
ÚNOR 2022 / ROČNÍK 23

w
w

w.
ko

m
or

a.c
z 

M
ěs

íčn
ík 

Ho
sp

od
ář

sk
é 

ko
m

or
y Č

es
ké

 re
pu

bl
iky

 | ú
no

r 2
02

2 
/ r

oč
ní

k 2
3

VÁŠ PRŮVODCE SVĚTEM PODNIKÁNÍ

MĚSÍČNÍK HOSPODÁŘSKÉ KOMORY 
ČESKÉ REPUBLIKY

HK ČR:
EKONOMICKÁ 
PROGNÓZA 2022

SERIÁL:
FIRMY  
S TRADICÍ

KOMORAPLUS:
BEZPEČNOST  
A CIVILNÍ OCHRANA

Miroslav Jandečka, BDO

DVACET LET STOJÍ  
ČESKO NA MÍSTĚ



UŠETŘI NA OBALU, NEŠETŘI NA KVALITĚ

Ušetři svou peněženku i přírodu – 100% recyklovatelný obal

VAJBAROVA KVALITA Z MORAVSKÝCH VINIC
Zaječí, U Vily 480
Telefon: 606 438 950



www.komora.cz   3

Vydání: 2/2022 

číslo vyšlo 1. 2. 2022 

příští číslo vyjde 1. 3. 2022

Pro Hospodářskou komoru ČR vydává: 

COT group, s. r. o. 

Komplex Olšanka 

Táboritská 23/1000 

130 00 Praha 3 

www.cot.cz

Šéfredaktor: 

Petr Karban 

petr.karban@cot.cz 

Tel.: 226 257 721

Foto na titulní straně: Jan Rasch

Foto editorial: archiv SOCR

Layout: Petra Honomichlová, Petra Martinásková

Grafická úprava a sazba: Jiří Novák 

Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie použité 

z Shutterstock.com.

Inzerce: inzerce@cot.cz

Distribuce: 

Mail Step, s. r. o. 

člen skupiny MEILLERGHP GmbH 

Do Čertous 2760/10 

193 00 Praha 9 – Horní Počernice

Produkce: Martina Pomykalová, Lucie Jonáková

Marketing: Zdeněk Novák

Eventy: Lucie Řežábková

Korektury: Táňa Holasová

Registrace MK ČR: 

E10663, ISSN 1802-1247

Uzávěrka příštího čísla: 14. 2. 2022

Vydavatel neručí za obsah inzerátů.

Předplatné a aktualizace členské základny: 

Odbor vnitřní komunikace 

Tel.: 266 721 604 

E-mail: vnitrnikomunikace@komora.cz

Vážení podnikatelé,
předně mi dovolte vám v prv-
ním letošním vydání komo-

rového časopisu popřát mnoho 
úspěchů a především pevné zdraví 
v roce 2022. Pro české firmy je ten-
to rok do značné míry krokem do 
neznáma. Máme tu stále covidovou 
pandemii s  nejistým vývojem, no-
vou vládu i nové ekonomické pře-
kážky v podobě zdražování vstupů 
a energií či stále většího nedostatku 
pracovníků.
O těchto a mnoha dalších téma-
tech jsme proto začali intenzivně jednat s koaliční 
vládou Petra Fialy která zatím Hospodářské 
komoře vychází vstříc a požadavkům podnikatelů 
naslouchá. Uvědomujeme si, že současná vláda 
přebírá zemi v době, kdy jí skutečně není co 
závidět. Stačí jmenovat rostoucí zadlužení státu, 
pokračující pandemii covidu-19, vysokou inflaci 
i nutnost zrychlit transformaci české ekonomiky. 
Vláda Petra Fialy ale dobře chápe, že bez úspěš-
ných podnikatelů a moderní ekonomiky nepůjde 
potřebné změny provést, a i proto promítla do 
svého programového prohlášení mnoho pod-
nětů od živnostníků a podniků, které zastřešuje 
Hospodářská komora a které jsme představili na 
posledním sněmu HK ČR. Vláda se chystá mimo 
jiné zdvojnásobit limit pro paušální daň a pro 

osvobození od plátcovství DPH 
z 1 na 2 miliony korun, čímž se 
sníží podnikatelům administrativa 
spojená s podnikáním, chce dále 
zatraktivnit částečné úvazky i do-
hody o provedení práce nebo sní-
žit administrativní zátěž.
Zdravé podnikatelské prostředí 
a dobře fungující firmy se ne-
obejdou bez zdravých veřejných 
financí. Po bezhlavém utrácení 
minulých let, které je jedním ze 
spoluviníků vysoké inflace v Čes-
ku, je nevyhnutelné konsolidovat 

veřejné rozpočty a výrazně omezit výdaje státu, 
zejména co se týká provozních výdajů. Škrty pe-
něz musí začít na škrtech zbytečné byrokracie, již 
lze snížit digitalizací státní správy. Pevně věřím, 
že nový rozpočet na letošní rok ukáže, že vláda 
myslí své reformní sliby vážně. Pokud vláda 
nezačne rychle brzdit zadlužování našeho státu, 
poškodí nás to v očích investorů i ratingových 
agentur. A pak bude muset místo investic do 
modernizace Česka vydávat peníze na obsluhu 
dluhu. Musíme proto dál přicházet s náměty 
na posílení české ekonomiky a dál pokračovat 
v tom, co se nám v posledních letech dobře 
daří – jasně a důrazně říkat, jak změnit Česko 
ve prospěch podnikatelů, jejich zaměstnanců 
i zákazníků.

DISTRIBUCE
	■ členům HK ČR (sdružuje více než 16 000 živnostníků a firem a 129 asociací, svazů, cechů a klastrů)
	■ jednotlivým kancelářím Hospodářské komory v regionech a začleněným živnostenským společenstvům
	■ VIP osobnostem českého politického, společenského a hospodářského života
	■ ministrům, hejtmanům a primátorům, senátorům a poslancům, státním organizacím a ambasádám v ČR

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

TOMÁŠ PROUZA, 
viceprezident  

Hospodářské komory ČR
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PRIORITY NOVÉ VLÁDY

Jaký bude rok 2022? Pohled Hospodářské komory nabízí 

novoroční projev prezidenta Vladimíra Dlouhého  

i poslední ekonomická prognóza.

10

DOJDE PSÍ HLAS DO NEBE?

Dálnice, železnice, logistika. Cévní systém života každé země, 

Česko nevyjímaje. Proč jsou, jaké jsou? Kde máme dluhy 

a co s tím můžeme dělat. Otázky pro experta na dopravu 

a logistiku Emanuela Šípa, předsedu Dopravní sekce HK ČR.

32

SERIÁL FIRMY S TRADICÍ

Počínaje tímto číslem startuje v našem časopise seriál 

představující české firmy, které na tuzemském trhu fungují  

více než 25 let, často už od revoluce v roce 1989.  

Firmy, které prokázaly svou odolnost a spolehlivost.

40

VĚDCI PŘINÁŠEJÍ ZAJÍMAVÉ PŘÍLEŽITOSTI

Nahradí vzácné kovy v bateriích, pomůže při vývoji léků 

na rakovinu, přispěje k odstraňování ekologických škod, 

a ještě se postará o to, aby nespadly staré železné mosty. 

Představujeme plody české vědy.

56

PODNIKATELÉ HLEDAJÍ PLATFORMU  

PRO BUDOUCNOST

Na půdě Hospodářské komory proběhlo úvodní pracovní 

setkání nově vznikající platformy, pracovně nazvané 

Firmy 2022+. Více než dvacítka manažerů a majitelů firem 

z nejrůznějších oborů diskutovala spolu s experty nejpalčivější 

problémy, jimž dnes firmy čelí.

66
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www.ruckl.com

Rony Plesl
umělecký ředitel Rücklu

„YES, jasné slovo všech, kteří se nebojí závazných 
rozhodnutí. Set karafy a sklenic vznikl pro přátelská 

i tvrdě obchodní jednání. Ať jsou Vaše rozhodnutí 
jasná a pokud možno vždy správná.“

Křišťálové YES!
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Průměrná hrubá měsíční mzda tak 
v roce 2022 přesáhne 40 000 Kč. 
I letos budou nejvyšší mzdy vyplá-
ceny na kvalifikovaných pozicích 
v nejdynamičtěji se rozvíjejících 
pododvětvích, jako jsou činnosti 
v oblasti nemovitostí, informační 
a komunikační činnosti, peněžnictví 
a pojišťovnictví. Vzhledem k vysoké 
základně bude v daných oblastech 
i absolutně nejvyšší meziroční nárůst 
mezd. V procentuálním vyjád-
ření nejvýrazněji porostou mzdy 
v činnostech v oblasti nemovitostí, 
v maloobchodě a velkoobchodě, ale 
i v ubytování a pohostinství.

Drahé energie se propíšou 
do celé ekonomiky
Až 83 % členů Hospodářské komory 
bude nuceno letos zdražit, a to pře-
devším v důsledku vývoje cen energií 
a dalších vstupů. Situace souvisí nejen 
se skokovým nárůstem cen elek-
třiny i plynu na trhu, ale i s krachy 
několika distribučních společností, 
kvůli kterým musely firmy přecházet 
na nové smlouvy, často s násobně 
vyššími cenami za energie. Vyplývá 
to z šetření Hospodářské komory 
mezi členy. Vysoké ceny elektřiny 
se v anketě ukázaly jako faktor, který 
ze všech nákladových položek nejvíce 
ovlivní podnikání v roce 2022. Až 
za elektřinou se umístily další vstupy, 
které v posledních měsících zažily vý-
razný růst – náklady na pracovní sílu 
nebo ceny pohonných hmot. Právě 

Krátce z Komory

Vládní program je vůči 
podnikatelům vstřícný
Vláda Petra Fialy promítla do svého 
programového prohlášení podněty 
podniků a živnostníků, které zastře-
šuje Hospodářská komora. Celkem 
34 doporučení nové vládě formu-
lovala v dokumentu Cesta ke svo-
bodnému podnikání a k prosperitě. 
Vláda se na základě těchto požadav-
ků podnikatelské sféry chystá mimo 
jiné zdvojnásobit limit pro paušální 
daň a pro osvobození od plátcovství 
DPH z 1 na 2 miliony korun, čímž se 
sníží podnikatelům administrativa 
spojená s podnikáním, dále hodlá 
zatraktivnit částečné úvazky i do-
hody o provedení práce. Vláda na 
jednáních s Hospodářskou komorou 
deklarovala, že s ní chce následující 
čtyři roky úzce spolupracovat. „Dob-
rá zpráva pro naše členy, že jejich hlas 
bude slyšet,“ dodal tajemník Úřadu 
HK ČR Tomáš Vrbík.

Dlouhý: Ekonomika 
stále funguje pod svým 
potenciálem
Podle Komorové národohospodářské 
prognózy tuzemský HDP letos vzros-
te o 4,3 %. Křehký hospodářský růst 
ale bude podle prezidenta Hospo-
dářské komory Vladimíra Dlouhého 
v inflačním prostředí, které se léta 
české ekonomice vyhýbalo, záviset na 
předvídatelné měnové politice ČNB 
a rozumné rozpočtové politice vlády. 
Růst HDP bude tažen zejména spo-

elektřina je nejcitlivějším nákladem 
pro třetinu oslovených firem. V této 
situaci mnoha podnikatelům nezbývá 
nic jiného, než vyšší náklady pro-
mítnout do vyšších cen svého zboží 
a služeb. Řada podnikatelů se nicmé-
ně snaží zmírnit nárůst výstupních 
cen snížením svých vlastních marží.

Přípravy na EuroSkills v Rusku
Hospodářská komora odeslala výboru 
pořadatele mezinárodních soutěží 
odborných dovedností WorldSkills 
Europe oficiální žádost ČR o zařazení 
24 oborů na mistrovství EuroSkills 
konané v srpnu 2023 v ruském Petro-
hradu. Poměřit dovednosti v těchto 
oborech by tak mohli mladí lidé 
od 17 do 25 let z celé Evropy, mimo 
jiné karosáři, obkladači, truhláři, 
šperkaři, ale také třeba vývojáři 
webových stránek nebo trenéři fitness. 
Koordinátorem soutěže EuroSkills 
za ČR je Hospodářská komora. Ta 
předpokládá, že ČR uspěje se svou žá-
dostí v 15 až 20 profesích. „V takovém 
případě by delegaci českých reprezen-
tantů a jejich týmů za dva roky tvořilo 
čtyřicet až padesát lidí. Celkové nákla-
dy na reprezentaci ČR tak odhadujeme 
nejméně na 8,9 milionu korun,“ uvedl 
viceprezident HK ČR a prezident 
Cechu obkladačů Roman Pommer. 
Loni v soutěži konané v rakouském 
Štýrském Hradci se čtyři Češi v kon-
kurenci kolegů z 25 evropských zemí 
umístili na 5. až 11. místě.  ■
MIROSLAV DIRO

třebou domácností vlivem rostoucích 
reálných mezd a také díky odložené 
spotřebě domácností. Šéf Komory 
zároveň upozornil, že růst průmy-
slové produkce bude nižší než loni. 
Inflace za celý letošní rok dosáhne 
5,6 %. (Celou prognózu včetně prů-
zkumu HK ČR mezi podnikateli čtěte 
na straně 12.)

Mzdy reálně vzrostou,  
i přes vyšší inflaci
Mzdy i letos reálně vzrostou, a to 
i přes relativně vyšší inflaci, zejména 
kvůli tomu, že firmy trpí nedostat-
kem zaměstnanců s žádanou kvali-
fikací i zaměstnanců vůbec. Vyplývá 
to z dat členů Hospodářské komory. 
Dynamika hrubých mezd se po loň-
ském jednorázovém vyčerpání „da-
ňového polštáře“, vytvořeného zru-
šením superhrubé mzdy a zvýšením 
základní daňové slevy, letos zvýší. 
Nominální mzdy meziročně vzrostou 
o 7 %, nejčastěji o 2 až 3 tisíce korun. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA SPUSTILA 
NA SOCIÁLNÍ SÍTI FACEBOOK, 
NA PROFESNÍ SÍTI LINKEDIN 
A VE VYHLEDÁVAČI SEZNAM.CZ 
NOVOU KAMPAŇ

Ve dvou vizuálech, odkazujících na ankety  
umístěné na webu KomoraPlus.cz, vyzdvihuje 
podniky a živnostníky jako motor české ekonomiky.  
Druhým vizuálem – Na klima s rozumem: 
Hospodářská komora bojuje za reálná řešení – 
ujišťuje podnikatelskou veřejnost, že nedopustí 
masivní přesun výroby a průmyslu mimo Evropu  
jen kvůli zelené politice.

ČÍSLO MĚSÍCE

4,3 %
O TOLIK PROCENT LETOS 
VZROSTE HRUBÝ DOMÁCÍ 
PRODUKT ČESKÉ REPUBLIKY, 
JAK PREDIKUJE NA 
ZÁKLADĚ DAT SVÝCH ČLENŮ 
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR.
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S aplikací FUTUR/E/GO můžete 
svůj elektromobil dobíjet na více 
než 380 místech po celé ČR. 

ELEKTROMOBILITA.cz

Naše energie
vás posouvá vpřed
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Regiony a společenstva

Společenstva
Setkání malířského cechu 
s pražským primátorem
Mistrovská zkouška nebo nezbytná 
podpora učňovského školství ze stra-
ny magistrátu byly hlavními tématy 
tradičního setkání Cechu malířů, 
lakýrníků a tapetářů ČR s primáto-
rem hl. m. Prahy Zdeňkem Hřibem. 
Schůzka cechu s pražským primá-
torem proběhla po dvouleté pauze 
způsobené pandemií covidu-19.

ATZ představí hlavní 
legislativní novinky
Asociace pracovníků tlakových zaří-
zení připravuje na 3. až 5. května akci 
PRESSURE 2022, na které podnika-
telům představí stěžejní legislativní 
novinky v oboru tlakových zařízení. 
Součástí akce budou i kulaté stoly, 
kde se firmy dozví k novým normám 
a zákonům podrobnější informace. 
PRESSURE 2022 se uskuteční v krá-
lovéhradeckém hotelu Černigov ve 
spolupráci s Technickou inspekcí ČR 
a vzdělávací agenturou Kapka.

ve vodárenství. Odborné přednášky 
zároveň představí možnosti, jak 
online hrozbám čelit nebo minima-
lizovat jejich následky. Na webináři 
se mj. podílí Národní úřad pro ky-
bernetickou bezpečnost a informační 
bezpečnost. Více informací získáte 
na www.sovak.cz.

Kolektivní smlouva 
pro odvětví textil, oděv a kůže 
na rok 2022

Výkonný ředitel Asociace textilního-
-oděvního-kožedělného průmyslu 
Jiří Česal a předseda Odborové 
organizace zaměstnanců textilního, 
oděvního a kožedělného průmyslu 
Čech a Moravy Zdeněk Heller po-
depsali kolektivní smlouvu vyššího 
stupně na rok 2022 pro odvětví textil, 
oděv a kůže, čímž završili kolektiv-
ní vyjednávání o podmínkách pro 
pracovníky v oboru.

Pardubický 
a Králové
hradecký kraj
Setkání exportérů 
a importérů

Podpora exportéru ze strany státu, 
důsledky současné energetické krize 
nebo rostoucí náklady v dopravě byla 
témata setkání podnikatelů Pardu-
bického a Královéhradeckého kraje, 
které na terminálu Jana Kašpara par-
dubického letiště uspořádala Krajská 
hospodářská komora Pardubického 
kraje. Na setkání diskutovali vedle 
zástupců hospodářské komory také 
představitelé Pardubického a Králo-
véhradeckého kraje, města Pardubice 
a Hradec Králové a také významní ex-
portéři a importéři z celého regionu.

Jihočeský kraj
Pracovní příležitosti  
v jižních Čechách
První veletrh práce Jihočeské hospo-
dářské komory proběhne 22. března 
ve Strakonicích, následovat budou 
akce v Jindřichově Hradci, Českém 
Krumlově, Táboře, Prachaticích, Písku 
a Českých Budějovicích. Partnerem 
veletrhů je tradičně krajská pobočka 
Úřadu práce ČR, jehož zaměstnanci 
na stánku příchozím zájemcům pora-
dí, jak si zpracovat životopis, nebo jak 

Zaměstnanci textilního, oděvního a kožedělného průmyslu a zaměstnavatelé v tomto oboru 
se dohodli na kolektivní smlouvě pro rok 2022.

Kybernetická bezpečnost  
ve vodárenství
Sdružení oboru vodovodů a kana-
lizací ČR pořádá 24. února webinář 
nazvaný Kybernetická bezpečnost ve 
vodárenství. Ve spolupráci se specia-
listy oboru akce poskytne aktuální 
informace o virtuálních hrozbách 

Zástupci cechu malířů na setkání s pražským primátorem také zmínili, že plánují druhý ročník pochodu sv. Lukáše a že se začínají chystat na další ročník 
soutěže EuroSkills, kde věří, že bude mít ČR své reprezentanty v malířském řemesle.
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se ucházet o práci či získat zaměstnání 
odpovídající jejich kvalifikaci. Více 
informací zájemci naleznou na webu 
   www.veletrhy-prace.cz.

