. Stále častěji 

se setkáváme s tím, že nás zaměstnavatelé sami 

kontaktují a chtějí vědět, jaké výhody nabízíme. 

Nejčastěji nás oslovují malé a střední firmy a v po-

slední době také zástupci veřejné správy, typicky 

tajemníci středně velkých městských úřadů.

Ti nejaktivnější zaměstnavatelé s námi již více 

než deset let vstupují do projektu Zdravá firma. 

V těchto firmách pořádáme například takzvané 

Dny zdraví, kdy zaměstnavatel umožní svým 

zaměstnancům v rámci běžné pracovní doby 

takový malý lázeňský pobyt. V rámci Dne zdraví 

nabídneme různá vyšetření, například již zmíněné 

vyšetření znamének, ale i vyšetření zraku, krevní-

ho tlaku nebo dnes velmi žádané vyšetření nožní 

klenby.

Výhod, které nabízíme firmám v projektu Zdravá 

firma, je ale mnohonásobně více. Speciální 

nabídku šijeme na míru pro každou společnost. 

Ve firmě, kde sedí lidé celý den u počítače, mají 

pochopitelně úplně jiné preference než ve firmě, 

kde většina zaměstnanců pracuje těžce fyzicky.

Vždy o krok napřed
Každá firma je jiná, má své zájmy, potřeby, přání. 

Stejně tak i každá zdravotní pojišťovna je jiná 

v tom, co může nabídnout. Vlajkovou lodí OZP je 

onkologická prevence, ale zároveň klademe důraz 

na co nejširší nabídku benefitů, aby si každý mohl 

najít to své. Zdravotní pojišťovna může přispívat 

na aktivity, které mají pozitivní přínos pro zdraví, 

a na zdravotnické prostředky. Proto přispíváme na 

vitaminy, fitness či plavání, ale také například i na 

chytré hodinky, pokud mají certifikaci zdravotnic-

kého prostředku pro záznam EKG křivky. 

Průběžně se také snažíme aktuálně reagovat na to, 

co přichází. Letošní aktivita klíšťat byla prakticky 

celé léto na nejvyšším stupni, nabídli jsme proto 

příspěvek na úhradu testu na boreliózu. Neblahým 

trendem posledních let je zvyšující se váha dětí, 

přidali jsme tedy i příspěvek pro děti s obezitou. 

Od ledna letošního roku jsme jako první zdravotní 

pojišťovna nabídli našim pojištěncům až dvou-

tisícový příspěvek na lázeňské procedury, který 

vnímáme nejen jako potřebnou prevenci pro naše 

pojištěnce, ale i jako podporu českého lázeňství, 

které následkem covidu dostalo citelný zásah.  

MILOSLAVA LUKEŠOVÁ,  

obchodní ředitelka Oborové zdravotní pojišťovny

PŘÍSPĚVEK 
NA LÁZEŇSKÉ 
PROCEDURY
I vy můžete mít  
až 2 000 Kč na léčebné  
lázeňské procedury!

ZAČNĚTE SI S OZP I VY! 

WWW.OZP.CZ 2021
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  lázeňství & wellness

D
uševním zdravím rozumíme stav, který 

jedinci umožňuje realizovat vlastní nadání, 

vyrovnávat se s běžnými životními stresory, 

produktivně a úspěšně pracovat a podílet se na 

životě vlastní společnosti. Duševní zdraví nelze 

charakterizovat jen jako absenci duševního one-

mocnění, ale jako základní komponentu zdraví, 

tedy stavu fyzické, mentální a sociální vyrovna-

nosti. Péče o duševní zdraví je proto stejně důležitá 

jako péče o zdraví tělesné.

Duševní pohodu člověka ovlivňuje udržení rovno-

váhy mezi působením pozitivních a negativních 

faktorů. Mezi pozitivní faktory, které přispívají 

k dosažení duševní pohody, můžeme zařadit 

zdravou výživu, pravidelný pohyb, dostatečný 

spánek, zdravou atmosféru na pracovišti, dostatek 

pozitivních sociálních kontaktů s příbuznými, 

přáteli a kolegy. Typickým negativním faktorem 

ohrožujícím duševní zdraví je stres a jím následně 

vyvolané stavy jako úzkost a deprese. Mezi stresory 

patří například špatné environmentální a hygienic-

ké podmínky, negativní emoce, strach z nenaplně-

ní určitého očekávání, obavy ze selhání, pracovní 

přetížení nebo náročné životní události.