Středočeský kraj
Vědecká konference Já, robot
V rámci propagace studia technic-
kých oborů, ale i popularizace vědy 
a techniky, se 9. února v prostorách 

CEROP Kolín uskuteční vědecká 
konference s názvem JÁ, ROBOT. 
Akci pořádá Střední průmyslová 
škola strojírenská Kolín ve spo-
lupráci s Krajskou hospodářskou 
komorou Střední Čechy, městem 
Kolín a za finanční podpory IKAP II 
Středočeského kraje. Konference se 
zaměří zejména na žáky a studenty 
základních a středních škol. Více in-
formací získáte na e-mailové adrese 
heroutova@komora.cz.

Jihomoravský 
kraj
Brno hostilo výstavu umění

Vernisáž bilanční výstavy s názvem 
Křížová cesta Vladimíra Svobody 
uspořádala v kooperaci s investiční 
společností A-Dax Invest ve svých 
prostorech Regionální hospodářské 
komory Brno. Čtrnáct unikátních 

Veletrhy práce se v jižních Čechách budou konat i letos.

malovaných desek představuje vý-
jevy ze života Ježíše Krista. Výstavu 
společně zahájili mimo jiné hejtman 
Jihomoravského kraje Jan Grolich, 
náměstek brněnské primátorky Petr 
Hladík a velvyslankyně Lichten-
štejnského knížectví v ČR Maria-Pia 
Kothbauer.  ■

MIROSLAV BENEŠ, HK ČR

Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich při zahájení výstavy Křížová cesta Vladimíra Svobody.

Přihlášky do CZECHSKILLS 2022 
otevřeny!
Máte zájem přihlásit se do programu propojujícího národní 
a mezinárodní profesní soutěže? Rádi byste se kvalifikovali 
na evropské mistrovství EuroSkills 2023 v Petrohradu?

Bližší informace, přihlášku a pravidla pořádání národních odborných 
profesních soutěží CzechSkills 2022 naleznete na www.czechskills.cz. 
CzechSkills je národní značka odborných profesních soutěží v moderních 
i tradičních oborech, propůjčovaná Národním centrem CzechSkills při 
Hospodářské komoře ČR, jejíž pravidla byla schválena v lednu 2022.
Hospodářská komora ČR už na konci loňského roku odeslala výboru 
pořadatele mezinárodních soutěží odborných dovedností WorldSkills 
Europe oficiální žádost České republiky o zařazení 24 oborů na mistrovství 
EuroSkills konané v srpnu 2023 v ruském Petrohradu. Poměřit dovednosti 
v těchto oborech by tak mohli mladí lidé od 17 do 25 let z celé Evropy, 
mimo jiné karosáři, obkladači, truhláři, šperkaři, ale také třeba vývojáři 
webových stránek nebo trenéři fitness.
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Projev prezidenta Hospodářské komory ČR 
k nadcházejícímu roku

Rok 2022 bude přes řadu překážek 
obdobím výzev a velkých příležitostí
Dámy a pánové, dovolte mi, abych se na počátku nového roku 2022 jako prezident Hospodářské komory obrátil  
na české podnikatelky a podnikatele, zaměstnavatele i na manažery a vlastníky velkých firem.

Z pohledu krátkodobé budoucnosti musím 
začít pandemií. Především chci poděkovat 
všem podnikatelům a zaměstnavatelům, 

od nejmenšího řemeslníka po generální ředitele 
největších firem, kteří nás ekonomicky přenesli 
přes nejtěžší měsíce pandemie. Bez vás a vaší práce 
bychom neudrželi fungující ekonomiku ani životní 
úroveň v naší zemi. A přes veškerá nepochopení 
a rozpory musím poděkovat rovněž minulé vládě 
za její práci v pandemické době, a především za její 
snahu zajistit konkrétní podpory a kompenzace 
pro podnikatele.
Pandemii jsme dosud nepřekonali, ale poučili jsme 
se. Je před námi zřejmě ještě další období onemoc-
nění variantou omikron, chceme ji však překonat 
bez tvrdých ekonomických uzávěr. V uplynulých 
dnech jsme s novou vládou našli shodu v opatře-
ních, která – věřím – budou představovat efektivní 
boj s virem při udržení ekonomiky v chodu. To je 
cesta pro celý letošní rok, kdy covid s námi ještě 
bude, ale my se s ním naučíme žít.

Problémy známe, ale od požadavků 
ustoupit nemůžeme
Nová vláda – a jsem rád, že i jí již mohu poděkovat 
za připravenost s námi konzultovat všechny dosud 
realizované kroky – přebírá naši zemi v nelehké 
době. Okamžitým tématem posledních měsíců 
jsou ceny energií, které kromě domácností tíží 
samozřejmě také firmy. Stejně je však tíží i růst 
mezd související s napětím na trhu práce. Připoč-
teme-li vnější faktory, výsledkem je pak očekávaná 
inflace ve výši 6 procent v tomto roce. Centrální 
banka zareagovala prudkým zvýšením základních 
sazeb a koruna následně posiluje, což komplikuje 
život vývozcům. Veřejné finance jsou poškozeny 
covidem do té míry, že nelze očekávat masivní 
přímou podporu podnikatelů. Nové vládě opravdu 
není co závidět, ale tím spíše Hospodářská komora 
chce, dokonce musí vůči vládě jasně formulovat 
své požadavky.

Okamžitým úkolem jsou kroky směrem k jinému 
způsobu regulace trhu s energiemi. Chápeme, že ře-
šení se nenajde okamžitě. Jako prezident Hospodář-
ské komory však neumím našim členům vysvětlit, 
proč ceny energií tak prudce vzrostly, ale současně 
vzrostly i marže energetických společností. To je 
okamžitý úkol pro ministra průmyslu a obchodu. 
Stejně je nutno okamžitě, jakmile to covidová situa-
ce dovolí, krátkodobě řešit napjatou situaci na trhu 
práce dovozem zahraničních pracovníků. Vždy 
zdůrazňujeme, že to nevidíme jako trvalé řešení, ale 
jako „záplatu“ na momentální problém.

Problém leží v průsečíku
Základní problém dalšího našeho ekonomické-
ho rozvoje však leží v průsečíku politik v oblasti 
energetiky, průmyslu a životního prostředí. Špatná 
hospodářská politika může zcela zastavit další sbli-
žování naší ekonomické úrovně s vyspělou západní 
Evropou, správná politika ji naopak může urychlit. 
Hospodářská komora nezpochybňuje nutnost rea-
govat na klimatickou změnu, zelená politika však 
musí zohledňovat specifické podmínky jednot-
livých členských států. A nejde zde jen o podni-
katele, ale o všechny občany naší země, neboť my 
všichni poneseme náklady zvýšení cen energií, ale 
i vstupních materiálů a všeho dalšího.
Požadujeme po vládě, aby se bránila těm cílům 
Zelené dohody, které jsou v případě naší země 
zjevně nerealistické. Usilujme o zachování co 
nejvyšší možné míry energetické soběstačnosti. 
Víme, že o základním nasměrování klimatických 
politik je v Evropské unii rozhodnuto, ale to 
neznamená, že například u balíčku Fit for 55 vláda 
nemá poukazovat na místy až nesmysly nebo že 
nemá bojovat o vlastní právo na rozhodování 
o energetickém mixu. Silvestrovský únik informací 
o možném přijetí plynu a jaderné energie jako 
„zelených zdrojů“ ze strany Evropské komise po 
delší přechodné období je nejen světlem na konci 
tunelu, ale ukazuje, že i menší země jako ČR může 

v Evropě pro své cíle najít velké spojence a prosadit 
přijatelná řešení pro všechny.

Digital dohání automotive
Požadujeme však současně po vládě, aby vytvořila 
odpovídající podmínky pro investice do obno-
vitelných zdrojů, kde máme stále větší potenciál 
než instalovaný výkon. Oceňujeme vládní snahu 
rehabilitovat fotovoltaiku, musíme však přesvědčit 
veřejnost, že z ní nezbohatnou jen další solární ba-
roni. Stejně tak urychleme budování infrastruktury 
pro elektromobilitu jako podmínku dalšího rozvoje 
sektoru automotive. Především však požadujeme po 
vládě vytvořit podmínky pro investice do těch sek-
torů, kde máme do budoucna největší komparativní, 
zvláště lidské výhody. Jedná se o zelené technologie, 
ale především o digitální ekonomiku, kde máme 
nesmírně schopnou mladou generaci a která již dnes 
tvoří téměř 9 procent hrubého domácího produktu 
a dohání tak 10procentní podíl automotive sektoru.
Požadujeme-li vhodné podmínky pro investování, 
nemáme jen na mysli využití evropských peněz 
(i když je využívejme maximálně), ale především 
atraktivní podmínky pro soukromý kapitál, ať 
domácí, či zahraniční – nízká byrokracie, daňová 
zvýhodnění (ano, i v době vysokých deficitů 
veřejných financí), vzdělávací systém nabízející 
profesně připravené lidi a další. V případě digitální 
ekonomiky, od e-commerce až třeba po kryptomě-
ny, se to vyplatí, obzvláště proto, že máme v těchto 
oblastech nesmírně schopné mladé lidi. Sem je také 
především nutno napřít úsilí o efektivní využití 
prostředků na vědu, výzkum a inovace. Jen inves-
tice do perspektivních oborů s budoucí přidanou 
hodnotou nám umožní překonat požadavky Zelené 
dohody, především důsledky dekarbonizace.

Jsme vládě důstojným partnerem,  
ne protivníkem
Je mnoho dalších oblastí, kde musíme po vládě po-
žadovat jasnou politiku a vstřícné kroky. Především 
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jde o trh práce a rostoucí náklady na pracovní sílu 
dané nesouladem poptávky a nabídky jednotlivých 
kvalifikací a navyšováním minimální mzdy a s ní 
svázaných zaručených mezd. Snížení odvodového 
zatížení práce, které má Česká republika jedno 
z nejvyšších v OECD. Rozvoj dálniční a železniční 
infrastruktury, včetně pokračování v projektech 
vysokorychlostních tratí. Novela pracovně-právní 
legislativy s cílem digitalizace pracovně-práv-
ních vztahů. Digitalizace našeho života obecně, 
srozumitelná a přístupná pro všechny. Zachování 
základních principů již přijatého nového stavební-
ho zákona. Důstojná role zaměstnavatelů při for-
mování vzdělávacích programů na všech stupních, 
především však u učňovského školství, definování 
profesních kvalifikací a u celoživotního vzdělávání. 
Legislativní ukotvení mistrovské zkoušky.
Hospodářská komora je připravena po odezně-
ní covidových vln nadále pokračovat v diskuzi 
s Ministerstvem zdravotnictví ohledně dlouhodo-
bého financování českého zdravotnictví – vždyť 
podnikatelé jsou zdaleka největším přispěvate-
lem do zdravotního systému. Akviziční politika 
Ministerstva obrany musí maximálně využívat 

schopností a kapacit českého obranného průmyslu. 
Proexportní politika i snaha udržet maximálně 
otevřené světové trhy a boj s protekcionismem se 
musí stát významnou aktivitou nejen Ministerstva 
průmyslu a obchodu a Ministerstva zahraničních 
věcí, ale celé vlády. Jsme připraveni podpořit 
udržení aktivních obchodních a ekonomických 
vztahů s Čínou a s Ruskem, bez ohledu na politic-
ké ochlazení a konkurenční (nebo dokonce místy 
i bezpečnostní) hrozby z těchto zemí. A jistě víme 
o řadě dalších oblastí, kde máme jasnou představu 
o vládní politice a jsme připravení s vládou úzce 
a konstruktivně spolupracovat.

Stabilizace veřejných financí  
je prioritou všech
Závěrem, po mnohých apelech na vládu, mi 
dovolte, abych se obrátil i na podnikatele s apelem. 
Téměř jsem se dnes nezmínil o problémech 
veřejných financí a o daních. Jako prezident Hos-
podářské komory musím samozřejmě odmítnout 
veškeré úvahy o vyšších daních. Prosím však 
všechny podnikatele, aby si uvědomili, že tato 
vláda bezpodmínečně musí začít stabilizovat ve-

řejné finance. Z pohledu deficitů a dluhu jsme na 
konci roku 2019 patřili k evropským premiantům. 
Při pokračování současných trendů však hrozí, že 
v roce 2024 bychom měli podíl dluhu na HDP vyš-
ší než zhruba polovina zemí Evropské unie, a tedy 
pozici premianta již určitě ztrácíme.
Nemusel by to být problém, zůstanou-li úrokové 
sazby nízké a peníze levné. To se však v posledních 
měsících neděje, naopak. České ekonomice hrozí, že 
bude mnohem více zranitelná vůči vnějším šokům 
a nebude ani na ty nejpotřebnější investice. Podni-
katelé proto musí pochopit, že stabilizace veřejných 
financí je prvořadým úkolem nás všech. Zjednodu-
šeně řečeno, podpora musí jít jen těm sociálně nej-
potřebnějším a opravdu jen tam, kde to do budouc-
na přináší nejvyšší přidanou hodnotu. Nebo řečeno 
jinak, jednodušeji – podnikatelé od státu musí 
chtít dobrou politiku, nemohou však chtít peníze. 
Neptejme se, co stát může dát nám, ptejme se, jak si 
my podnikatelé můžeme pomoci sami.
Dámy a pánové, přeji vám hodně zdraví a podni-
katelských úspěchů v roce 2022.  ■

VLADIMÍR DLOUHÝ, prezident HK ČR
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V prosinci, týden před Vánoci, zveřejnila Hospodářská komora svou národohospodářskou prognózu – ta očekává růst HDP 
pro letošní rok o 4,3 %. Podle prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého to bude růst solidní, leč přesto křehký. V inflačním 
prostředí, které se léta české ekonomice vyhýbalo, bude záviset na předvídatelné měnové politice ČNB a na rozumné 
rozpočtové politice vlády.

Šéf Komory zároveň upozornil, že růst průmy-
slové produkce bude letos nižší (4,8 %) než 
loni, kdy zásadně a pozitivně ovlivnil vývoj 

tuzemské ekonomiky.
„Rok 2021 nebyl v pravém slova smyslu rokem 
restartu. Výsledky loňského roku ovlivnil především 
tvrdý lockdown v roce 2020. Ekonomika fungovala 
pod svým potenciálem a teprve v průběhu roku 
2022 budeme mít šanci na zvrat,“ je přesvědčen 
prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. 

Růst HDP bude podle něj tažen zejména spotře-
bou domácností vlivem rostoucích reálných mezd 
a také díky odložené spotřebě domácností z let 
2020 a 2021.

Vývoj mezd
„Mzdy i v tomto roce reálně vzrostou, a to i přes 
relativně vyšší inflaci, zejména kvůli tomu, že firmy 
trpí nedostatkem zaměstnanců s žádanou kvalifika-
cí i zaměstnanců vůbec,“ vysvětlil Dlouhý.

Podle komorové prognózy se dynamika hrubých 
mezd po loňském jednorázovém vyčerpání „daňo-
vého polštáře“, vytvořeného zrušením superhrubé 
mzdy a zvýšením základní daňové slevy, v letoš-
ním roce zvýší. Nominální mzdy meziročně 
vzrostou nejčastěji o 2 000 až 3 000 Kč. „Průměrná 
hrubá měsíční mzda tak v roce 2022 přesáhne 
40  tisíc korun,“ upřesnil Dlouhý.
I letos stejně jako vloni budou nejvyšší mzdy vy-
pláceny na kvalifikovaných pozicích v nejdynamič-

Ekonomika se letos ještě nezotavila,
mzdy přesto reálně vzrostou
Průmysl čeká na oživující impulz
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těji se rozvíjejících pododvětvích, jako jsou činnos-
ti v oblasti nemovitostí, informační a komunikační 
činnosti, peněžnictví a pojišťovnictví. Vzhledem 
k vysoké základně bude v daných oblastech i ab-
solutně nejvyšší meziroční nárůst mezd. V pro-
centuálním vyjádření nejvýrazněji porostou mzdy 
v činnostech v oblasti nemovitostí, v maloobchodě 
a velkoobchodě, ale i v ubytování a pohostinství. 
„Předpokladem udržitelného vývoje mezd ale je, aby 
nová vláda při přepracování státního rozpočtu na 
rok 2022 v části týkající se platů v rozpočtové sféře 
byla střídmá,“ zdůraznil Dlouhý.
Hospodářská komora upozorňuje, že i růst koneč-
né spotřeby bude částečně oslaben předpokláda-
ným navýšením úrokových sazeb ČNB, což povede 
ke snížení objemu prostředků vynakládaných 

na běžnou spotřebu a současně k poklesu zájmu 
o spotřebitelské úvěry.

Investice firem
Vedle spotřeby domácností bude v letošním roce 
růst ekonomiky tažen také investicemi. Podle 
Hospodářské komory bude nedostatek kvalifi-
kované pracovní síly jak hnací silou, tak i barié-
rou bránící v následujícím období soukromým 
investicím.
„Zaznamenáváme snížení investičního apetitu 
i u velkých hráčů na trhu s relativním dostatkem 
finančních prostředků k řešení jinak obvyklých 
výzev. Růst fixních investic je tak nejistý. Předpo-
kladem růstu je, aby vláda investory povzbudila 
zpětným prodloužením a rozšířením daňových 
pobídek při pořízení nového majetku. Jinak hrozí, 
že v důsledku růstu cen energií a produkčních cen 
bude tvorba hrubého fixního kapitálu výrazně 
pomalejší, nebo bude dokonce stagnovat,“ varoval 
Dlouhý.
Na nedostatečné investice firem do strojů a tech-
nologií upozornila Hospodářská komora v minu-
lém období již několikrát. Investice firem do poří-
zení majetku potřebného k podnikání rostly vloni 
velmi pomalu, což ohrožuje oživení a trvalejší 
udržitelný růst české ekonomiky. Nové vládě proto 
doporučila daňově zvýhodnit i pořízení investic do 
3. odpisové skupiny, kde se strojní a technologická 
zařízení standardně amortizují 10 let.

Firmy snižují marže,  
inflace přesto dosáhne 5,6 %
Přestože většině podnikatelů vzrostly ceny vstupů, 
zvýšení cen vlastní produkce neplánují všichni 
z nich. Nemalá část podnikatelů sníží své marže, 
v plánu to mají zejména menší firmy. Růst cen 
vstupů se tak v plné míře nepromítne do spotře-
bitelské inflace, přístup podnikatelského sektoru 
bude dopady růstu produkčních cen na spotře-
bitele tlumit. Přesto roční míra inflace dosáhne 
5,6 %. Vrchol inflační křivky prognóza vidí zhruba 
v polovině prvního čtvrtletí 2022.
Pozitivně bude k růstu HDP přispívat i zahraniční 
obchod. Ten ale bude z velké části vykompenzo-

ván změnou stavu zásob. Zpětná vazba z členské 
základny Hospodářské komory signalizuje, že 
provedené i plánované zvyšování základních 
úrokových sazeb ze strany ČNB nemusí mít na 
české podnikatele takový negativní dopad, jak se 
očekávalo. Trhem předvídatelné posilování koruny 
v důsledku měnové politiky ČNB tak zřejmě 
výrazněji nepoškodí české exportéry, mohlo by 
naopak tlumit problém zdražujících se dováže-
ných vstupů.
Ve srovnání s loňským vývojem se tempo 
průmyslové výroby o několik procentních bodů 
zpomalí. Záleží přitom také na naplnění rizik, 
především na epidemickém vývoji a načasování 
plnohodnotného obnovení dodavatelsko-odběra-
telských řetězců. Strukturální změna ekonomiky, 
která byla koronavirovou krizí urychlena, může 
být v krátkém horizontu vnímána jako pozitivní 
i negativní riziko zároveň. Pozitivním rizikem je 
čerpání peněz v rámci Národního plánu obnovy 
a rychlost zapojení těchto prostředků do reálné 
ekonomiky.

Hrozby a příležitosti 2022
Komora vedla od 14. do 22. listopadu loňského 
roku anketu s názvem Hrozby a příležitosti příští-
ho roku. Cílem bylo zjistit, jak podnikatelé vnímají 

Zdroj dat: HK ČR, šetření „Hrozby a příležitosti 2022“, listopad 2021, 398 respondentů

TOP 5 DŮVODŮ K POTENCIÁLNÍM POTŘEBNÝM INVESTICÍM
(max. 3 odpovědi)

 Udržení nebo rozšíření produkce/služeb  54 %

 Zvýšení produktivity 42 %

 Perspektivní snížení nákladů 37 %

 Řešení nedostatku pracovní síly  33 %

 Dosažení větší flexibility výroby či služeb  22 %

HDP (r/r, stálé ceny) 4,3 %

HDP (r/r, běžné ceny) 8,0 %

Inflace (CPI, roční průměr) 5,6 %

Tvorba hrubého fixního kapitálu  
(r/r, stálé ceny) 

5,0 %

Průmysl (r/r, stálé ceny) 4,8 %

Nominální průměrná  
hrubá mzda (r/r) 

7,0 %

CZK/EUR (roční průměr) 24,8

KOMOROVÁ NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ  
PROGNÓZA NA ROK 2022
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budoucí ekonomický vývoj a jaká úskalí očekávají 
v roce 2022. Celkem se do šetření zapojilo 398 re-
spondentů – podnikatelů a zároveň členů HK ČR, 
a to ze všech krajů ČR a všech hlavních odvětví 
ekonomiky.
Obnova českého hospodářství není myslitelná 
bez silného zapojení soukromých investic. Právě 
investiční apetit firem je zásadním faktorem vstu-
pujícím do prognóz dalšího ekonomického vývoje 
a zároveň také velkou neznámou. Zeptali jsme 
se proto firem, do čeho potřebují investovat, co 
jim v tom nejvíce brání a jak vidí svoji investiční 
aktivitu v příštím období.
Na základě odpovědí jsme mimo jiné zjistili, co 
je hlavním důvodem k potenciálním potřebným 
investicím. Většina (54 %) respondentů uved-
la, že snaha udržet či rozšířit produkci zboží 
a poskytování služeb je hlavním motorem pro 
investování v jejich firmě. Týká se to především 
sektoru služeb a firem s více než 250 zaměstnanci. 
Dvě pětiny (42 %) účastníků ankety potřebují 
investovat, aby zvýšili produktivitu práce, a 37 % 
respondentů proto, aby snížili náklady. Tyto dva 
důvody převládají ve zpracovatelském průmyslu, 
kde na předních místech figuruje i nedostatek 
pracovní síly, který je s uvedenými problémy úzce 
spojen.
Je pozoruhodné, že prozatím jsou pro podnikatele 
jen okrajovým důvodem k investicím regulatorní 
požadavky (7 %). Lze však předpokládat, že do 
budoucna zejména v souvislosti s rozšířením 
klimaticko-energetické legislativy výrazně vzroste 
i tato motivace.

Náklady na práci, nejistota a růst cen
Přestože firmy mají často silné investiční potřeby, 
neznamená to, že investice mohou být snadno 
realizovány. Překážek v investičním rozhodování 
je v současnosti celá řada, a proto jsme se ptali na 
to, co brání firmám při rozhodování o investicích 
v následujícím období. Respondenti mohli volit 
z 15 nabízených bariér. Nejčastěji zmiňovanou 
překážkou investic jsou rostoucí náklady práce 
(uvedlo 50 % respondentů), a to především 
u menších firem a dále ve stavebnictví a v re-
stauračních službách. V těsném závěsu skončila 
nejistota ohledně dalšího vývoje (uvedlo 47 % 
respondentů). Tuto nejistotu pociťují zvláště silně 

firmy působící v restauračních službách vzhledem 
k mimořádným opatřením vlády v souvislosti 
se šířením koronaviru a ve zpracovatelském 
průmyslu z důvodu narušených dodavatelsko-od-
běratelských řetězců.
Třetí nejintenzivněji vnímanou překážkou investic 
(uvedlo 43 % respondentů) jsou rostoucí ceny 
energií, materiálů, meziproduktů a zařízení. Kvůli 
vyšším provozním nákladům totiž často firmám 
na investice nezbývají peníze. Významnou roli 
hraje tento faktor především ve zpracovatelském 
průmyslu a u větších firem. Na předním místě 
se objevuje nedostatek personálu s potřebnou 
kvalifikací (uvedlo 41 % respondentů), který trápí 
všechny obory už řadu let, především pak staveb-
nictví a s koronavirovou krizí nově i restaurační 
služby a maloobchod. Nedostatek pracovní síly je 
tak i hnací silou i bariérou bránící investicím.

Pandemií postižené segmenty  
budou investovat méně
S velkým odstupem se na dalších příčkách umís-
tily problémy spojené s nadměrnou administra-
tivou (stavební řízení, daňová zátěž, požadavky 
regulace), s narušením dodavatelsko-odběratel-
ských řetězců (dodací lhůty, nedostatek dodava-
telů) nebo s financováním podniku (nedostatek 
vlastních finančních prostředků, podmínky pro 
získání financování, existenční problémy). Jen 
zcela marginální počet respondentů (3 %) nevidí 
žádné překážky pro realizaci investic.
Výsledkem působení výše zmíněných faktorů (sti-
mulů a naopak bariér) je, že v následujícím období 
bude investovat více či stejně jako vloni 65 % re-
spondentů. Třetina (35 %) účastníků ankety bude 
peníze určené na investice snižovat, což je ale 
v situaci s extrémně nejistými vyhlídkami dalšího 
vývoje potěšující výsledek – očekávali jsme mno-
hem horší číslo. Oproti předchozím výsledkům se 
však změnila struktura odpovědí. Zatímco v srpnu 
očekávaly pokles investic především menší firmy 
a ty velké počítaly častěji s růstem, v listopadu 
byly výsledky u všech sledovaných velikostních 

Zdroj dat: HK ČR, šetření „Komorový barometr“, srpen 2021, 617 respondentů,  
a šetření „Hrozby a příležitosti 2022“, listopad 2021, 398 respondentů

JAK SE BUDOU VYVÍJET VAŠE INVESTICE V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ?

Vzrostou 

Zůstanou stejné 

Poklesnou 

srpen 2021 listopad 2021

22 % 

18 %

54 % 

47 %

24 % 

35 %

Zdroj dat: HK ČR, šetření „Hrozby a příležitosti 2022“, listopad 2021, 398 respondentů

TOP 10 NEJVĚTŠÍCH PŘEKÁŽEK REALIZACE INVESTIC
(max. 3 odpovědi)

Rostoucí náklady práce 50 %

Nejistota ohledně dalšího vývoje (koronavirus,  
odbyt, mezinárodní doprava, nová vláda apod.) 

46 %

Rostoucí ceny energií, materiálů/meziproduktů a zařízení 
(kvůli vyšším provozním nákladům na investice nezbývá) 

43 %

Nedostatek personálu s potřebnou kvalifikací 41 %

Dodací lhůty (pro samotnou investici  
nebo pro nezbytné související vstupy) 

20 %

Nedostatek vlastních finančních prostředků 20 %

Pomalé stavební řízení a s tím spojená administrativa 15 %

Daňová zátěž 13 %

Podmínky pro získání financování (úrokové sazby,  
záruky, splnění ukazatelů apod.) 

13 %

Nedostatek kvalitních dodavatelů 11 %
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kategorií v podstatě shodné. Ukazuje se tak 
snížení investičního apetitu i u velkých hráčů na 
trhu s relativním dostatkem finančních prostředků 
k řešení jinak obvyklých výzev. Co se týká oboro-
vého členění, zhoršení investiční aktivity se zřejmě 
bude týkat hlavně koronavirovou krizí nejvíce 
postižených oborů (restaurační služby, cestovní 
ruch a část maloobchodu).

Exportéři jsou optimističtější  
než hráči na domácím trhu
Celkem 71 % respondentů v listopadu uvedlo, 
že celkové výnosy z tuzemských prodejů budou 
v následujícím období stejné nebo vyšší než 
v roce 2021. Oproti srpnovým výsledkům se jedná 
o pokles o 12 procentních bodů (83 % responden-
tů v srpnu vs. 71 % v listopadu). Zatímco v srpnu 
očekávaly pokles domácích prodejů zejména 
menší firmy, v listopadu byl názor firem velmi 
podobný bez ohledu na velikost firmy. I v tomto 
ohledu se tak pozvolna vyčerpává optimismus 
silných a velkých firem. Skutečný vývoj tuzem-
ských prodejů bude proto zřejmě o poznání 

horší, než by se mohlo zdát pouze z agregovaných 
dat za všechny účastníky ankety, která nejsou 
nijak vážena. Roli zde zřejmě sehraje i možná 
změna spotřebního chování vlivem sílící inflace. 
Pokud jde o odvětvové členění, poklesu výnosů 
od domácích zákazníků se vcelku nepřekvapivě 
obávají především firmy v restauračních službách 
a v cestovním ruchu, jejichž obor podnikání je 
nejvíce zasažen koronavirovou pandemií.
Oproti tuzemským prodejům se pohled respon-
dentů na exportní prodeje mezi srpnem a listo-
padem v podstatě nezměnil. Zatímco v srpnu 
očekávalo v následujícím období stejné či vyšší 
vývozy 90 % firem, v listopadu to bylo 88 %. Jedná 
se o překvapivě dobrý výsledek zejména s ohle-
dem na očekávané posilování koruny v důsledku 
měnové politiky ČNB. Provedené i plánované 
zvyšování základních úrokových sazeb ze strany 
ČNB tak nemusí mít na české podnikatele takový 
negativní dopad, jaký by se na první pohled 
mohlo zdát.  ■

PETR SIMON

Zdroj dat: HK ČR, šetření „Komorový barometr“, srpen 2021, 617 respondentů, a šetření „Hrozby a příležitosti 2022“,  
listopad 2021, 398 respondentů

JAK SE BUDOU VYVÍJET VÝNOSY Z VAŠICH TUZEMSKÝCH PRODEJŮ  
V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ?

Vzrostou 

Zůstanou stejné 

Poklesnou 

srpen 2021 listopad 2021

29 % 

25 %

54 % 

46 %

17 % 

29 %

Zdroj dat: HK ČR, šetření „Komorový barometr“, srpen 2021, 617 respondentů, a šetření „Hrozby a příležitosti 2022“,  
listopad 2021, 398 respondentů

JAK SE BUDOU VYVÍJET VÝNOSY Z VAŠICH EXPORTNÍCH PRODEJŮ  
V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ?

Vzrostou 

Zůstanou stejné 

Poklesnou 

srpen 2021 listopad 2021

15 % 

16 %

75 % 

72 %

10 % 

12 %

Trh práce pálí firmy 
více než vstupy

Vstupujeme do dalšího roku plného nejis-
tot. Pravděpodobnost restartu ekonomi-
ky je podobně velká jako pravděpodob-

nost útlumu pod tíhou případných dalších 
pandemických vln a jejich následků. Přestože 
se mediální pozornost upíná především na 
vývoj koronaviru, ceny energií a dostupnost 
vstupů, je třeba si uvědomit, co nejvíce trápí 
samotné podnikatele.
V srpnu 2021 jsme se z Komorového baro-
metru dozvěděli, že největšími překážkami 
podnikání v roce 2022 jsou náklady na 
pracovní sílu a vůbec nedostatek pracovní 
síly. Teprve třetí nejintenzivněji vnímanou 
překážkou byla fyzická i cenová dostupnost 
vstupů. Vzhledem k tomu, že od léta došlo 
k významným změnám, především co se týká 
cen vstupů, položili jsme podnikatelům stej-
nou otázku i v listopadovém šetření. Pořadí 
vnímání překážek se mezi srpnem a listopa-
dem 2021 ale nijak nezměnilo a posun v pro-
centuálních hodnotách byl minimální.
Dostupnost vstupů je významný problém 
především ve stavebnictví a ve zpracovatelském 
průmyslu. Strukturální problémy trhu práce 
jsou ale pro české podnikatele soustavně tím zá-
sadním, co brání jejich rozvoji, a to bez ohledu 
na počet zaměstnanců v konkrétní firmě. Ná-
klady na pracovní sílu a nedostatek kvalifikova-
né pracovní síly představují nejpalčivější bariéru 
pro subjekty působící v restauračních službách, 
zpracovatelském průmyslu a ve stavebnictví.
Problémům trhu práce by tak nová vláda měla 
věnovat patřičnou pozornost a připravit řešení 
v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. 
Jsme proto rádi, že požadavky Hospodářské ko-
mory ČR na legislativní ukotvení urychleného 
zaměstnávání cizinců v dlouhodobě nedostat-
kových profesích a na digitalizaci a zrychlení 
procesu vyřizování žádostí o pracovní povolení 
byly promítnuty do Programového prohlášení 
vlády. Vedle toho je ale třeba pracovat i na 
systémovém řešení v podobě reformy vzdě-
lávacího systému včetně celoživotního učení, 
do kterého patří mimo jiné i tzv. mistrovská 
zkouška. Návrh příslušného zákona, na jehož 
znění se významně podílela Hospodářská ko-
mora ČR, by měl projít legislativním procesem 
co nejdříve.  ■

KARINA KUBELKOVÁ,  

hlavní analytička HK ČR
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Tomáš Vrbík: Osm let na Komoře  
byla náročná, ale krásná štace
Už při mém nástupu byla Komora významnou institucí s dlouhou tradicí, která ale neměla odpovídající mediální prostor  
ani dostatečnou pozornost politické reprezentace. To se mi ve spolupráci s kolegy a prezidentem Vladimírem Dlouhým  
snad podařilo změnit k lepšímu, říká v rozhovoru pro Komoru Tomáš Vrbík, který pozici komorového tajemníka 
v následujících týdnech po skoro osmi letech opustí.

Co se pod vaším vedením Komoře 
nejvíce podařilo?
Na prvním místě chci vyzdvihnout tým 

spolupracovníků a kolegů, který se podařilo 
v uplynulých letech na Úřadu Hospodářské 
komory vybudovat. Zejména v posledních čtyřech 
pěti letech se nám povedlo ustálit velmi dobrou 
partu lidí, která členské základně umí poskyto-
vat prvotřídní servis. Tuto skutečnost ještě více 
umocnila pandemie koronaviru, během které bylo 
nasazení celého úřadu neskutečné. I proto budu na 
působení v Komoře vzpomínat nejen po pracovní, 
ale i po osobní stránce.

Není tajemstvím, že nastupujete jako 
náměstek ministra dopravy. Využijete 
komorové zkušenosti ve státní sféře?
Strávil jsem dlouhá léta ve státní sféře, stejně jako 
v soukromém sektoru. To považuji za výhodu, 
umět se na problémy podívat z více stran. Rezort 
dopravy je navíc ve velkém i podnikatelskou zále-
žitostí, protože třeba stav infrastruktury, výstavba 
nových silnic nebo regulace dopravy výrazně 
ovlivňují podnikatelské prostředí. Zkušenosti 
a znalosti, které jsem na Komoře k dopravní pro-
blematice načerpal, chci proto tlumočit a předávat 
odborným kapacitám na Ministerstvu dopravy.

Navíc jste už na ministerstvech pracoval…
Je to tak. Mám za sebou práci na ministerstvech fi-
nancí, vnitra a rezortu životního prostředí. Člověk 
tak nejde do neznáma, jakkoliv se politické klima 
v naší zemi za ta léta změnilo. Na dopravu navíc 
přicházím s tím, že znám dlouhodobé podnikatel-
ské priority v tomto oboru, což může představovat 
pro mou pozici nespornou přidanou hodnotu.

Pozice komorového tajemníka na mě vždy 
působila jako jakýsi nárazník, který musí 
odolat tlakům z mnoha stran. Měl jste někdy 
přes pozitiva, která jste vyjmenoval, chuť se 
vším lidově řečeno praštit?
Je pravda, že je to funkce velmi zodpovědná. Když 
někdo neví, komu volat, vytočí vždy vaše číslo. Je 
to navíc obrovsky široká agenda a není vždy snad-
né přepínat mezi rozdílnými tématy. Samozřejmě, 
že přišly myšlenky na odchod. Tomu se během 
aktivního života vyhne asi málokdo. Zároveň jsem 
si ale uvědomoval velkou zodpovědnost, kterou 
mám.
Podobně jako v předešlých funkcích jsem měl 
v Komoře velké štěstí na šéfa. S prezidentem Vla-
dimírem Dlouhým jsme se naladili na stejnou notu 
a velmi si vážím toho, že jsem po jeho boku mohl 
pracovat. Je to manažersky zkušený člověk, který 
navíc Komoru umí velmi dobře reprezentovat jak 
v médiích, tak na nejrůznějších jednáních s vládou 
nebo partnery. Stejně tak musím vyzdvihnout vý-
bornou spolupráci a komunikaci s viceprezidenty, 
členy představenstva, sekcemi a dalšími volenými 
orgány.