Dysbalancí ve prospěch negativních faktorů vzniká 

celá škála problémů, které mohou vyústit v du-

ševní onemocnění. Tendence podceňovat signály 

vyčerpání, různá varování vyplývající z našich 

vlastních pocitů vypětí nebo ignorování reakcí 

našeho okolí může být i fatální.

Čtvrtina populace má problémy
V posledních letech je zaznamenán celosvětově, 

ČR nevyjímaje, nárůst incidence duševních one-

mocnění v populaci. Tato tvrzení potvrzují data 

Světové zdravotnické organizace, která odhaduje, 

že každý čtvrtý člověk projde během svého života 

nějakou formou duševního nebo neurologického 

onemocnění. Patří sem rozmanité množství potíží 

od schizofrenie přes demenci, depresi či poruchy 

osobnosti až po různé druhy závislostí. To zname-

ná, že právě nyní je na Zemi kolem půl miliardy 

lidí s duševním onemocněním. Dvě třetiny nikdy 

nevyhledají profesionální pomoc, brání jim v tom 

řada faktorů, jako jsou stigma, diskriminace nebo 

nedostupnost péče. Pozorujeme výrazný nárůst 

v počtu lidí trpících úzkostlivými poruchami 

 a různými typy depresivních onemocnění 

a poruch osobnosti – počet úzkostných poruch 

se zvýšil o 42 % a počet onemocnění a poruch 

spojených s depresí dokonce o 54 %. Takový byl 

Lázeňská péče jako prevence, léčba 

i rehabilitace duševních onemocnění

Duševní bolest  
je horší nemoc než tělesná

Pro titulek jsme si vypůjčily citát, jehož autorem byl již v 1. st. př. n. l. Publilius Syrus. Již tehdy si uvědomoval  

význam duševního zdraví, který my o více než dva tisíce let později máme často sklony podceňovat.
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alespoň podle studie Světové banky a Světové 

zdravotnické organizace trend v letech 1990–2013. 

Závažnost celé situace ještě zhoršila pandemie 

onemocnění covid-19 a její následky. Určitou roli 

zde samozřejmě hraje i spojitost mezi moderními 

technologiemi a lidskou psychikou. Psychosociální 

stresory, generované rychle se měnícími spole-

čensko-technologickými podmínkami, s největší 

pravděpodobností povedou k dalšímu nárůstu vý-

skytu nejen demencí, ale také úzkostných poruch 

a poruch nálad.

Deprese stojí biliony dolarů
Z hlediska socioekonomické zátěže se depresivní 

onemocnění dostává na první místa před diabetes 

mellitus či kardiovaskulární onemocnění. Ekono-

mické náklady související se špatným duševním 

zdravím jsou enormní. Dopadají – skrze vysokou 

míru nezaměstnanosti – jak na lidi s duševním 

onemocněním samotné, tak na zaměstnavatele 

a stát. Celosvětovou ekonomiku stojí běžná du-

ševní onemocnění, tedy deprese a úzkosti, trilion 

amerických dolarů ročně. Podle Národního ústavu 

duševního zdraví s rostoucí zátěží duševních 

onemocnění můžeme do budoucna očekávat ob-

rovský ekonomický tlak na zdravotnické a sociální 

systémy. Největší část finančních prostředků vyna-

ložených na léčbu duševních nemocí nepředstavují 

prostředky přímo spojené s léčbou, ale nemedicín-

ské a nepřímé náklady, jako jsou ztráta pracovní 

schopnosti, invalidní důchody, čerpání sociálních 

služeb. V České republice představují duševní 

onemocnění druhou nejčastější příčinu přiznání 

invalidních důchodů a zároveň třetí nejčastější 

příčinu přiznání příspěvku na péči.

Zaměstnavatelé se potýkají se ztrátou produktivity 

zaměstnanců a s vysokou mírou absencí a stát nese 

ekonomickou zátěž ve formě vysokých sociálních 

a zdravotních nákladů. Pokud tedy na misku vah 

položíme cenu prevence léčby duševních nemocí 

a vedle ní cenu, kterou platíme my všichni za ab-

senci prevence této léčby, pak je zjevné, že účinná 

a včasná pomoc se ekonomicky vyplatí. Jestliže se 

podaří zabránit dalšímu rozevírání nůžek mezi pre-

vencí, léčbou a neléčením duševních nemocí a po-

kud se podaří zavést efektivnější modely péče, pak 

dokážeme nejen účinněji zmírnit utrpení duševně 

nemocných, ale prokázat službu celé společnosti.