Budete i po svém odchodu sledovat 
komorové dění?
Rozhodně ano. Jednak to považuji za nezbytné pro 
práci rezortu dopravy, kam odcházím, a jednak mě 
to samozřejmě bude zajímat i po lidské stránce. 
Hospodářská komora má navíc jako instituce stále 
velký potenciál pro svůj rozvoj. Svému nástupci 
ve funkci přeji mnoho štěstí, trpělivosti a také nad-
hledu, bez kterého se to v manažerských pozicích 
těžko zvládá. Také doufám, že s kolegy z Komory 
budeme i nadále v kontaktu a že se alespoň párkrát 
do roka neformálně sejdeme.  ■

MIROSLAV BENEŠ, HK ČR

TOMÁŠ VRBÍK
V letech 1992–1994 pracoval v tiskové sekci 
Hlavní kanceláře ODS, v roce 1995 působil 
v Kanceláři poslanecké sněmovny na pozici 
asistenta předsedy zahraničního výboru. 
V období let 1996–1998 a 2000–2003 pracoval 
v soukromém sektoru v oboru reklamy a PR. 
V komunálních volbách v roce 1994 a 1998 
byl zvolen členem Zastupitelstva a radním 
Městské části Praha 2, byl zároveň členem 
Zastupitelstva hlavního města Prahy. V roce 
2003 se stal poslancem a působil mj. jako 
člen ústavně-právního výboru a výboru pro 
obranu a bezpečnost. Od roku 2006 pracoval 
jako ředitel Kabinetu ministra financí a od roku 
2007 jako ředitel Kanceláře náměstka ministra 
vnitra pro veřejnou správu, informatiku, 
legislativu a archivnictví, kde se podílel 
především na realizaci projektů v oblasti 
e-governmentu. V roce 2010 byl jmenován 
ředitelem úřadu Ministerstva životního 
prostředí a poté náměstkem ministra. Od roku 
2012 byl vedoucím poradců předsedy vlády 
Petra Nečase. Od roku 2014 pracuje jako 
tajemník Úřadu Hospodářské komory ČR.
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Co se pro podnikatele 
od letošního roku mění
Přehled zásadních změn legislativy  
nebo daňových sazeb v roce 2022

Od roku 2022 se sleva na poplatníka zvyšuje z 27 840 Kč na 30 840 Kč.

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ hlavní čin-
nost činí 9 728 Kč.  

Tomu odpovídá záloha (29,2 %) ve výši 2 841 Kč.

Minimální mzda je od 1. ledna 16 200 Kč. Odpovídajícím 
způsobem budou navýšeny i nejnižší úrovně zaručené 
mzdy pro příslušné skupiny prací. Změna bude mít 
s ohledem na znění ustanovení § 117 zákoníku práce vliv 

i na příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, 
neboť ten má pro podnikatelskou (mzdovou) sféru činit 
nejméně 10 % částky stanovené jako základní sazba 
minimální mzdy.

Nová výše paušální daně pro živnostníky v částce 
5 994 Kč. V této částce je zahrnuta záloha na minimální 
zdravotní pojistné ve výši 2 627 Kč, záloha na minimální 

sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 3 267 Kč a zálo-
ha na daň z příjmů ve výši rovných 100 Kč.

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ vedlejší 
činnost činí 3 892 Kč. Tomu odpovídá záloha 1 137 Kč. 

Vyměřovací základ pro OSVČ v paušálním režimu činí 
11 188 Kč, pojistné bude činit 3 267 Kč.
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Odbor legislativy, práva a analýz HK ČR

Pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům došlo k aktualizaci
a)  výše náhrady za používání silničních motorových 

vozidel,
b) průměrné ceny pohonných hmot a

c) výše stravného.
Jedná se o každoroční pravidelnou aktualizaci na zákla-
dě zmocnění v § 189 odst. 1 zákoníku práce.

Od 1. ledna 2022 mohou nově probíhat kontroly do-
vozců ohledně plnění povinnosti stanovené nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821, kterým se 
stanoví povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci 

pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, jejich rud 
a zlata pocházejících z oblastí postižených konfliktem 
a vysoce rizikových oblastí. Kontroly dovozců dle zákona 
provádí Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Došlo k očekávané změně u zvláštního režimu pro 
cestovní službu podle § 89 zákona o DPH. V souladu 
s judikaturou Soudního dvora Evropské unie vzniká 

povinnost přiznat DPH již přijetím zálohy na platbu za 
cestovní službu.

Nová sleva na dani z příjmů pro fyzické i právnické osoby 
za zastavení exekuce, jejíž výše odpovídá výši náhrady, 
kterou oprávněnému ve zdaňovacím období přizná 
exekutor při zastavení exekuce, jejímž předmětem byla 
pohledávka nepřevyšující částku 1 500 Kč bez příslu-

šenství a která probíhala po dobu alespoň tří let před 
1. lednem 2022 z důvodu, že v těchto třech letech nebyla 
tato pohledávka vymožena ani z části. Výše náhrady je 
30 % vymáhané pohledávky bez příslušenství.

Zvýšení sazeb spotřební daně z tabákových a zahříva-
ných tabákových výrobků o 5 %. Současně začalo obdo-
bí doprodeje cigaret a zahřívaných tabákových výrobků 
s tabákovou nálepkou odpovídající staré sazbě daně, 
tj. označené písmenem „F“. V případě cigaret činí toto 

období 3 měsíce, u zahřívaných tabákových výrobků pak 
6 měsíců. Následně bude možné spotřebitelům nabízet 
již pouze výrobky s tabákovou nálepkou označenou 
písmenem „G“ zahrnující novou, vyšší sazbu spotřební 
daně.

Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, kterým 
fyzické osoby uplatňují nárok na vrácení daně z tzv. zele-
né nafty, se budou podávat pouze elektronicky.  

Toto platí pro daňové povinnosti za zdaňovací období  
od 1. ledna 2022.

Novela zákona o silničním provozu přinesla změny i pro 
podnikatele. Například změna ve vymezení skupin řidič-
ských oprávnění AM a B1, nově i umožněno držitelům 
řidičského oprávnění skupiny C řídit i vozidla skupiny 
T (traktory), zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných 
návykových látek přepravovanými osobami, které 
se mohou aktivně podílet na jízdě vozidla, (zejména 

dopad na provozování tzv. beer biků), možnost označe-
ní vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče, které 
jeho řidiči v naléhavých případech usnadní parkování. 
Došlo k navýšení horní hranice sazby pokuty ukládané 
příkazem na místě řidiči, který odmítne podrobit vozidlo 
nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení, a to z 30 000 Kč 
na 100 000 Kč.

Poskytovatel služby přístupu k internetu má nově 
povinnost zajistit, aby každý účastník na svou žádost 
mohl změnit poskytovatele služby přístupu k internetu 

tak, aby byla zajištěna kontinuita poskytovaných služeb, 
pokud je to technicky možné.
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Otevřený pohled experta na české firmy

Dvacet let stojí  
Česko na místě
V čem jsou české firmy jiné než zahraniční? Co jim chybí, aby byly srovnatelné alespoň s evropskými lídry?  
Kde a jak hledat příležitosti k budoucí prosperitě? To jsou otázky, na které odpovídá Miroslav Jandečka,  
řídící partner poradenské společnosti BDO.

Máte širokou klientelu, převážně z řad 
rodinných firem. Jaký je váš pohled 
na české podniky?

Začal jsem podnikat poměrně brzy v první polovi-
ně devadesátých let. A měl jsem to velké štěstí, že 
jsem se od začátku potkával s firmami na vysoké 
úrovni, českými i zahraničními, a především s je-
jich majiteli, úžasnými lidmi. Existuje studie, která 
popisuje, jak se zachová český podnikatel, když se 
setká se špičkovým know-how, jak zareaguje. Dám 
příklad: je tu řada firem v segmentu automotive, 
které vyvíjejí a vyrábějí náročné díly pro největší 
světové výrobce. Ta studie konstatuje, že pouze je-
den z deseti to, co se naučí, pak dokáže dělat i sám, 
vyvíjí a prodává vlastní výrobky. Ostatních devět 
dál dodává pouze práci ve mzdě. Proto mám rád 
třeba Františka Piškanina a jeho příběh. Oni jsou 
mezi českými podnikateli pořád výjimeční. Název 
HOPI, to je Houdek a Piškanin. František se v úpl-
ném začátku potkal s bavorským podnikatelem 
Houdkem a dohodli se na společném podnikání. 
Využili spolu jeho know-how, zejména kontakty, 
a rodina Piškaninů společnost tak rozvinula, že 
mohla Houdkovu polovinu odkoupit. Všichni vy-
dělali, rodiny se dodnes přátelí a spolupracují. Ale 
František se svými syny ten model opakuje, potkají 
se s know-how, nasají jej, spolupracují, vylepšují 
a jedou dál, svoji firmu rozvíjejí, připravují pro 
další generaci. To čeští podnikatelé zpravidla tak 
systematicky nedělají. Mezi českými a zahraniční-
mi firmami vidím velký rozdíl.

Tak snad se to zlepší, postupem času…
Určitě ano, máme mnoho výborných klientů v čes-
kém vlastnictví, ale úplně bych nejásal. Je známá 
studie, kterou si nechala dělat Sobotkova vláda 
v roce 2015, tedy není příliš stará. Sleduje dvaceti-
letý vývoj českého HDP podle majetkové struktury 
firem. Tipněte si, o kolik procent narostlo HDP 
v českých rukou a u firem v rukou zahraničních 

vlastníků. A druhá otázka, kolik zisku generuje 
zahraniční kapitál a kolik kapitál český.

Netroufám si…
Zkuste to.

Tipnul bych si, že český kapitál bude mít 
poloviční nárůst. Třicet ku sedmdesáti ve 
prospěch zahraničního?
Český nula, zahraniční sedmkrát. Jinými slovy, 
kdybychom měli firmy jen v českých rukou, byli 
bychom v roce 2015 na úrovni roku 1995.

Není to zničující poznání?
Je.

Existuje vysvětlení?
My často říkáme, že bychom to světu ukázali. Kdy-
by… To je příběh, který od českých majitelů a fi-
nančních ředitelů slýchám třicet let. Místo abychom 
měli nějakou pokoru, pořád chceme něco někomu 
dokazovat, ale někdo, něco nám v tom brání. To je 
nesmysl, ono bohatě stačí podívat se, jak se podniká 
jinde, a dostat firmu na standardní úroveň. Až když 
tohle zvládnete, můžete k tomu přidávat. Potřebu-
jeme se prostě učit od nejlepších, jak se dělá byznys. 
Jezdím často třeba do Rakouska a žasnu, jak i v ma-
lých městech je nespočet hospůdek s výbornou 
kuchyní. V jedné takové jsem se ptal majitele, čím 
to je, že všichni skvěle vaří. Odpověď byla poměrně 
jednoduchá. Stát se giganticky stará, aby měli 
přísun toho skutečně potřebného know-how, aby 
se jako podnikatelé posouvali kupředu. Jak se dělají 
daně, účetnictví, jak se starat o lidi, řídit firmu, jak 
se kvalitně vaří. A pak, zahraniční firmy o svých 
lidech nejen mluví, ony je skutečně považují za 
bohatství a základní hodnotu. A také se o ně starají. 
Máme klienta, původně rodinná německá firma, 
dnes již na burze. Komplet vybavila a podporuje 
celou třídu na místním učilišti v Domažlicích. Míst-
ní podnikatelé se přijdou podívat do posledních 
ročníků, jestli by nenašli dva kluky. Oni nevědí, že 
komplet celá třída je už od nástupu podchycená 
jinde, takhle se to dělá na Západě. Budoucí zaměst-
nance hledají mezi studenty ne ve třetím či čtvrtém 
ročníku, ale v prvním… A čeští podnikatelé se jen 
diví, že nemohou sehnat lidi. Sbírají zbytky.

Kde ještě se české firmy mohou učit?
V organizaci, efektivitě, strategii a vizích. Použiju 
jiný příklad. Před časem tu byla válka o mléko. Ně-
mecké příhraniční podniky zpracovávají dvakrát, 
třikrát tolik mléka než naše největší mlékárny. Ale 
mají neskutečnou produktivitu. Jejich adminis-
trativu byste postavil ze šesti prefabrikovaných 
buněk. Sklad pro třicet tisíc palet obsluhují tři 

MIROSLAV JANDEČKA
Managing Partner BDO, absolvent 
Ekonomické fakulty České zemědělské 
univerzity v Praze. Ve své profesní kariéře 
se zaměřuje především na daňové otázky 
v mezinárodním kontextu, hledá nové 
možnosti daňového plánování, aby dokázal 
optimalizovat daňovou situaci svých klientů. 
Jeho specializací je princip mezinárodního 
dvojího zdanění a nastavování daňových 
struktur. Má také bohaté zkušenosti 
s přípravou a realizací komplexních 
podnikových transakcí, fúzí jak na straně 
kupujícího, tak na straně prodávajícího, 
finančního auditu i přípravy účetní závěrky. 
Je certifikovaným auditorem, členem Komory 
auditorů ČR, certifikovaným daňovým 
poradcem a členem Komory daňových 
poradců ČR. Na Harvardu studoval best 
practice řízení poradenských společností. 
Hovoří česky, anglicky a německy.
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 PŘESTAŇME PODPOROVAT 
NESCHOPNÉ PODNIKATELE. 
ZKRACHUJÍ, UVOLNÍ SE TRH 
PRÁCE. A PAK MUSÍME MÍT FIRMY 
SE ŠPIČKOVÝMI PRODUKTY, KTERÉ 
BUDOU SCHOPNÉ ŠPIČKOVĚ 
ZAPLATIT KVALITNÍ LIDI. TO VIDÍM 
JAKO CESTU K BUDOUCNOSTI.
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zaměstnanci, protože jedou na tři směny. V pod-
statě jen kontrolují, jestli paleta najede ve správné 
pozici, jinak všechno dělají roboti. Palety nastrkají 
do sedmnácti expedičních boxů, kamioňák si 
vyzvedne na vrátnici klíče od toho svého boxu, 
naloží si je paleťákem sám a jede. Naši podnikatelé 
se s takovým přístupem nepotkávají, nemají vizi, 
jak to dělat, kam byznys strategicky směrovat.

Zmínil jste vize. Ty ale nevidím…
Němečtí zpracovatelé mléka si třeba vychovávají 
další generaci producentů. Podporují děti sedláků, 
aby pokračovali v rodinném byznysu, aby zůstali 
v zemědělství. Lidé v nákupu velkých mlékařských 
firem tráví padesát procent času pomocí u sedláků, 
zajišťují si zítřejší surovinu. Přemýšlejí na dvacet let 
dopředu. To je jiný svět. Tady u nás to nikdo nedělá 
a nikdo nás to neučí. Jaké jsou naše největší právní 
kanceláře? Jsou to ty, které fungují na standardních 
principech využívaných v zahraničí. U velké kance-
láře nestačí být skvělý právník, musíte využít světo-
vé best practice jejího řízení. Ono je to v principu 
strašně jednoduché, v knihách je naprosto přesně 
popsáno, jak se dělá právní kancelář. Bohužel je 
málo těch, kdo se nejlepšími principy skutečně řídí.

Jak jste začínal vy? Dnes jste o krok za 
„Velkou čtyřkou“…
Nezačínal jsem hned jako BDO, my jsme byli sed-
mička už předtím a nikdo před námi mimo BDO 
nebyl ve většinovém českém vlastnictví. Já to dělal 

přesně tak, že jsem se učil od těch lepších. Začínal 
jsem v Domažlicích. A co mohl kluk z Domažlic 
v devadesátých letech vědět o tom, jak se dělá da-
ňové poradenství a účetnictví a audit? Nic. Nechtěl 
jsem vymýšlet žádné české cesty, díval jsem se, jak 
to dělají v Bavorsku i v Americe.

Není někde v české povaze uspokojení 
s málem?
Netroufám si to říct…

Protože nedávno mi v jiných souvislostech 
v podstatě totéž říkal jeden bankéř. Že 
mnoho českých podniků nemá ambice jít 
dál, prostě jim stačí sekat obrovské série 
s malou přidanou hodnotou pro stabilního 
odběratele.
Jenže to není podnikání. Spokojit se s tím, že 
dokonale svařuju trubky, to je prodávání levné 
lidské práce s minimální marží. Je to dlouhodobě 
udržitelné?

Asi není, ale jít tou druhou cestou je 
pracnější…
Asi máte pravdu. Na svůj vkus až příliš často sly-
ším podnikatele doslova fňukat. Že kdyby to a to 
měli, tak by to světu ukázali.

Máte radu, jak z toho českého klídku ven?
Začít u sebe, přemýšlet, jak já mohu věci změnit. 
Zahraniční spolupráce. Koukat na ty nejlepší. Učit 
se. A pak teprve přidávat. Mám řadu příkladů, jak 
české firmy, které začaly spolupracovat se zahra-
ničním partnerem, se dostaly během velmi krátké 
doby na úplně jinou úroveň. Tím nechci říct, 
že nemáme kvalitní podnikatele, kvalitní firmy. 
A nechci říct, že tu nemáme fantastické firmy. Ale 
byl bych moc rád, kdyby jich byla většina.

Buďme spravedliví. Třeba problém s lidmi, 
s trhem práce v Česku je. Máte alespoň nástin 
řešení?
Hodně se upíráme k zahraničním zaměstnancům, 
ale já se bojím, že to jako společnost nedáme. Když 
to nedala Anglie…

Jak to myslíte? V Německu německého řidiče 
nenajdete…
Zahraniční zaměstnanci byli jedním z hybných 
momentů brexitu. Anglie je nedokázala přijmout. 
Dnes je pro ně nesmírně těžké bez zahranič-
ních dělníků prosperovat, firmy na nich závislé 
krachují. A my jsme poměrně xenofobní nebo 

 SPOKOJIT SE S TÍM, 
ŽE DOKONALE SVAŘUJEME 
TRUBKY, TO JE PRODÁVÁNÍ LEVNÉ 
LIDSKÉ PRÁCE S MINIMÁLNÍ 
MARŽÍ. JE TO DLOUHODOBĚ 
UDRŽITELNÉ?
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možná až rasistická společnost, nejsme zvyklí 
žít s lidmi jiných kultur. Firma cizí zaměstnance 
přijme, ale region už ne. Já si nemyslím, že cesta 
„vládo, pusť sem cizince“ je ta správná. Protože to 
je v drtivé většině levná pracovní síla pro nízkou 
přidanou hodnotu. To není strategie. Za deset 
let se to obrátí proti těm podnikatelům, kteří to 
dnes prosazují. Je třeba si vychovat své vlastní lidi, 
postavit budoucnost na tom, jaký český pracovní 
trh je a bude.

Jaká cesta je ta správná?
Přestaňme podporovat neschopné podnikatele. 
Zkrachují, uvolní se trh práce. A pak musíme mít 
firmy se špičkovými produkty, které budou schop-
né špičkově zaplatit kvalitní lidi. To vidím jako 
cestu k budoucnosti. Nelze brát těm nejlepším, 
abych mohl dotacemi a podporami udržovat ty 
neefektivní.

To je to, co radíte firmám? Co vlastně jste víc, 
auditorská, nebo poradenská společnost?
To jsou spojené nádoby. Náš byznys začíná, nebo 
hlavně dříve začínal často na těch základních, 
dílčích službách. Účetnictví, daně, audit, to je stále 
největší část našeho obratu. Ale když už děláte 
audit, víte vlastně o firmě všechno. Vidíte plusy 
i minusy, máte ve stejném oboru skvělé i slabší 
zákazníky, učíte se. Součástí naší práce je důvěra, 
obrovský vztah k podnikateli. Což ale nezískáte, 
když se bavíte jen o daních. Nebo když pro firmu 
pracujete dva tři roky. Ukažte mi ve Velké čtyřce 
někoho, kdo se dvacet pět let stará o jednoho 
klienta. My díky tomu, že pracujeme dlouhodobě 
a na bázi důvěry, můžeme s podnikateli mluvit 
o všem. To, co je důležité, pak zabere tři minuty, 
protože je to jasné. Ale to všechno kolem trvá 
hodiny, roky. A každý majitel uvítá, když místo 
deseti partnerů pro různé specifické oblasti může 
mít jednoho, kterému opravdu věří. Audit nabízí 
každý, tím nikoho neohromíte. Navíc jednoduché 
práce bez skutečné přidané hodnoty jsou špatně 
placené.

To je podstatou toho, co jste?
Podstatou jsou lidé a jejich kompetence, každo-
denní učení se. Schopnost vyčíst z firmy rezervy 
a příležitosti. Umění pojmenovávat věci otevřeně. 
Pak můžete dělat víc než audit. Pak můžete být 
hrdý na to, že jste spolutvůrcem rodinné ústavy 
Piškaninů. Pak se vám stane, že vás pozvou na 
evropskou konferenci v Edinburghu nebo v Paříži 
přednášet o tom, jak to děláme v Česku.

A kolik je potřeba odvahy k tomu, mluvit 
s úspěšnými podnikateli otevřeně, třeba 
i pojmenovat nějaké minusy? Může to být 
vnímáno jako prostořekost…
Může, ale prostořekost, když je dobře myšlená 
a míří k těm, kteří jsou dobří, je vlastně vítaná. To 
je alespoň moje zkušenost. Protože poplácávání po 
ramenou si ti úspěšní zažijí dostatek.

Co tedy BDO odlišuje od těch ostatních? 
Poradenských firem je tu celá řada…
To, co je kolem nás, patří z drtivé většiny zahra-
ničním partnerům. To je možná první znak, jsme 
společnost ve stoprocentním českém vlastnictví. 
Druhý, který vidím, je ten, že často stojí na místě. 
Máme špičkové daňové poradce, ale neučí se, 
jak dělat podnikání. My již 25 let rosteme ročně 
více než o 10 procent, pouze v roce 2013 to byla 
4 procenta. Naši partneři neměli ten komfort, že jim 
zakázky padaly shora. Tady v Česku se v případě 
nadnárodních společností, kam například patří 

„Velká čtyřka“, samozřejmě nedělá výběrové řízení 
na audit koncernu, to se dělá u zahraniční matky 
a platí celosvětově a pobočky velkých nadnárodních 
společností takto jednoduše rostou. My se o zakáz-
ky museli v minulosti rvát bez známého brandu 
v zádech, klienty jsme získávali jen a pouze kvalitou 
služeb, schopností získat důvěru. Chceme být čes-
kou firmou, s českými vlastníky, podnikateli, odbor-
níky v oboru, která poskytuje špičkové poradenství 
i standardní služby pro špičkové české i zahraniční 
firmy. Troufnu si říct, že jiná taková tu není.

Ale audit je přece pořád stejný, dokonce je 
stejný i mezinárodně, má jednotný světový 
standard. Co je v auditu víc než být špičkový 
auditor? Co znamená dělat podnikání?
Když máte malou kancelář, děláte audit. Ale když ji 
máte velkou, musíte mít procesy, musíte se posta-
rat o byznys, ale taky o to, aby lidé byli spokojení. 

Pokud jim nevytvoříte odpovídající prostředí, tak 
se vám to rozpadne pod rukama.

Dobře, ale pořád je to audit. Kde je inovace? 
Já ten prostor nevidím…
Všechno se mění. Disrupce dorazila i k nám. 
Kolega, který má auditorskou firmu v Silicon 
Valley, měl bratra, který se zase věnoval IT. Spojili 
se a vlastně ukázali nový směr, dnes jsou největší 
v Silicon Valley a v top 20 v Americe. Ze stovky 
milionů dolarů díky spojení auditu a IT udělali 
násobky. Téma disrupce jsem ostatně měl i na 
Harvardu. Před pěti lety vznikla na Oxfordu stu-
die, která říká, že do dvaceti let nahradí devadesát 
devět procent práce auditorů a účetních roboty 
a umělá inteligence. Zatím se pět let moc nedělo, 
ale trend se zrychluje, bude to úprk. A ještě vidím 
jeden znak, sounáležitost. Když máte pronajatou 
značku, nemáte takovou ambici ty věci posunovat, 
jako když je to vaše vlastní dítě.

Ale vy máte pronajatou značku…
Nemáme. My nejsme franšíza, jsme síť a společně 
si platíme náklady za servis, který dostáváme. 
A ten je špičkový.

A potřebujete tu záštitu BDO?
Úspěšný podnikatel obvykle operuje tady i v za-
hraničí. My díky BDO můžeme pracovat kdekoliv, 
doslova po celém světě. Jsme na sobě vzájemně 
závislí, zavazujeme se k dodržování nejvyšší 
kvality, ta je důsledně kontrolována. Servis sítě 
BDO má obrovskou přidanou hodnotu, proto-
že my potřebujeme pro kvalitní práci po celém 
světě partnery na naší úrovni. Síť BDO je pro nás 
zárukou, že v Rumunsku, v Anglii i v Bangladéši 
máme partnera své váhy. Pětku, šestku na trhu. 
A na to se můžeme spolehnout. Jak mám řešit 
něco v Thajsku, když nevím s kým? Takhle zvednu 
telefon a mám v Thajsku partnera, kterému můžu 
věřit. Za jedno procento obratu. To je super služ-
ba. Ale i bez BDO jsme byli ve špičce, nedostali 
jsme pozici od BDO, naopak naše pozice nám 
pomohla získat skvělé partnerství. 1. ledna 2020 
jsme se spojili s kolegy z BDO Audit a společně 
rozvíjíme jednu firmu. Vzájemně jsme se hodně 
naučili a učíme.

Jaký je váš recept na úspěch?
Nevymýšlej kraviny, nauč se to, co funguje, zlepši 
to a jdi dál. Když to takhle budeš dělat pětadvacet 
let, tak se někam dostaneš. Vy jste před chvílí řekl, 
že naše práce je pořád jen audit. Je a není. Všechno 
se mění. Dnes firmy procházejí transformací, 
digitalizují, jsou vystaveny obrovským rizikům 
kybernetického světa, optimalizují, expandují, hle-
dají nové trhy a nové příležitosti. Jejich majitelé ale 
zpravidla nejsou odborníci na tyhle specifické úko-
ny. My takové odborníky vychováváme a máme. 
To je hodnota, kterou můžeme nabídnout.  ■

PETR KARBAN

BDO

Poradenská společnost poskytující auditorské, 
daňové, právní, účetní a poradenské služby. 
Na českém trhu působí už 30 let. S více než 
500 odborníky, dlouholetou praxí a zázemím 
globální sítě se řadí k předním poradenským 
společnostem v České republice, těsně za 
Velkou čtyřku. Poskytuje služby v oblastech 
auditu, účetnictví, daní, práva, informačních 
technologií, digitalizace, kybernetických rizik, 
finančního, transakčního a podnikového 
poradenství či znalectví.

Předností společnosti ve 100% vlastnictví 
českých partnerů je kombinace silného zázemí 
mezinárodní sítě a individuálního přístupu 
ke klientům napříč Českou republikou, 
s kancelářemi v Praze, Plzni, Brně, Domažlicích, 
Českých Budějovicích a v Jindřichově Hradci.

Do skupiny patří společnosti BDO Audit, BDO 
Czech Republic, BDO Consulting, BDO Legal 
a BDO ZNALEX. Jsou součástí mezinárodní 
sítě BDO, která celosvětově tvoří jednu 
z největších sítí auditorských a poradenských 
skupin, když ve více než 1 650 kancelářích 
167 zemí zaměstnává více než 91 tisíc 
odborníků s obratem přes 11 mld. USD.



24   www.komora.cz

  logistika jako nový ekosystém

Technologie 
mění filozofii podnikání
Logistika vstupuje do transformační desetiletky, tvrdí ve svém aktuálním vydání respektovaná zpráva Logistics Trend Radar 
globální společnosti DHL, lídra trhu. Některé vlivy se projevují již několik let, některé jsou zcela nové a své uplatnění teprve 
hledají. Podle expertů je ale zcela zřejmé jedno: logistika zítřka, to bude nová úroveň.
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Není asi překvapením, že za většinou nových 
trendů v logistice stojí eruptivní rozvoj 
 e-commerce. A právě e-commerce přinese 

v nejbližších letech ještě jednu extrémní kvalitativ-
ní změnu. Přes prudký rozvoj je totiž e-commerce 
pouhým zlomkem globálního obchodu. I to se 
však má změnit. Elektronický obchod si brousí 
zuby na B2B, což je pochopitelné. Vždyť objemově 
je to koláč třikrát větší než B2C. Svou roli v trans-
formaci má samozřejmě pandemie a také loňské 
dramatické narušení globálních logistických 
řetězců. Jsou výraznými akcelerátory inovací v lo-
gistice. Jinými slovy, schopnost utvářet či alespoň 
adoptovat nové technologie, modely a trendy bude 
tím hlavním faktorem, který na logistickém trhu 
rozhodne o zítřejších lídrech.

Věk B2B ecommerce je za dveřmi
Znáte obchod, který může své zákazníky počítat 
na miliardy? Znáte. Amazon, Apple, Facebook, 
Google, Microsoft, Alibaba, Baidu, Tencent a mož-
ná i další se staly nepostradatelnou částí našich 
životů. Nejmladší generace je již digitálně zcela 
dospělá. Online svět je synonymem neomezené 
nabídky a (takřka) svobodného přístupu k nevy-
čerpatelnému obsahu veškerých možných zdrojů 
včetně sociálních vazeb. Ano, platí to především 
v soukromém životě, ale právě nastupující gene-
race si tyto své privátní postoje přenesou velmi 
rychle i do byznysového a pracovního prostoru. 
Globální elektronický obchod roste a bude růst 
ještě rychleji. Mimochodem v posledních letech to 
bylo každoročně zhruba o 20 %. Těžko najdete jiný 
podobně dynamický sektor.

Šance pro malé vzrůstá
Mohlo by se zdát, že tak jako v e-commerce 
bude i v logistice prostor pouze pro nadnárodní 
obry, kteří dnes jednoznačně dominují trhu. A je 
to – v obou oblastech – jeden z nejrozšířenějších 
omylů. Model 3PL logistiky, který celou oblast po-
jímá jako sofistikované outsourcované řešení, dává 
nejen prostor menším a malým specializovaným 
hráčům z oblasti obchodu, ale nabízí až nečekaně 
atraktivní prostor novým řešením obecně. Za 
posledních deset let směřovalo do oblasti logistiky 
podle studie DHL na 30 miliard dolarů ze zdrojů 
venture kapitálu. A kolem 3 000 startupů v součas-
nosti pracuje na vývoji nových produktů, služeb 
a modelů pro logistiku. Dominantními oblastmi 
zájmu jsou data, umělá inteligence, robotizace 
a internet věcí.

Data jako strategická priorita
Z pohledu interních procesů je logistika závislá na 
extrémně rychlém a zcela bezchybném zpraco-
vání deciliard informací. Jestliže někde rozhodují 
data a schopnost vytěžit z nich kvalitu, je to právě 
v logistice. Objednávky, expedice, specifické 
proměnné, pohyb, stav… Nekonečná dynamika 
v globálním prostoru. Dokázat ji efektivně využít 
je, a především bude základem logistického bytí. 

Nicméně to si žádá především špičkové analy-
tiky. Teprve ti mohou programovat inteligentní 
analytické systémy, které by dokázaly bezchybně 
sledovat, diagnostikovat, optimalizovat, predikovat 
a řídit komplexní logistické sítě.

Bez umělé inteligence to nepůjde
Respektované americké sdružení MHI prezento-
valo data svého loňského průzkumu – 79 % od-
borníků na dodavatelský řetězec očekává, že umělá 
inteligence se v logistice stane klíčovou kompeten-
cí již v průběhu letošního roku. Očekávají od ní 
zlepšení řízení rizik a výrazně vyšší předvídatel-
nost jednotlivých operací.

Díky umělé inteligenci budou firmy schopné na 
základě historické zákaznické zkušenosti prediko-
vat budoucí poptávku do nejmenších detailů, což 
dovolí optimalizaci provozních procesů na úrovni, 
která byla ještě včera nemyslitelná. Robotická au-
tomatizace procesů (RPA) využívající technologie 
strojového učení je zkrátka budoucností logistiky. 
Ačkoliv se lidé obejdou bez expertních progra-
mátorských kompetencí a vystačí si s pokročilejší 
uživatelskou úrovní, RPA pro ně a za ně dokáže 
řešit stále složitější problémy.

Dnes kolaborace, zítra autonomie
Pokročilá robotika a automatizace jsou sice zatím 
doménou výroby, ale protože jsou stále levnější, 
dostupnější a jejich schopnosti se zlepšují, začí-
nají pronikat i do ostatních segmentů, logistiku 
nevyjímaje. Typickým příkladem jsou pokročilé 
flexibilní vychystávací a manipulační systémy. 
Strojové učení a stále výkonnější a citlivější 
senzory umožňují adaptaci robotických systémů 
i v prostředí tak dynamickém, jako je logistika. 
Jejich schopnost přizpůsobit se začíná překonávat 
schopnosti člověka. Zatím jde spíše o kolabora-
tivní modely, nicméně plně autonomní systémy 
již existují a bude jim patřit zítřek podobně jako 
autonomním doručovacím robotům. Autonomie 
se bude týkat jak vnitřního prostředí, tak toho 
vnějšího, nejrychlejší nástup se dá očekávat právě 
u interních systémů a na poslední míli.

Svět spoutaný ke svobodě
Miliardy obyvatel všech kontinentů využívají 
chytré telefony a internet, a to je základní faktor, 
který ovlivňuje nástup nových technologií. Síť 
obepíná celou Zemi a imperativem dneška je co 
nejrychleji vyplnit na mapě konektivity poslední 
bílá místa. Datové sítě 5G budou zítra standar-
dem. Ale to zdaleka není konečná. Do deseti let 
tu budou funkční 6G sítě, na nichž již dnes vědci 
pracují. Jaké konkrétní novinky přinesou? Vše je 
sice ve fázi výzkumu, ale je zřejmé, že skokově zdo-
konalí současné služby. Jejich rychlost by mohla 
dosáhnout až 1 Tb/s, zatímco hranice 5G sítí je 
někde kolem 10 Gb/s a zatím dosahují rychlosti 
přibližně poloviční. A standardní 4G LTE dovoluje 
jen zhruba 150 Mb/s.
Taková rychlost umožní ještě větší rozvoj internetu 
věcí a chytrých měst. Naprostým standardem 
se stane, že komunikovat budou i věci samy mezi 
sebou. V logistických systémech, kde rychlost 
a propustnost jsou prioritou a hraje se v zásadě 
o sekundy, bude svět 6G znamenat zcela novou 
kvalitu. Všechny řetězce se stanou zcela trans-
parentní nejen pro logistické operátory, ale i pro 
samotné zákazníky.

Realita bez hranic
Potenciál mají ale i další fenomény, které se zatím 
v logistice příliš neuchytily, ale to nic neříká 
o jejich možném vlivu. Je tu především blockchain 
či bezpilotní a bezposádková letadla i autonomní 
vozidla využitelná na dálkovou přepravu. Všechny 
tyto technologie, jejichž čas teprve má přijít, 
nejenže zlepšují možnosti logistických operátorů, 
ale v konečném důsledku znamenají bezpečnější, 
rychlejší a kvalitnější procesy na všech úrovních. 
Vydělají na tom všichni, nejvíce zákazník.

Technika se bez lidí neobejde
Robotika a automatizace, data mining, pokročilá 
analytika, strojové učení, senzory, IoT a vše ostatní 
bude hrát významnou roli. Digitální transformace 
z pohledu mnohých hrozí tím, že lidé, jejichž práce 
převezmou umělé systémy, se stanou zbyteční. 
Jedná se však o zbytečnou obavu.
Ano, všichni nesmírně rychle oceňujeme výhody 
nových technologií a je zřejmé, že dnes viditelným 
cílem pro logistiku jsou plně automatizované 
logistické systémy schopné vnímat situaci se všemi 
změnami, analyzovat ji a přizpůsobovat se jí. 
Všechny digitální systémy ale potřebují lidi. Pro-
tože všechny systémy je nutno utvářet, budovat, 
udržovat a vylepšovat. Ti, kteří si to uvědomují, 
počítají i nadále s tím, že hlavní roli budou hrát 
lidé.
A ještě jeden aspekt je ve hře. Lidé nakonec roz-
hodují o přijetí, či odmítnutí inovací. Úkolem již 
dnešních personalistů je proto tvořit tým tak, aby 
obstál i v době eruptivních změn. Nová nebude jen 
logistika, mění se totiž celá firemní filozofie.  ■

PETR KARBAN

 VŠE JE SICE VE FÁZI VÝZKUMU, 
ALE JE ZŘEJMÉ, ŽE 6G SÍTĚ, KTERÉ LZE 
OČEKÁVAT V PRAXI JIŽ V HORIZONTU 
DESETI LET, SKOKOVĚ ZDOKONALÍ 
SOUČASNÉ SLUŽBY. JEJICH RYCHLOST 
BY MOHLA DOSÁHNOUT AŽ 1 TB/S, 
ZATÍMCO HRANICE 5G SÍTÍ JE NĚKDE 
KOLEM 10 GB/S A ZATÍM DOSAHUJÍ 
RYCHLOSTI PŘIBLIŽNĚ POLOVIČNÍ. 
A STANDARDNÍ 4G LTE DOVOLUJE 
JEN ZHRUBA 150 MB/S.
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Logistika je přidaná hodnota
Logistika je obor, který v poslední době nabyl na své důležitosti. První dodávky ochranných pomůcek z Asie přenášely 
hlavní zpravodajské relace stejně jako později zablokovaný Suezský průplav. Čipová krize a zpožděné dodávky z mnoha 
průmyslových segmentů najednou ukázaly, jaký význam hraje logistika pro fungování společnosti. Jak si logistika stojí 
po dvou letech turbulentního vývoje? A má skutečně potenciál rozhodovat o tržním úspěchu? O tom s Janem Polterem, 
obchodním ředitelem DACHSER Czech Republic.

Jste mezinárodní poskytovatel logistických 
služeb s mnohaletou tradicí a globální 
působností, vaše historie na českém 

trhu spadá až do roku 1992. V čem podle vás 
spočívá výhoda dobře nastavené logistiky?
Již desítky let apelujeme na to, že inteligentní 
logistika může být velkou přidanou hodnotou, která 
rozhodne o tržním úspěchu daného výrobku. Ně-
které společnosti to pochopily již dříve, poslední dva 
roky se pohled na logistiku změnil u většiny našich 
zákazníků. Vědí, že se nejedná jen o klasické kamio-
nové přepravy z bodu A do bodu B, ale o komplexní 
služby od skladování, leteckých a námořních pře-
prav až po kontraktní logistiku, a že kvalita těchto 
služeb může být pro odbyt jejich výrobků zásadní.