Příroda skutečně léčí
Jedním z prostředků, jak zvýšit efektivitu systému 

péče o duševní zdraví, je kvalitní a účinná preven-

ce. Jedním z významných směrů, které se zaměřují 

na prevenci a léčbu psychických a psychosomatic-

kých onemocnění, je lázeňská léčebně rehabilitační 

péče. V souvislosti s neustále se zvyšujícím tlakem 

společnosti na jedince a také v kontextu současné 

pandemie a jejího dopadu na psychiku je lázeňský 

pobyt možností, jak pod odborným lékařským do-

hledem pozitivně ovlivnit psychické i tělesné zdra-

ví a nastavit fyziologickou rovnováhu organismu. 

Lázeňská rehabilitace je neoddělitelnou součástí 

komplexní péče o psychicky nemocné.

Pobyt pacienta v lázních slouží k podpoře obran-

ných mechanismů jedinců v co největší možné 

míře a současně učí pacienta správné formě živo-

tosprávy. Společenské prostředí lázní, klimatické 

podmínky, lázeňský léčebný režim, komplexnost 

balneoterapeutických a fyziatrických činitelů, bla-

hodárná izolace ze zatěžujícího prostředí, cílevědo-

mé a odborné sestavení individuálního léčebného 

plánu a propracované dietní systémy směřují buď 

k úplné obnově, nebo alespoň k částečné kompen-

zaci narušených psychických funkcí organizmu. 

Pozitivní účinky lázeňské léčby se dostavují nejen 

během léčebného pobytu, ale přetrvávají ještě 

dlouhou dobu po jeho ukončení.

Je empiricky prokázáno, že v průběhu léčby 

dochází k výrazné redukci subjektivních pří-

znaků, které jsou pro psychicky nemocné velmi 

významné. Skladbu léčebných procedur nastavuje 

lázeňský lékař při vstupní prohlídce dle aktuálního 

individuálního zdravotního stavu jedince nebo 

možností lázní. Prostá rekreace bez lékařského 

vedení a léčebného režimu nemůže splnit svoje 

preventivní poslání.

Na území České republiky se nachází neuvěřitelné 

množství přírodních léčivých zdrojů, které obklo-

puje zcela unikátní přírodní krajina vyznačující se 

celou řadou specifických terapeutických účinků, 

a je jen na nás, zda toto přírodní bohatství využije-

me ve svůj prospěch.  

RNDr. PATRICIE HLOUŠKOVÁ, Ph.D., a Ing. ALINA HUSEYNLI / 

Institut lázeňství a balneologie, www.i-lab.cz

DUŠEVNÍ 
ONEMOCNĚNÍ

PRACOVNÍ 

NESCHOPNOST

PRODUKTIVITA

ZDRAVOTNÍ  

PÉČE

EKONOMIKAHDP
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Z
ákladem zdejší léčby jsou samozřejmě klasické 

karlovarské indikace, tedy gastroenterologická 

onemocnění a poruchy látkové výměny. Vedle 

nich se balneoprovoz St. Joseph’s Spa zaměřuje 

i na léčbu nadváhy a nemoci pohybového ústrojí, 

zejména pak onemocnění páteře a bolestí zad. Spe-

cialitou tohoto lázeňského centra je i kvalifikovaná 

léčba dětí do 12 let. 

V průběhu pobytu lze vedle indikovaných 

procedur využívat i procedury z široké nabídky 

nadstandardní a doplňkové léčby, která zahrnuje 

kromě rozšířené nabídky léčebných procedur také 

procedury relaxační a léčebně-estetické. Nicméně 

základem zůstává péče léčebná v duchu filozofie, 

kterou nejlépe vystihuje zdejší motto: Nikoli pouze 

léčit, nýbrž vyléčit.  Pojďme se na standardní pro-

cedury St. Joseph’s Spa podívat podrobněji.

Koupele a vodoléčba
Hotelový balneoprovoz jako jeden z mála v Karlo-

vých Varech využívá pro koupele i jiné procedury 

vzácnou karlovarskou minerální vodu, která je 

z Vřídla přivedena přímo do hotelu. St. Joseph’s 

Spa tak nabízí léčebné i relaxační koupele v čisté 

minerální vodě i koupele přísadové, jako je raše-

linová, ovesná, vinná, jodobromová nebo bylinná 

koupel a mnoho dalších.