Když jste zmínil letecké a námořní přepravy, 
ty právě nejsou zrovna stabilním odvětvím…
Máte pravdu, letecké a námořní přepravy nyní 
čelí velkým výzvám, z mnoha různých důvodů je 
na trhu výrazný nedostatek kapacit. A důsledky 
pociťujeme všichni – čipová krize, nedostatek 
močoviny AdBlue, výpadky v dodávkách zdravot-
nického materiálu, je toho celá řada. Naše oddělení 
leteckých a námořních přeprav je velmi vytížené 
už přes dva roky.

Jak se v takové situaci hledá řešení?
My jsme se rozhodli, že krizi pojmeme jako pří-
ležitost. Naším primárním cílem bylo udržet naši 

logistickou síť v chodu, takže jsme nastavili přís-
ná hygienická opatření, abychom ochránili naše 
lidi v logistických i administrativních provozech. 
Hledáme pro naše zákazníky kreativní a flexibilní 
řešení, aby je dopady způsobené výkyvy na trhu 
bolely co nejméně. A pokračujeme v naší strategii 
udržitelného rozvoje společnosti, covid nebyl 
důvodem k její změně.

Jaké strategické změny to představuje?
Intenzivně se věnujeme výzkumu a vývoji, aby-
chom byli dobře připraveni na očekávané i ne-
nadálé situace, které nám budoucnost přinese. 
A posilujeme naši logistickou síť, především síť 
pozemních přeprav naší sběrné služby. Investu-
jeme do rozvoje poboček a pravidelných linek 
mezi nimi a vzděláváme naše lidi napříč všemi 
pozicemi. Učíme je, že jejich rozhodnutí a činy 
ovlivní další kolegy a zákazníky v celé síti. To je 
pro mnohé zcela jiný pohled na práci. A kaž-
dá země má samozřejmě svoje vlastní priority 
rozvoje.

Můžete nám prozradit priority pro Českou 
republiku?
Chceme rozvíjet naši sběrnou službu a kontraktní 
logistiku. Otevíráme nové linky sběrné služby 
a zvyšujeme naše skladové kapacity. Například 
v Českých Budějovicích se budeme zanedlouho 
stěhovat do nových prostor, které našim zákazní-
kům nabídnou až 7 tisíc metrů čtverečních skla-
dových ploch. Budeme zde zajišťovat komplexní 
logistické operace, které na sebe přesně navazují 
a zabezpečují pro zákazníka nejen nákupní a dis-
tribuční logistiku, ale také skladování, vychystává-
ní zboží podle přesně daného schématu a služby 
s přidanou hodnotou.  ■

ANDREA PITRONOVÁ 

DACHSER
Mezinárodní logistická společnost se 
sídlem v německém Kemptenu poskytuje  
komplexní přepravní logistiku, skladování 
a individuální zákaznické služby. Nabídku 
doplňují další služby jako kontraktní logistika, 
konzultace a poradenství a specifická 
řešení přizpůsobená na míru jednotlivým 
průmyslovým odvětvím. 

V České republice působí na trhu logistiky 
a zasílatelství již od roku 1992. V současné 
době na svých osmi pobočkách (v Kladně, 
Ostravě, Brně, Břeclavi, Českých Budějovicích, 
Hradci Králové, Praze a na pobočce DACHSER 
Cargoplus) a ve dvou provozovnách (Frenštát 
pod Radhoštěm a Letohrad) zaměstnává 
téměř 600 lidí.
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Zásilkovna pomáhá s podnikáním 
a expanzí na zahraniční trhy
Zásilkovnu založila Simona Kijonková v roce 2010 doslova na zelené louce. Od té doby se Zásilkovna vypracovala mezi 
nejúspěšnější společnosti v Česku, které poskytují komplexní logistické služby pro internetové obchody. Zásilkovna je 
součástí skupiny 14 společností holdingu Packeta, který působí v 8 zemích, do 33 zemí doručuje. Packeta má aktuálně 
více než 10 000 vlastních výdejních míst (v ČR je to více než 6 500 VM) a téměř 92 000 partnerských výdejních míst.

V současné době spolupracuje s více než 
30 000 internetovými obchody, kterým po-
máhá s přepravou jejich zboží nejen v České 

republice, ale do všech evropských zemí a také 
například do USA, Izraele, Turecka nebo Spoje-
ných arabských emirátů. Na naše otázky odpovídal 
obchodní ředitel Zásilkovny Jan Došlý.

Pokud mám e-shop, co musím udělat pro to, 
abych mohl přes Zásilkovnu posílat své zásilky?
Nastavení služby je jednoduché, stačí zdarma vy-
plnit registraci na našem webu. Schvalovací proces 
trvá většinou několik hodin. Ihned po schválení 
může podnikatel začít podávat své zásilky a plně 
využívat naše služby jak v České republice, tak 
v celé Evropě a v dalších zemích. Systém Zásilkov-
ny je možné napojit na 97 procent e-shopových 
řešení, která jsou používána v Česku. Díky spojení 
se Zásilkovnou získá podnikatel jedním napojením 
přístup ke všem našim službám, včetně možnosti 
využít více než 60 dopravců ve 33 zemích.

Existuje nějaký limit pro minimální počet 
odeslaných zásilek, nebo může Zásilkovnu 
využívat každý majitel e-shopu?
Minimální limit pro odeslané zásilky neexistuje, 
službu tak může využívat opravdu každý e-shop. 
Zásilky stačí podat na podacích depech či výdej-
ních místech, jelikož většina z nich slouží i jako 
podací místo. S naším obchodním zástupcem je 
možné domluvit svoz zásilek přímo od e-shopu. 
V případě zájmu o svoz je nutné dodržet mini-
mum 12 zásilek denně.

Jak to funguje, pokud se internetový obchod 
rozhodne doručovat zásilky do zahraničí? 
Do jakých zemí posíláte a kolik to stojí?  
Které zahraniční trhy vám nejvíce rostou?
Zásilkovnu mohou e-shopy využívat i pro doru-
čování zásilek do zahraničí. Naše služby je možné 
využít v rámci celé EU, USA, Ruska a v dalších 
zemích. Cena se vždy liší a je závislá na místě po-
dání, parametrech zásilky, cílové zemi a způsobu 
doručování do cílové země. Základní sazba začíná 
na 65 korunách bez DPH. Detailní informace jsou 
k dohledání na našich webových stránkách. Co se 
týká počtu zásilek, tak nejvíce nám roste přeprava 
do Řecka, dále pak například Itálie, Francie nebo 

Slovinsko. Celá skupina Packeta vyrostla za rok 
2021 o 80 procent, počet zásilek se tak zvyšuje ve 
všech zemích, kde působíme.

Můžete jmenovat nějaké velké a zajímavé 
e-shopy, které využívají vaše služby?
Spolupracujeme s přibližně 30 tisíci e-shopy. Mezi 
ně samozřejmě patří i ty největší a nejznámější, 
jako je například Alensa, Notino, Alza, Pilulka, 
Astratex, Mall, Knihy Dobrovský, Mixit, Elnino, 
4Home, Footshop, Zalando, Different, Vivantis 
nebo Vinted. Jsme ale velmi flexibilní a umíme 
pomoci i menším e-shopům.

Jaká je dlouhodobá vize Zásilkovny a celé 
skupiny Packeta?
Chceme být partnerem pro doručování pro celý 
svět, tedy aby Packeta byla během několika let 

globální digitální logistickou platformou. To zahr-
nuje zajištění finančních služeb, překladatelských 
služeb, daňové poradenství či provoz zahraničních 
call center pro e-shopy či poskytování služeb 
naší sesterské společnosti Trayto, které pomáhají 
e-shopům s expanzí do světa na úrovni datové-
ho napojení na inzertní systémy a marketplace 
a v Česku a na Slovensku rovněž komplexní správu 
porovnávačů zboží.
Chceme, aby se 80 procent našeho byznysu ode-
hrávalo mimo Česko, takže děláme všechno pro 
to, abychom zlepšovali naši pozici na zahraničních 
trzích. Také chceme udávat technologický směr 
v logistice a přicházet s novými unikátními služba-
mi a projekty.  ■

PETR SIMON

Jan Došlý, obchodní ředitel Zásilkovny
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P3 – prostor pro prosperitu
Nedostatek zaměstnanců a chybějící zázemí jsou v řadě firem brzdou pro jejich další rozvoj. Pozornost by se proto měla 
zaměřit na průmyslový development. Dobře situovaný a důmyslně navržený průmyslový park totiž může být základnou 
pro úspěšný byznys.

Kdo chce dnes investovat do rozvoje svého 
podnikání a hledá kvalitativně lepší prostory, 
ten už si nejspíš všiml, že na trhu ubývá 

připravených projektů a nabídka větších ploch už 
není, co bývala. Povolovací procesy se navíc bez 
ohledu na novelu stavebního zákona prodlužují, 
což potenciální zájemce vrhá do nejistoty.
Proto je dobré mít vedle sebe spolehlivého part-
nera, který k podnikání přistupuje zodpovědně. 
„Všechny budovy, které nabízíme formou výstavby 
na míru, již mají platné stavební povolení. To bu-
doucím nájemcům šetří čas a dává jistotu, že termín 
stěhování bude dodržen,“ říká Aleš Zacha, šéf 
developmentu českého portfolia P3 Logistic Parks. 
Nájemci v P3 se do nového obvykle stěhují do půl 
roku po podpisu smlouvy.

Udržitelnost hraje roli  
už při výběru lokality
Nově postavené haly P3 už standardně splňují cer-
tifikaci BREEAM Excellent. Cesta k udržitelnosti 
ale začíná dřív – při výběru lokality. Základní pod-
mínkou je samozřejmě skvělá dopravní dostup-
nost, neméně podstatným faktorem je i dostupnost 
pracovní síly.
Skvělým příkladem je park v Lovosicích, kde 
P3 během pandemie spekulativně postavila 
60 000 m2, jež se do šesti měsíců podařilo zcela 
zaplnit. Historicky prvním nájemcem parku byla 

společnost FM Česká, která odsud zajišťuje logisti-
ku poboček oblíbeného hobby marketu. Původně 
si pronajala 30 000 m2 a po dostavbě haly expan-
dovala na dvojnásobek. Kvalitu a znalosti zdejších 
lidí zase ocenila společnost Van Eupen, jež si 
pronajala jednu z nových budov, odkud vyřizuje 
reverzní logistiku a servis elektrických spotřebičů, 
chytrých telefonů, tabletů a notebooků předních 
světových značek. V P3 Lovosice, které jsou jen 
40 minut od Prahy a 60 minut od Německa, jsou 
nyní k výstavbě připraveny další haly s platným 
stavebním povolením a s celkovou rozlohou téměř 
28 000 m2.
Další příležitosti pro logistické, ale i výrobní firmy 
nabízí P3 nedaleko Plzně. V již existujícím parku 
v Nýřanech, který přiléhá k dálnici na Norimberk, 
působí společnosti jako HP Pelzer nebo Emons. 
V nedalekém parku P3 Plzeň Myslinka, který 
právě vzniká, si lze v horizontu šesti měsíců vybrat 
libovolný prostor. „Nabídnout umíme 1 500 m2 
stejně jako 30 000 m2. Pronajmout se dá i samostat-
ná budova, kterou bude mít nájemce sám pro sebe,“ 
potvrzuje Aleš Zacha.

Citylogistika na ostravském brownfieldu
V souladu s aktuálními trendy městské logistiky 
připravuje P3 v širším centru Ostravy v soused-
ství Dolní oblasti Vítkovice novou obchodně-
-průmyslovou čtvrť P3 Ostrava Central. „Na 

ploše 44 hektarů se najde jak vhodné zázemí pro 
logistiku, tak výrobní haly s dobrým napojením 
na městskou veřejnou dopravu a hlavní silniční 
i železniční tahy. Také proto je zde velký potenciál 
pro retail a e-commerce. Menší budovy budou 
ideální pro vzorkovny, showroomy nebo provozov-
ny s přímým kontaktem se zákazníkem, jako jsou 
servisy nebo výdejny,“ vysvětluje Aleš Zacha s tím, 
že v nabídce jsou jednotky od 1 500 m2 až po 
téměř 30 000 m2.

Synergie pro společný úspěch
Flexibilita, kterou P3 nabízí, je unikátní. Rozvržení 
hal umožňuje variabilní členění na menší jednotky, 
a to jak do šířky, tak i do hloubky. Umí tedy 
pružně reagovat na měnící se potřeby nájemců. 
Jako developer, vlastník, pronajímatel a správce 
průmyslových objektů může P3 svým klientům vy-
jít vstříc už při návrhu projektů chystaných budov. 
Nájemcům tím odpadají starosti s dodatečnými 
stavebními úpravami budov a mají jistotu, že nové 
prostory budou do posledního detailu odpovídat 
jejich potřebám.
Firmám se v P3 parcích velmi daří a rostou. A tak 
asi nepřekvapí, že 70 % nové výstavby realizuje P3 
právě pro stávající nájemce. P3 i její nájemci tak 
rostou společně.  ■

NATÁLIE SEDLÁČKOVÁ
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Expert na poslední míli
Rychlost, přesnost a flexibilita doručení jsou zásadní faktory, které ovlivňují spokojenost zákazníků nejen s dodávkou,  
ale se zbožím samotným. Dobře to ví Martin Marek, CEO společnosti DoDo pro Českou republiku a Slovensko.  
Ta se specializuje na městskou logistiku.

Firma DoDo se v začátcích věnovala 
primárně službě osobního asistenta. 
Dnes ale zelená auta vídáme doručovat 

nákupy. Jak se firma z hlediska nabízených 
služeb posunula?
Služby osobního asistenta poskytujeme dodnes, 
ale nyní se již na našem obratu podílí jen okrajově. 
Podařilo se nám rychle identifikovat potenciál 
v B2B, protože jsme viděli, že právě logistika je 
slabinou rostoucí e-commerce. Zákazníci chtěli 
lepší služby a firmy potřebovaly spolehlivého part-
nera, který by jim dokázal především s doručením 
na poslední míli pomoci. Pro DoDo jsme v tom 
viděli velkou příležitost. A nemýlili jsme se – vloni 
jsme opět zdvojnásobili obrat a poprvé pokořili 
miliardovou hranici.

Kde všude v rámci republiky DoDo působí? Je 
po takové službě poptávka třeba i v menších 
krajích a městech?
Dnes se nám dobře daří pokrýt velká města 
i odlehlejší regiony. Již působíme ve 25 českých 
městech a díky franšízantům se dokážeme dostat 
i k zákazníkům mimo velká centra. Rychlé a kvalit-
ní doručení tak již zdaleka není výsadou obyvatel 
Prahy či Brna.

Co vozíte nejčastěji?
Jsme univerzální expert na poslední míli. Doma 
i v zahraničí tedy zajišťujeme expresní rozvoz 

hotového jídla pro značky jako KFC, kde jídlo 
doručíme průměrně za 21 minut, vozíme zboží 
z klasických e-shopů, včetně třeba Bibloo či 
maďarské Alzy, a naším nejsilnějším segmentem 
je rozvoz potravin – kompletně zajišťujeme logis-
tiku pro Košík či Tesco a rozvážíme i pro Penny 
a další hráče. V segmentu e-groceries vidíme velký 
potenciál a je evidentní, že digitalizace klasických 
supermarketů bude velké téma.

Obliba online nakupování v posledních letech 
výrazně vzrostla zejména vlivem pandemie. 
Nebojíte se, že se lidé začnou vracet zpět 
do obchodů?
Ačkoli se lidé po prvním lockdownu i do 
kamenných obchodů rádi vrátili, e-commerce 
v posledních letech rychle roste a pandemie tento 
trend jedině posílila. Z online nakupování se stal 
celospolečenský fenomén a lidé začali na internetu 
nakupovat i zboží denní potřeby. Na online si 
zvykli lidé všech generací, včetně těch, kteří z něj 
dříve měli obavy. To si uvědomují také obchodníci. 

Mít e-shop je dnes otázka přežití a kvalitní logisti-
ka je nezbytnou součástí skládačky.

Co je stěžejní pro to, aby vaše spolupráce 
s klienty dobře fungovala?
Vzájemná důvěra. Díky outsourcingu můžou ob-
chodníci svou logistiku předat do rukou odborníků 
a soustředit se na svůj byznys. Poskytnou tak lepší 
službu, a ještě ušetří. Mezi zákazníkem a  e-shopem 
dnes dochází ke kontaktu primárně prostřednictvím 
kurýrů a z dat víme, že tento kontakt je pro zákaznic-
kou spokojenost naprosto stěžejní. Je tedy potřeba 
klientům garantovat takové kurýry, kteří budou ob-
chod dokonale reprezentovat a budou pro zákazníka 
důvodem, proč nakoupit znovu. To se nám daří.

Jaké trendy podle vás hýbou městskou 
logistikou?
Rychlost, přesnost a flexibilita. I z tohoto důvodu 
je čím dál častější doručování v konkrétním hodi-
novém slotu, které je již typické pro segment po-
travin, ale v DoDo z něj postupně chceme udělat 
tržní standard. Cítíme velký tlak na informovanost 
zákazníka. Lidé chtějí o doručení co nejpřesnější 
informace, ideálně s možností sledovat kurýra na 
trase. Poptávka je po alternativních možnostech 
doručení – třeba do kufru auta, což nabízíme ve 
spolupráci se Škodovkou.

A častým tématem je samozřejmě 
udržitelnost…
Ta je pro nás zásadní již od počátku – proto 
využíváme ekologické vozy na CNG, cargo kola, 
testujeme elektromobily, a hlavně využíváme 
vlastní logistickou data-driven platformu, která za-
jišťuje maximální efektivitu v rámci plánování tras 
a vytížení vozidel. Právě tato technologie je jádrem 
našeho byznysu a naší konkurenční výhodou. Do 
jejího vývoje jsme nainvestovali již desítky milionů.

V poslední době je o DoDu hodně slyšet 
v souvislosti se zahraniční expanzí. 
Ve kterých zemích aktuálně fungujete?
Již delší dobu se nám velmi daří na Slovensku, 
úspěšně fungujeme v Maďarsku, v Bulharsku, 
v Polsku a aktuálně vstupujeme do Německa a Ra-
kouska. Letos budeme expandovat ještě rychleji, 
a to právě i díky franšízovému programu, v rámci 
kterého naši technologii, know-how i klienty pro-
půjčujeme menším dopravcům, kteří pak samot-
nou logistiku zajišťují v konkrétních oblastech.  ■

RADEK ŠNAJDR

DoDo v číslech
	■ 7 zemí a 53 měst
	■ 1 200+ vozidel na alternativní paliva
	■ 1 900+ profesionálních kurýrů
	■ 4 000 000+ splněných objednávek za rok
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Bezpečná a udržitelná  
intralogistika od Toyoty
Toyota Material Handling CZ je předním dodavatelem inovativních, bezpečných, ekologických a dlouhodobě udržitelných 
řešení manipulace, skladování, logistiky a souvisejících činností označovaných souhrnně pojmem intralogistika.

Dlouhodobé úspěšné působení v ČR a abso-
lutní zaměření společnosti na zákazníka se 
promítá do dosažení více než čtvrtinového 

tržního podílu na domácí půdě a svým dílem 
přispívá též k pozici Toyota Material Handling 
Group jako světového lídra ve výrobě manipulační 
techniky nepřetržitě od roku 2001.