Masáže
V St. Joseph’s Spa je možné absolvovat celou 

širokou škálu masáží od klasických přes reflexní, 

podvodní, aromaterapeutické až po masáže plosky 

nohy či hydroxeru. Obecným účinkem masáže je 

dráždění receptorů, podpora metabolismu, trofiky 

a oběhu v tkáních masírované oblasti.

Rehabilitace a elektroléčba
Pro rehabilitaci se využívá různých metod a pro-

středků, od manuálních po přístrojové. K aplikaci 

fyzikální terapie a elektroterapie je oddělení 

St.  Joseph’s Spa vybaveno moderními přístroji, 

 klienti zde mohou absolvovat magnetoterapii, 

laser, ultrazvuk, rázovou vlnu, cvičení na pří-

stroji TerapiMaster a další léčebně-rehabilitační 

procedury.

Speciální procedury
Kromě klasických léčebných procedur nabízí 

balneoprovoz široké spektrum procedur, které vy-

užívají rozdílných principů a přírodních či jiných 

prostředků. Působí na konkrétní zdravotní potíže 

nebo je lze využít jako formu zdravotní prevence. 

Jedinečnou novinkou v St. Joseph’s Spa je hyperba-

rická komora.

Zázračná hyperbarická komora
Hyperbarická oxygenoterapie je unikátní léčebná 

metoda spočívající v inhalačním podávání čistého 

kyslíku za podmínek zvýšeného atmosférického 

tlaku. Ještě nedávno to byla úzce specializovaná 

metoda využívaná výhradně nejlepšími zdravot-

nickými zařízeními a hojně také špičkovými spor-

tovci, dnes se stává součástí nabídky nejmoderněj-

ších lázeňských center,

Při hyperbarické kyslíkové terapii je čištěný kyslík 

inhalován za vysokých atmosférických podmínek. 

NADSTANDARDNÍ A DOPLŇKOVÉ METODY

EEG biofeedback – metoda zlepšující mentální 

funkce, paměť a učení

Rázová vlna – moderní metoda léčení bolestí 

v oblastech šlachových úponů 

TerapiMaster – efektivní terapie při problémech 

s pohybovým aparátem

InBody 720 – moderní zařízení, které přesně 

analyzuje vaši tělesnou kompozici 

Denzitometrie – unikátní diagnostická metoda 

stanovení hustoty kostní tkáně

Aromamasáž – relaxační masáž vonnými oleji 

Plynové injekce

Suchá uhličitá koupel

Čokoládová koupel – zklidní a navodí pocit 

vyrovnanosti, zvlhčuje a vyživuje pokožku, 

působí proti celulitidě, antioxidační vlastnosti

Přísadová koupel Sv. Josefa – koupel s přísadami 

bylin, obohacená o sůl z Mrtvého moře

Koupel Kleopatra – relaxační aromatická koupel 

v minerální vodě s přísadou mandlového oleje 

a syrovátky, vyživující a omlazující efekt

Střevní výplachy – detoxikační metoda

Hyperbarická kyslíková terapie – unikátní 

léčebná metoda, která se používá preventivně 

i jako léčba široké škály zdravotních problémů 

a poúrazových stavů i respiračních obtíží 

po prodělané nemoci covid-19.

St. Joseph Royal Regent jde vstříc novým hostům

Cílem je vyléčit, ne pouze léčit
V minulém čísle jsme představili moderní karlovarský lázeňský hotel St. Joseph Royal Regent, dnes se blíže podíváme na to, 

co je pro lázeňské zařízení tím nejdůležitějším – na poskytovanou lázeňskou péči.
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Celá metoda funguje na principu známého a přiro-

zeného fyzikálního zákona: větší tlak umožňuje, 

aby se více plynu snadno rozpustilo v tekutinách, 

což zvyšuje koncentraci kyslíku v těle a zmírňuje 

účinky nedostatku kyslíku.

Během pobytu v hyperbarické komoře tak pacient 

dýchá čistý léčivý kyslík, který se pomalu rozpouští 

v krevní plazmě. Se stoupajícím tlakem v komoře 

roste i množství rozpuštěného kyslíku v plaz-

mě. V hyperbarické komoře je tedy kyslík v těle 

 pacienta přenášen nejen červenými krvinkami, 

ale také krevní plazmou, a to znamená jediné: více 

kyslíku představuje více energie pro tělo.  