Jednoduchá i vysoce náročná řešení
Součástí komplexní nabídky Toyoty a základem 
jejího úspěchu jsou nejen osvědčené produkty 
prémiové kvality (tradiční čelní vysokozdvižné 
vozíky, skladová technika a tahače, regálové 
systémy) a promyšlené funkční profesionální 
služby (efektivní servis, krátkodobý a dlouhodobý 
pronájem, prodej použité techniky), ale také další 
nejmodernější technologie a nástroje. Patří k nim 
například správa flotily I_Site s mnoha praktický-
mi funkcemi, poradenství v oblasti bezpečnosti 
nebo důkladné školení a testování řidičů.
Toyota se umí přizpůsobit požadavkům různých 
typů zákazníků a dokáže jim nabídnout komplexní 
podporu – ať už těm, kteří chtějí jen jednodu-
chý základní vozík, nebo těm, kteří chtějí řešení 
pro složité nebo vysoce frekventované provozy. 
Pro nejnáročnější zákazníky disponuje nabídka 
Toyoty efektivními energetickými řešeními včetně 
nabídky vodíkových palivových článků, modulár-
ních li-ionových baterií vlastní výroby nebo auto-

matizace manipulace (řada Autopilot, Radioshuttle 
i propojení obou systémů).

Hlavní oblastí rozvoje je 
automatizace a digitalizace
Toyota rozvíjí softwarové nástroje speciálně pro 
automatizaci a zavádí automatizované skladové 
navigační systémy. Již dnes je v České republice 
instalováno několik desítek automatických vozí-
ků, v Evropě se toto číslo pohybuje okolo tisíce 
realizovaných strojů. Před zahájením každého 
projektu je nutné zpracovat podrobnou studii 
proveditelnosti. Na ni navazuje detailní speci-
fikace systému, komunikačních kanálů, prová-
zání s firemními řídicími procesy, IT rozhraní, 
analýza rizik a podrobný časový a technický 
plán instalace. Příkladem mohou být realizované 
projekty v oblasti automotive, potravinářství nebo 
průmyslové výroby, například ve společnostech 
Siemens, Bosch Diesel, Continental Automotive, 
Faurecia, Witte, BOS Automotive, Linea Nivnice, 
Ball Aerosol Packaging nebo Petainer Czech 
Holdings.

Čím se chlubí chytré stroje Toyota
Vedoucí postavení Toyoty je rovněž výsledkem 
vysoké kvality a dlouhé životnosti standard-
ních produktů i častých inovací nejmodernější 
manipulační techniky. Jen za poslední rok a půl 

představila Toyota novinky v důležitých pro-
duktových segmentech: čelní vozíky řady Toyota 
Tonero se spalovacím motorem a s hydrostatickou 
i hydrodynamickou převodovkou, čelní elektrické 
vozíky 80 V řady Toyota Traigo, ergonomické re-
traky BT Reflex s interaktivním displejem a velmi 
moderní kabinou, ručně vedené paletové vozíky 
BT Levio nebo BT Tyro s minimálními rozměry 
a maximální manévrovatelností. Díky přechodu 
na interaktivní dotykovou obrazovku v nových čel-
ních vozících a retracích, která nabízí řadu funkcí, 
jako je kontrola rychlosti, výšky zdvihu nebo 
varování před přetížením, je manipulace snazší, 
efektivnější a bezpečnější.

Vysoká úroveň servisu  
hodnocena zákazníky
Zákazníci Toyoty se mohou plně spolehnout na 
účinný a efektivní servis, který ještě umocní nová 
servisní platforma T-Stream založená na přímé 
komunikaci s vozíky prostřednictvím správy flotily 
Toyota I_Site. Konektivita a digitalizace urychlí 
veškeré klíčové servisní činnosti a umožní i efek-
tivní preventivní servis. Díky fleet managementu 
I_Site si Toyota udržuje zcela výjimečné postavení 
i v oblasti práce s výkonovými a provozními daty 
vozíků a jejich obsluhy.  ■

PETR SIMON

Nové retraky BT Reflex nabízejí vysoký komfort a skvělé výkonové  
a ergonomické parametry.

Nejnovější řada výkonných elektrických vozíků Toyota Traigo s úsporným li-ionovým pohonem 
s dlouhou životností
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Potřebujete zajistit přepravu vaší zásilky kvalitně, rychle a za skvělou cenu na Balkán, nebo do 
jiné evropské země? Obraťte se s důvěrou na nás! Nakládky od kartonu až po celovůz na týdenní 
bázi, skvělý tranzit time a pravidelný přísun informací, to vše od spolehlivého dopravce s téměř 

třicetiletou historií na českém trhu. 
 

Co vám nabízíme: 
 

SBĚRNOU LINKU, DOKLÁDKY A CELOVOZY NA TRASÁCH V OBOU SMĚRECH: 
 

                Česká republika – Řecko   
               Česká republika – Turecko    
               Česká republika – Bulharsko    
               Česká republika – Rumunsko   
               Česká republika – Srbsko   

 
DÁLE NABÍZÍME: 

Dokládky a celovozy na všechny další evropské destinace a komplexní logistické služby v našem 
skladu v Nehvizdech s kapacitou 11 500 paletových pozic a nejmodernější technikou. Těšíme se 

na vaše poptávky na e-mailu obchod@gtl.cz.

Váš nejlepší dopravce na Balkán
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Dálnice, železnice, logistika. Cévní systém života každé země, Česko nevyjímaje. Proč jsou, jaké jsou? Kde máme dluhy 
a co s tím můžeme dělat? Otázky pro experta na dopravu a logistiku Emanuela Šípa, předsedu Dopravní sekce HK ČR.

Slyšeli jsme nedávno od pana ministra 
Kupky, že letos začneme stavět 
padesát kilometrů dálnic. Nejsme málo 

ambiciózní?
Víte, my nejsme unitární stát, nejsme ani federace, 
jsme konfederace státu, obcí a nátlakových skupin. 
Snaha prosadit jakýkoliv státní zájem úspěšně 
naráží. Z tohoto pohledu je oněch padesát kilome-
trů vlastně až moc. Na vině je mizerná legislativa 
a nepříliš funkční státní aparát, nepříliš dobře 
připravené projekty.

Ale v Evropě se staví rychleji, zákon 
o liniových stavbách také už máme.  
Kde je problém?
Složitá otázka. Evropská unie trochu na této 
problematice zapracovala, my o poznání méně. My 
máme k evropské legislativě vůbec zvláštní přístup. 
Nejprve dlouho přešlapujeme na místě, neděláme 
nic a pak se splašíme a uděláme to ostřejší, než 
sama Unie chtěla. Liniový zákon máme, ale nesta-
čí. Bez změny legislativy se nepohneme.

Jaké změny máte na mysli?
Základem pro strategické stavby by mělo být něco 
jako německý model, kdy záměr je předložen 
parlamentu a ve chvíli, kdy jej parlament schválí, 
nastupuje zcela specifický režim. Základem jsou 
kompenzace. Ono totiž u těchto staveb, typicky 
dálnice, vysokorychlostní trať, úložiště jaderného 
odpadu, přehrada… u nich nejde jen o to vykoupit 
pozemky, ale ty stavby mnoha lidem a skupinám 
vadí, často oprávněně. Mají totiž bezpochyby 
dopad na kvalitu jejich prostředí i života. A takové 
dopady se musíme naučit kompenzovat. To 
neumíme, nemáme v rozpočtech staveb například 
vůbec zohledněn fakt, že stavba minimálně na 
několik let naprosto rozvrátí celé své okolí. Proto 
se protahují donekonečna soudní spory. Takže 
první věcí je kompenzace, a dokonce štědřejší, 
než je vlastní škoda. A rychlá. Současně s ní pak 
naprosto striktní postup: jakmile je platné stavební 
povolení, platíme a stavíme. To eliminuje značnou 
část odporu, který dnes stavby neúnosně protahu-
je. Končí tím totiž veškeré problémy, které plynou 

z toho častého přístupu not-in-my-backyard, 
kterému se nemůžeme divit. Já bych taky nechtěl 
mít za okny kdeco. A když už, tak s nějakou kom-
penzací. Například pokud jde o vysokorychlostní 
trať, nezprovozníte bez tohoto zákona ani kilometr. 
Protože vlak na této trati projede krajinou, desítky 
kilometrů nezastaví, nikoho z místa neobslouží, 
jen přinese hluk, otřesy a prach. A není pravda, že 
to jde všechno odizolovat. Pouze zčásti. Ale za ty 
peníze může majitel třeba vykompenzovat pokles 
hodnoty své nemovitosti, nebo ji proti tomu 
opevnit. Ať je to obec, firma, nebo občan. A samo-
zřejmě by v tom zákoně mělo být umožněno, aby 
investor v dotčeném území pomáhal i jinak.

Následné škody to ale stejně neřeší…
Pokud se prokážou nějaké další škody, řešme je 
standardně, soudně, ale bez odkladného účinku. 
Pokud toto zavedeme, budeme stavět. A říkám 
jednoznačně, že i těch pět nebo deset procent in-
vestičních nákladů navíc za kompenzace pořád vy-
jde levněji než stavby, které se protahují a nikomu 

Dojde psí hlas do nebe?
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neslouží. Navíc je dobré si uvědomit, že v mnoha 
případech nestavět, což aktivistické skupiny často 
prezentují jako neškodit, znamená ve skutečnosti 
škodit jinde. Nepostavíme dálnici a škodíme tam, 
kde se jezdí dnes a kde kapacita nestačí. Takže 
stavět, ale s rozmyslem, rychle a s kompenzacemi. 
To je v zájmu rozvoje celé země. Jen je potřeba 
vysvětlit to parlamentu i veřejnosti.

Takže nový zákon?
Nový zákon nebo úprava platného liniového záko-
na. Jde o to, aby příslušné ministerstvo předkládalo 
strategické záměry parlamentu a ten měl možnost 
je posoudit a po schválení vložit přílohou do 
zvláštního režimu.

Něco jako režim veřejného zájmu?
Veřejný zájem není v tomto smyslu dobrý pojem, 
veřejných zájmů může být víc. Já říkám národ-
ní priorita. A abych předešel námitkám, že to 
omezuje pravomoci na nejrůznějších stupních, 
říkám rovnou: EIA být musí, projednání záměru 
v místě být musí, obojí ještě dříve, než bude záměr 
předložen parlamentu. A ten má možnost stanovit 
i podmínky realizace. Takový postup má ještě dvě 
výhody – jednak zamezí nekonečným sporům 
a jednáním u správních soudů, jednak projednání 
parlamentem je určitou formou celospolečenské-
ho konsenzu, a tedy by nemělo docházet k tomu, 
že nová politická reprezentace bude revokovat 
rozhodnutí té minulé.

Vy takový návrh zákona máte? V jaké je fázi?
Nemám ambice ani schopnosti předkládat 
paragrafované znění, neodvážím se ani tvrdit, 
že jsem zpracoval věcný záměr. Připravil jsem 
ideový návrh, jak pomoci vyřešit problém, který 
významně limituje naši schopnost budovat. Návrh, 
nad kterým bych očekával nějakou širší diskuzi. 
Rozeslal jsem jej na řadu míst…

A reakce?
Z mnoha stran souhlasné, z mnoha rozpačité. Mi-
nisterstvo dopravy poslalo řadu připomínek spíše 
formálního charakteru a stanovisko, ve kterém 
se vyslovuje v tom smyslu, že máme dostatečnou 
a také novou legislativu, tedy je třeba vyčkat, jak 
se osvědčí, zkušenosti vyhodnotit a potom teprve 
hledat případná řešení. Trochu přístup: Kdo nic 
nedělá, nic nepokazí. Patrně úplně nepochopili, 
že tohle je lex specialis a řeší něco, co současná 
zákonná úprava prostě vůbec neřeší. Nový stavební 
zákon má sloužit především lidem, kteří si chtějí 
postavit dům. Zákon č. 416/2009 Sb., tedy zákon 
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací, takzvaný liniový zákon, to je beze-
sporu velký pokrok, ale tvrdím, že pro skutečně 
strategické stavby zcela nedostatečný. A že pokud 
nebude zákonná úprava v tom smyslu, o které se 
bavíme, neříkám, že to musí být můj návrh, pak se 
v Česku stavět prostě nebude.

Jinými slovy, vysokorychlostní tratě, 
o kterých dnes Ministerstvo dopravy, Správa 
železnic a konečně i Hospodářská komora 
mluví jako o nejvyšší prioritě, jsou chimérou?
Pro mě ne. Ale když vidím, jak ministerstvo 
a správa postupují, tak to chiméra je. My jako Hos-
podářská komora jsme přesvědčeni, že model, na 
kterém oni pracují, nemůže být nikdy funkční.

A důvody? Tedy krom zmíněné legislativy…
Jejich návrh je z roku 2003, náš z roku 2016. Lišíme 
se v zásadních bodech. O kvalitě celé vysokorych-
lostní sítě rozhodují uzly, v našem případě zejména 
uzel Praha a Brno. Řešení z roku 2003 je špatné, je 
poznamenáno tím, že tehdy nebyl zdaleka tak silný 
tlak na příměstské vlaky. Takže VRT má podle nich 
vést přibližně po trase dálnice E8, tunelem vjede 
na rozplet Balabenka, pak jižním tunelem pod 
Vítkovem na Hlavní nádraží a poté vinohradskými 
tunely přes vršovické nádraží a vyjede u Hostivaře 
směrem k Běchovicím, kde má být stanice Praha-
-východ. Náš návrh se na úrovni Roudnice nad 
Labem odpojuje a vede západně od Kralup, míří 
na Letiště Václava Havla a odtamtud tunelem pod 
celou Prahou až někam ke Kyjím a pak povrchem 
do Nehvizd. Je to možná návrh o něco dražší, ale to 
vyvažují zásadní přednosti. Nepotřebujeme napří-
klad tunel Praha – Beroun, jehož slabinou je, že se 
tam mají míchat rychlé vlaky s nákladními. Obec-
ně se vysokorychlostní vlaky mají ve stávajícím 
modelu míchat s nespočtem běžných i nákladních 
vlaků, takže zpoždění budou na denním pořádku. 

To v našem návrhu nehrozí, protože VRT máme 
jako zcela specifickou trať, dokonce počítáme 
s tím, že mezi letištěm a hlavním nádražím by měl 
pendlovat letištní expres s dobou jízdy deset minut.

Tedy ne buštěhradská dráha,  
která už se staví?
To je projekt, který má určitě svůj smysl. Je to skvělá 
příměstská doprava, je to vynikající pro dojezd 
k obchodnímu centru Šestka, k P+R parkovištím. 
Ale zcela nevhodný projekt pro obsluhu cestujících 
z letiště a na něj. Je to zatíženo spoustou zastávek, 
vede to na druhořadé cílové nádraží bez potřebných 
dopravních spojení a kromě toho – a to považuji za 
zásadní – směšuje běžnou městskou frekvenci s le-
teckými cestujícími, což bude vadit zejména těm, 
které chceme dostat z osobních aut do vlaku.

Už před lety byl velkým tématem inteligentní 
dopravní systém…
Myslíte ten, který vás provede cestou, abyste se 
vyhnul zácpám?

Tak to bylo formulováno, naváděcí 
a monitorovací buňky po celé dálnici 
a hlavních tratích…
Takový zatím nefunguje, alespoň ne dokonale 
a komplexně, nikde v Evropě, pokud vím. Ale je 
to obrovský prostor pro rozvoj. Je to otázka peněz. 
Na což nesmíme zapomínat. Jenže my namísto 
investic do budoucnosti využíváme nesmyslně 
vysokou slevu pro seniory a studenty. Nejsem proti 

Ing. EMANUEL ŠÍP

Předseda Dopravní sekce Hospodářské komory ČR, expert na problematiku dopravy a logistiky. 
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou, působil ve Výzkumném ústavu obchodu a v České 
plánovací komisi na analýzách nedostatkovosti, od roku 1990 pak na Ministerstvu financí řídil 
liberalizaci a regulaci cen. V roce 1993 byl jmenován generálním ředitelem Českých drah a zahájil 
radikální reformu systému. V letech 2007–2009 byl náměstkem ministra dopravy Aleše Řebíčka.
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slevě jako takové, někde pomůže, ale proč všem 
a proč pětasedmdesát procent? To je nesmysl.

Jak vy vidíte dilema elektřina, nebo vodík?
Toť otázka. Že fosilní paliva končí, to je jistá 
věc. Řešení pro dopravu má dvě roviny, první je 
well-to-tank (z elektrárny do nabíječky), druhá 
tank-to-wheel (z nabíječky do auta). My se pořád 
zabýváme tou druhou a uniká nám ta první, tedy 

zda na to budou stačit energetické zdroje a roz-
vodné sítě. Je celá řada zajímavých experimentů. 
U frankfurtského letiště se například zkouší model 
zadrátované dálnice pro kamiony.

Kamion jako trolejbus?
Přesně tak… Opět, elektromobilita ano, ale snesou 
to naše sítě? Vodík možná bude, ale vodní pára je 
silnějším skleníkovým plynem než oxid uhličitý. 
A podobných problémů je u všech řešení celá 
řada. Jinými slovy, všechno je to ve stadiu zrodu 
a musíme všechny projekty a možnosti sledovat, 
analyzovat a přizpůsobovat. Najít řešení a to prosa-
dit. V Česku i v Evropské unii.

Kolik času na to máme?
Ne víc než pět až deset let… Spíš pět.

Dopravní infrastruktura je zásadní pro rozvoj 
ekonomiky, která se stala zcela závislá na 
logistice. I to je oblast, které se věnujete. 
Můžete zhodnotit její stav v Česku?
Nejen u nás, všude ve světě prochází logistika 
složitým obdobím. Za něco může patrně pandemie 
koronaviru, ale osobně se domnívám, že spíše jen 
odhalila to, co v podpalubí už nějaký čas hnilo. Příči-
nou jsou globální masivní protisměrné pohyby zboží 
v posledních desetiletích. A pokud jde o Česko, 
vnímám současný stav jako ztracenou, promarněnou 
příležitost. Ve všech zemích kolem nás existují veřej-
ná logistická centra, v Německu, Rakousku i v Polsku 
je mají. A neobejdeme se bez nich ani my.

V čem je jejich výhoda nebo přínos?
Že za jasných, stálých a předem daných podmínek 
slouží všem, velkým i malým podnikatelům. Že 

nikoho nediskriminují, což je výhodou zvláště pro 
ty menší. Že mohou řešit logistiku s ohledem na 
potřeby regionu a napomáhají rozvoji regionálního 
podnikání.

Proč je nemáme?
Už v roce 2009, ještě když jsem byl na minister-
stvu, připravovali jsme strategii podpory logistiky 
z veřejných zdrojů. Ale zůstala ležet. Mezitím se 

objevila řada logistických center na komerční bázi, 
každé jiné, některé více, některé méně restriktivní. 
A nikdo neví, co s tím.