VALERIE SAARA

Podrobné informace a rezervace na:

www.royalregent.cz
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Karlovarský kraj

Načerpejte energii v lázeňských hotelech Karlovarského 
kraje. Tešte se na úžasnou lázeňskou atmosféru, božský klid 
a blahodárné procedury. Na výletech za poznáním magických 
míst využijte turistickou kartu předplacených služeb Karlovy 
VARY REGION CARD (www.karlovyvarycard.cz).

www.zivykraj.cz

Nejbohatší nabídka relaxačních pobytů.
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K
acířská otázka úvodem – neudělali jsme 

si z digitálního marketingu tak trochu 

modlu?

Udělali. Na druhou stranu, je to logické. Spočítejte 

si, kolikrát denně zapnete počítač nebo telefon, ko-

likrát spustíte vyhledávač. Všechno jsme přenesli 

do online prostoru, a proto je potřeba dát virtuální 

existenci jistý řád. Aby měla smysl, musíte se o ni 

starat stejně jako o existenci fyzickou.

V čem jsou online marketing a komunikace 

v online prostoru odlišné od té běžné?

Je anonymnější, a tedy je mnohem těžší vybudovat 

vztah. Na druhou stranu je výrazně rychlejší.

Řada firem v B2B segmentu se ale domnívá, 

že online marketing příliš nepotřebují, své 

zákazníky znají, nejsou jich obvykle tisíce 

a obchodníci jsou s nimi v běžném kontaktu. 

Je to správný pohled?

Byl by to správný pohled, částečně, pokud máte 

patnáct velkoodběratelů, potřebujete opravdu 

víceméně e-mail. Pokud ale potřebujete budovat 

značku, povědomí, chcete si rozšiřovat zákaznické 

portfolio, pak je pro vás online dnes již nutností.

Je pravda, že když dnes něco hledáme, 

obvyklá cesta je přítel Google. Ten ovšem 

nabídne často stovky i tisíce odkazů. Co říkají 

analýzy o tom, jak si z nich vybíráme?

Více než 80 procent lidí se rozhoduje podle toho, 

co je na prvních místech. Pouze necelá pětina si 

otevře ještě druhou stránku odkazů a jen mizivé 

procento třetí. Nikomu se nechce klikat, a dokonce 

ani scrollovat. Takže první volba je to, co je nahoře. 

A pak bodují chytlavé titulky nebo doplňující in-

formace jako například hodnocení, adresa a určitě 

obrázky. Krok číslo jedna tedy je dostat se na první 

pozice, a když to nejde přirozenou cestou, pak si 

zaplatit reklamu.

A krok číslo dva? Jsem na prvním místě 

a přivedl jsem potenciálního zájemce na svou 

stránku. Jak z návštěvníka udělat zákazníka? 

Jak dosáhnout efektivní míry konverze?

Především by naše stránka měla ctít pravidla 

optimalizace pro vyhledávače (SEO). Jedním 

z prvních a stále často opomíjených je to, že 

stránka by měla být připravená pro počítače i pro 

mobily. Více než polovina návštěv internetu jsou 

totiž přístupy z mobilů. Stránka musí 

být také důvěryhodná a mít aktuální 

i kvalitní obsah, jen tak budete mít chuť 

se zdržet a používat ji. Třetí pravidlo je 

respektovat user experience, nabídnout 

stránku přátelskou, přehlednou, snadno 

a dobře ovladatelnou.

Používáme pojem stránka, což je 

typicky stránka webové prezentace. 

V online prostoru je ale mnohem 

více nástrojů. Fungují vůbec dnes 

webové stránky efektivně? Není 

lepší zvolit nějakou sociální síť?

Středobodem online marketingu 

vždycky musí být webová stránka. 

Důvodů je hned několik. Pokud stavíte 

prezentaci na sociálních sítích, blogu 

nebo různých fórech, nikdy ji nemáte 

pod kontrolou, správci těch nástrojů 

vás kdykoliv mohou vypnout nebo 

limitovat. A stejně důležitý je i druhý 

argument – pouze na svých webových stránkách 

máte možnost sbírat zákaznická data, se kterými 

můžete dále pracovat. Pokud ale virtuální život 

a komunikaci se svými zákazníky přenesete na 

sociální sítě, dáváte tyto informace zcela zdarma 

jim a oni je monetizují. Takže jak říkám, základem 

je kvalitní webová prezentace, a pak celé to široké 

online prostředí kolem slouží k tomu, abyste pro 

něj vytvářeli obsah, který bude schopen oslovit 

vaši cílovou skupinu a přivést zájemce právě na 

vaše stránky.

Lze srovnat úroveň online komunikace 

v Česku a v nejvyspělejších státech?

V e-commerce se od nás učí i ti nejvyspělejší, 

máme na počet obyvatel více e-shopů než třeba 

Velká Británie. A jsme v této oblasti o krok napřed, 

gramotní, schopní přijímat nové technologie 

i nástroje. Pokud ale jde o nějaké trendy, tam se 

naopak můžeme inspirovat my, protože jsme tak 

dva až čtyři roky za USA či Velkou Británií. Proto 

tu uspějí startupy, které do našeho světa přenesou 

model, který v těchto zemích úspěšně funguje.

Dokážete pojmenovat nejčastější či největší 

chyby českého online prostředí?

Spíš nevýhody, právě v oblasti e-commerce. Tím, 

že je tu tolik subjektů, a prostředí je velmi tvrdě 

konkurenční, potřebujete na kvalitní rozjezd 

vyšší investici. Druhá věc je, že otevřít e-shop je 

jednoduché a řada investorů má představu, že už 

první rok bude v zisku. To se ale obvykle nestává, 

za super start se považuje, když v prvním roce 

e-shop zaplatí svůj provoz. Splácení investic a zisk 

jsou otázkou až druhého třetího roku. A když na 

to investor není připraven, dostává se do kleští.

A nějaký nejnovější trend z onlinu?

Nejrychleji rostoucí cílová skupina v e-commerce 

jsou Silver surfers, lidé 55+, které do této pozice 

posunula pandemie. Byli zvyklí chodit do obchodů 

a najednou nemohli, museli využít e-shopy 

a zalíbilo se jim to. Důležité je to především proto, 

že je to skupina, kterou zatím nikdo efektivně 

neoslovuje, respektive ani zatím není jasné, jak 

ji oslovit. Všechny e-shopy jsou cíleny na mladší 

věkové skupiny. Je to velké téma pro celý online 

trh. Jak oslovit tuto cílovou skupinu, která má čas 

i peníze, ale ještě nemá návyky a oblíbené e-shopy 

či značky. Takže kdo dokáže oslovit tuto komunitu, 

může na tom slušně vydělat.

(Karol Veleba se pro měsíčník Komora tématu 

online marketingu bude v příštích číslech věnovat 

pravidelným seriálem.)  

PETR KARBAN

První volba je vždycky nahoře
Nedílnou součástí marketingového mixu současnosti je digitální 

marketing. Nebýt vidět v online prostoru znamená – zvláště v segmentu 

B2C – neexistovat. Platí to i pro segment B2B? A jak se vypořádat s úskalím 

virtuální prezentace? Nejen o tom s Karlem Velebou, spolumajitelem 

digitální agentury Effectix, která se na digitální marketing specializuje.
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Připraven na vše, co vám zítřek přinese

Udržet rodinu v hladkém běhu vyžaduje energii, čas i prostor. A s tím vším vám pomůže nový Caddy s posuvnými dveřmi, místem 
až pro sedm cestujících a se zavazadlovým prostorem až 760 l. Přiváží s sebou i bezklíčové otvírání dveří pro chvíle, kdy máte 
plné ruce, nejnovější infotainment s bezdrátovým Apple Car Play či hlasové ovládání.

Nového rodinného společníka teď získáte se zvýhodněním až 100 000 Kč, s financováním úročeným již od 0 %, zvýhodněním 
15 500 Kč na servisní balíček1 a s mnoha dalšími benefity. Neváhejte a pro více detailů kontaktujte svého prodejce Volkswagen 
Užitkové vozy.

Na obrázku je model s výbavou na přání. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Caddy: 4,5–6,0 l / 100 km, 119–136 g / km. 
Některé uvedené prvky mohou být součástí výbavy na přání.

1 Zvýhodnění servisních balíčků Service 5 let.
2 Záruka 2 + 2 roky s limitem 200 000 km zdarma.

Rodina je pěkná jízda
Nový Caddy

Zvýhodnění až 

100 000 Kč

Úrok úvěru již od

0 % ročně

Servis se zvýhodněním1 až 

15 500 Kč

Záruka 2 + 2 roky2

ZDARMA

Autorizovaný prodejce Volkswagen

ROS a.s.
Poříčí 3, 639 00 Brno, tel. +420 530 501 111 
www.rosauto.cz, e-mail: rosauto@rosauto.cz
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