Nemáme koncepci?
Máme, předložili jsme ji tehdy vládě a tam leží 
a stále čeká. Ale je to projekt na delší čas a pro 
politiky není atraktivní, ti řeší denní agendu. Úřed-
níci sami se do toho nepustí, nebudou si přidělávat 
práci. Občany to taky nijak extrémně nezajímá, 
byť náš současný způsob života se bez funkční 
logistiky neobejde. A podnikatelé si sice – často 
i přes Komoru – sem tam stěžují, ale je to jako psí 
hlas, co do nebe nedojde.

Potřebujeme dnes ta veřejná centra?
Nesporně ano. Určitě by byla přínosem, třeba už 
proto, že by mohla konečně začít fungovat multi-
modální přeprava. Ale přijít s nimi dnes, to by zna-
menalo přijmout jakousi chartu veřejné podpory 
logistiky. Protože pokud někam dáme veřejnou 
podporu, uškodíme těm centrům, která fungují na 
komerční bázi, odebereme jim zákazníky. Takže 

bychom museli definovat soubor budoucích opráv-
nění a povinností a všem existujícím centrům 
nabídnout v horizontu třeba tří až pěti let možnost 
podřídit se těm pravidlům a stát se centrem 
veřejným. Z čehož by jim plynuly zřejmé výhody, 
například lepší přístup k evropským zdrojům či 
podpora státu a krajů při budování infrastruktury.

Řada témat, řada úkolů. Jaké priority ale 
v oblasti dopravy a logistiky vidíte? Co jako 
sekce budete prosazovat?
Formulovali jsme to v připomínkách k vládnímu 
programu. Vzhledem k situaci, ve které jsme, bych 
považoval za úspěch, kdyby se povedlo současné 
vládě alespoň nastartovat potřebné kroky, což je 
v součtu vlastně vše, čeho jsme se dotkli. Zázraky 
nečekám, ale chtěl bych vidět směr. Tato země by 
měla přežít. A pokud ty pojmenované problémy 
nevyřešíme, staneme se v Evropě územím s nálep-
kou Hic sunt leones. Uvedu příklad – bavíme-li se 
o dálnicích, nedoceněný je projekt Dálnice 2050 
bývalého ministra Kremlíka. Už dnes je zřejmé, že 
i když se Pražský okruh dostaví, bude kolabovat, 
protože má některé úseky pouze čtyřproudové. 
A budou potřeba tangenciální spoje, jako první 
vidím zhruba Rokycany – Humpolec, což je mi-
mochodem bývalá Baťova dálnice v jeho státě pro 
čtyřicet milionů. Dostavět musíme všechny ostatní 
dálnice, desítky obchvatů. Je třeba i ten inteligent-
ní naváděcí systém. Pak vezměme železnici, jejíž 
kapacita je nedostatečná a bude nedostatečná tím 
víc, jak bude sílit tlak na emisní limity a kombi-
novanou přepravu. Ale některé naše tratě jsou 
pro nákladní vlaky neprostupné již dnes. Je tu 
celoevropský zabezpečovací systém ETCS, bratru 
osmdesát až sto miliard. A nemluvím o elektrizaci 
a konverzi na střídavou trakci, to jsou neoddisku-
tovatelné projekty.

Není toho málo…
Ještě přidám. Pokud budeme prosperovat, budou 
evropské peníze ubývat. Evropská podpora navíc 
není vždy optimální, protože vyžaduje určitý 
poměr návratnosti. Ne že bychom měli investo-
vat do neefektivních řešení, ale některé potřebné 
projekty se do vzorečků nevejdou. Problémem je 
i poměr náklady – výnosy. Všechny náklady totiž 
už víceméně máme v evropských cenách, ale tarify 
osobní dopravy, které mají zásadní vliv na výnosy, 
jsou a ještě patrně dlouho budou v cenách českých. 
Takže na požadovanou míru efektivity těžko 
dosáhneme bez takových úliteb, jako je kupříkladu 
kombinace VRT s nákladní dopravou, protože ta 
dodá chybějící výnosy. Ale to ničí vysokorych-
lostní dopravu. A musíme skoncovat s praxí, že se 
v rozpočtu uměle škrtí investice a pak se rozhazují 
peníze na poslední chvíli a utrácejí se za projekty 
sice třeba i potřebné, ale s třetí, čtvrtou úrovní dů-
ležitosti. Pokud s tím vším nepohneme, nemáme 
šanci Evropu někdy dohnat.  ■

PETR KARBAN

 SOUČASNÝ STAV LOGISTIKY 
VNÍMÁM JAKO ZTRACENOU, 
PROMARNĚNOU PŘÍLEŽITOST. 
VE VŠECH ZEMÍCH KOLEM NÁS 
EXISTUJÍ VEŘEJNÁ LOGISTICKÁ 
CENTRA, V NĚMECKU, RAKOUSKU 
I V POLSKU JE MAJÍ. A NEOBEJDEME 
SE BEZ NICH ANI MY.



Podívejte se na detaily + další školení na:

www.komora.cz/kurzy

ŠKOLENÍ A WEBINÁŘE

(Výběr únor - březen 2022)

V případě nepříznivé pandemické situace se workshopy budou konat on-line.

Naučte se efektivně pracovat s reklamou na Facebooku a Instagramu! Vytvořte si z obou sítí
další prodejní kanál. 
Přihlaste se na webinář a budete si umět sami nastavit reklamní kampaň na Facebooku
a Instagramu, propagovat příspěvky na obou sítích, pracovat s cílením reklamy
a vyhodnocovat výsledky.

15.02.  6 kroků, jak na reklamu na Facebooku a Instagramu. Začátečníci
               (Workshop, Praha)
 

22.02.       Naučte se Excel za 2,5 hodiny! (On-line webinář)

Ovládněte Microsoft Excel za 2,5 hodiny a řekněte si o vyšší plat!
Získejte návod, jak pracovat v MS Excelu bezchybně, plus spoustu tipů a vychytávek k tomu.
Poučte se z  chyb, které před vámi již udělaly tisíce uživatelů. Pracujte jednoduše, rychle
a efektivně. Ušetřete až 30 % svého pracovního času. 

17.02.       Tvořte skvělý obsah! Z cyklu „Dělejte moderní marketing
             i s malým rozpočtem“  (On-line webinář)

V džungli neustále se měnících médií zůstává jedna osvědčená stálice – kvalitní obsah. Ať již
děláte leták, on-line nebo video, v mnoha studiích vychází  obsah jako nejdůvěryhodnější 
a nejefektivnější forma marketingu.
Využijte skvělé šance a získejte know-how od marketingového profesionála Milana Formánka,
který pracoval 14 let v Red Bull marketingu, školil a konzultoval pro 500+ organizací.

Kurz roku 2021

TOP kurz 2018-2021!

Praktické školení, kde se i jako laik naučíte jednoduše, rychle a samostatně vytvářet skvělou
grafiku. Nepotřebujete žádnou dosavadní zkušenost ani znalost grafických programů.

03.03.  Grafikem sám sobě za jedno dopoledne
                (Workshop, Praha)
 

Bestseller 2019-2021!

Bestseller 2018-2021 za super cenu!
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Optimalizované skladové procesy šetří až stovky tisíc měsíčně

Které nedostatky jsou  
v českých skladech zbytečné?
Nedostatek skladníků, množící se vratky nebo papírová komunikace. To jsou nejčastější důvody, kvůli kterým se firmám 
ve skladech ztrácejí peníze. Náklady ušetřené díky optimalizovaným skladovým procesům přitom nejsou zanedbatelné – 
firmám často ušetří desítky až stovky tisíc korun měsíčně. Nástrojem pro optimalizaci skladových procesů je systém 
řízeného skladování neboli WMS.

WMS je informační systém umožňující au-
tomatizaci klíčových skladových operací. 
Podle nastavené logistické strategie řídí 

práci ve skladu tak, aby se například skladníci 
méně nachodili a přitom odbavili více objednávek. 
Shrnu pro vás typické nedostatky českých skladů, 
které lze díky WMS snadno odstranit.

Ruční přepisování dat
Základem efektivního řízení skladu je digitalizace. 
Avšak některé firmy, které vyměnily papír za soft-
ware, stále ručně přepisují data například z e-shopu 
do skladového systému a naopak. V takové situaci 
by sklad jel na 50 %, přestože u administrativních 
pracovníků by se hromadily mraky objednávek.
WMS lze jednoduše napojit na účetní, objednáv-
kový či ERP systém a výměna dokladů pak probíhá 
automaticky. Obejdete se bez přepisování a celý 
proces funguje rychleji a bez rizika chyb.

Chybí přehled o reálném stavu skladu
Pokud stav zboží na e-shopu neodráží reálný stav 
zboží na skladě, objeví se zmatení či nespokojení 
zákazníci. Už při vyšších desítkách položek je 
ruční změna stavů na e-shopu chaotická, a hlavně 
představuje zbytečnou práci.
WMS systémy nabízejí řešení v podobě poziční 
evidence zásob v reálném čase. Systém adresace 
rozlišuje, kolik je na skladu zboží, a po propojení 
s e-shopem stavy aktualizuje například každých 
5 minut. Díky tomu stav zboží na e-shopu vždy 
odpovídá realitě.

Zdlouhavé vyskladnění
Jestliže vám vyskladnění objednávek trvá dlouho, 
připravujete se o zisk – zejména v sezoně. Pokud 
skladníci zboží dlouho hledají a bloudí, nepomůže 
vám ani navýšení stavů.
Řešením je optimalizace tras skladníků. WMS 
vyhledá přesnou polohu zboží a skladníka k němu 
dovede nejkratší cestou pomocí mobilního ter-
minálu s mapkou. Tímto způsobem skladník vy-
chystá klidně deset objednávek najednou a nemusí 
se pokaždé vracet. Výhodou je také to, že noví 
zaměstnanci se nemusí učit nazpaměť rozmístění 
zboží ve skladu – WMS je navede.

Množí se vratky
Čím dál více lidí využívá e-shopy jako půjčovnu 
a během pandemie do nich zamířilo více nezkuše-
ných zákazníků, kteří ne vždy vyberou to, co do-
opravdy chtějí. Pro sklady se pak vyřizování vratek 
stává zbytečným nákladem. Bez skladového systé-
mu dohledáváte při přijímání vratky objednávku, 
přijímáte na sklad položku po položce a znovu 
zadáváte informace jako šarži nebo expiraci.
WMS rozezná objednávku na základě čárového 
kódu zásilky a na jedno kliknutí celou objednávku 
ihned naskladní a zaeviduje do podnikového systé-
mu. Vhodné je vyčlenit speciální regál blízko ex-
pedice, do kterého bude WMS vratky zaskladňovat 
– je to efektivnější než vratky roznášet po skladě.

Časté reklamace
Skladníci jsou jen lidé a každý člověk občas chybuje. 
A pokud prodáváte více podobného zboží, které leží 
vedle sebe, hrozí chybovost dvojnásob. Optimalizova-
né procesy však chybovost sníží téměř na nulu a ušet-
ří vám náklady spojené s reklamačním procesem.

WMS nabízí jako řešení automatickou identifikaci 
zboží. Skladník vychystávající objednávku načte 
čárový kód na zboží a WMS mu potvrdí, že jde 
skutečně o kus, který si zákazník objednal.

Zboží s expirací a šarží
Pokud podnikáte v oborech jako farmacie nebo 
potravinářství, potřebujete kvůli zákonným regu-
lacím nebo interním směrnicím dohledat zboží 
s konkrétní šarží nebo expirační lhůtou. Jen tak 
se vyhnete situacím, kdy kvůli nepozornosti musí-
te vyhodit třetinu zboží, protože je po záruce.
Tento problém řeší WMS evidencí paramet-
rů sledování. Systém ví nejen to, kde se zboží 
nachází a kolik ho máte, ale zboží rozlišuje také 
například podle šarže nebo expirační lhůty. 
Pokud máte na skladě sto kusů jogurtů, WMS 
pozná, že třicet z nich projde za dva týdny, 
a proto je vyskladní dřív než ty, které projdou 
za měsíc a půl.  ■

LUBOMÍR VESELÝ, CEO společnosti GRiT
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Na českou železnici poprvé vyjel autonomní vlak. Cestující svezl mezi Libčevsí a Židovicemi na Lounsku.  
Během tříkilometrové jízdy musel zareagovat na člověka, který se pohyboval v kolejišti, i na auto uvízlé na přejezdu.  
Pravda, zatím se nejednalo o pravidelný spoj zanesený v jízdním řádu, přesto železničáři mluví o průlomu. Bylo to poprvé, 
kdy autonomní vlak vyjel na veřejnou železniční síť a na své palubě svezl někoho jiného než zkušební techniky.

Píše se středa 15. prosince 2021. K nástupišti 
malého nádraží Libčeves, které je součástí 
tzv. Švestkové dráhy z Čížkovic do Obrnic, se 

blíží motorový vlak. Na tomto výjevu by nebylo 
nic neobvyklého, kdyby kabina strojvedoucího ne-
zela prázdnotou. Pozornost zato zaujmou senzory 
a kamera připevněné pod okny.
Vůz zastaví a okolostojícímu hloučku lidí obsluha 
pokyne, že může nastoupit. Je to poprvé, co tento 
vlak po veřejné železniční trati sveze zájemce z řad 
laiků. „Je to pro nás průlom,“ slavnostně sděluje 
generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. Právě AŽD 
spravuje zdejší trať a zároveň autonomní vlak 
vyvíjí.
Při nástupu do vlaku se neubráním jistému 
chvění. Autonomně řízené vozidlo není něco, na 
co bychom byli u nás zvyklí, nebo o tom alespoň 
nevíme. Do značné míry samostatně už celkem 
běžně jezdí například pražské metro. Přesto mezi 
metrem a autonomním vlakem je značný rozdíl, 
jak se dozvídám od Antonína Diviše, který v AŽD 
zodpovídá za výzkum a vývoj: „Strojvedoucí 
v pražském metru dává povolení k jízdě, o kterou 
se systém postará sám. To znamená, že ví, kam 
má dojet, kde má zastavit, jakou má jet rychlostí. 
Velkým rozdílem mezi metrem a běžnou železnicí 
jsou vnější podmínky. Metro jako takové je velice 
homogenní, provozuje se tam jeden typ vlaků, 
je tam jedna kolej, vlaky jezdí jedním směrem. 
Dráha v metru je relativně jednoduchá z pohledu 

rizik, které zvnějšku můžou jedoucí vlak ohrožo-
vat. Jenže na běžné železnici se může nacházet 
jakékoliv nebezpečí v jakémkoliv okamžiku a ten 
systém musí být schopen na to reagovat. U metra 
se tedy bavíme spíš o automatizaci, zatímco 
u vlaku mluvíme o autonomním řízení a roz-
hodování, které reaguje na nenadálé situace,“ 
vysvětluje Diviš.

Pohled, jaký člověk nechce zažít
Provoz plně autonomních vlaků na železnicích čes-
ká legislativa zatím neumožňuje. A tak mě uklidní, 
když u počítačů ve voze uvidím tým techniků 
a také strojvedoucího připraveného zasáhnout, 
kdyby se vlak přece jenom nechoval tak, jak by 
měl. Jízda může začít. Vlak dostává povolení k od-
jezdu, ale nerozjíždí se. Přes okno vidíme, že do 
kolejiště vstoupil člověk. A vidí ho i vlak. Zřetelné 
je to na jedné z obrazovek, která přenáší pohled 
na trať z pohledu strojvedoucího. Kromě běžného 
obrazu jsou na ní zvýrazněné objekty kolem trati. 
Pokud kolem sebe mají zelený rámeček, jsou od 
trati v bezpečné vzdálenosti. Pokud ale systém 
vyhodnotí, že by mohlo dojít ke srážce, objekt 
zčervená. A s ním i koleje. Vlak stojí a troubí.
„Pokud dojde k vyčištění jízdního profilu do jedné 
minuty od plánovaného odjezdu vlaku, vlak se 
rozjede autonomně. Pokud překážka zůstane 
v jízdním profilu déle než jednu minutu, vlak ji 
ohlásí dispečerskému centru a pomocí vzdáleného 

přístupu dispečer rozhodne, co se bude dít dál,“ 
popisuje Diviš a ukazuje tablet, který má v ruce. 
Kromě pohledu na trať na něm vidíme všechny 
údaje od senzorů. Pomocí tohoto tabletu lze vlak 
zároveň ovládat. Dispečer ho tak může uvést do 
pohybu, přitom od něj může fyzicky být stovky 
kilometrů daleko.
Člověk na zatroubení vlaku zareagoval, z kolejiště 
odešel, trasa na obrazovce zezelenala a vlak se dal 
do pohybu. Vidíme příjemně ubíhající trať, když 
tu najednou spatříme výjev, který je noční můrou 
všech strojvedoucích. Na přejezdu stojí auto. Na 
obrazovce začne výhrůžně blikat, že na trati je 
překážka, a vlak pozvolna brzdí, až úplně zastaví. 
„Vlak automaticky zahlásí do dispečerského cen-
tra, že došlo k mimořádné události. Riziko střetu 
s vozidlem na přejezdu je samozřejmě významná 
událost, je to jedna z kategorizovaných událostí, 
které vlak není schopen sám vyřešit. Tudíž poptá-
vá součinnost z dispečerského centra,“ dozvídám 
se znovu od Antonína Diviše. A i když vím, že 
všechno je předem připravené, z pohledu na auto 
v trati mi přece jen běhá mráz po zádech.

Výsledek českého výzkumu
Trať se nakonec uvolní a vlak už nerušeně dojede 
do Židovic. První cesta autonomního vlaku s cestu-
jícími skončila. Řízení se opět ujímá strojvedoucí. 
„Na druhé straně vozu senzory zatím nemáme,“ 
říká s úsměvem a odveze nás zpátky do Libčevsi.

První cestující se svezli vlakem bez strojvedoucího

Budoucnost začíná
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Vývoj přístrojů pro autonomní řízení vlaku trval 
asi deset let. A generální ředitel AŽD Zdeněk 
Chrdle je hrdý na to, že z devadesáti procent jde 
o české technologie: „Spolupracujeme na nich 
s ČVUT v Praze, VUT v Brně a se Západočes-
kou univerzitou v Plzni. Jedná se tedy o český 
produkt, který bychom měli dále rozšiřovat.“ 
Vlak se teď přesune na trať Kopidlno – Dolní 
Bousov v Královéhradeckém kraji. Tato trať 
v současné době prochází významnou moderniza-
cí a osobní přeprava na ní zatím neprobíhá. „Tam 
budou probíhat všechny další zkoušky a zároveň 
musíme požádat legislativce a zákonodárce, 
abychom začali pracovat na zákonech, které 
umožní provozovat autonomní vlaky po české 
železniční síti,“ dodává Chrdle, který doufá, že 
na Švestkovou dráhu se autonomní vlaky vrátí za 
dva nebo tři roky. „Zpočátku chceme, aby tady 
jezdila kombinovaná doprava, tedy vlaky se 
strojvedoucím i bez strojvedoucího. Posléze by 
zde měly jezdit už jen autonomní vlaky,“ plánuje 
generální ředitel.

Senzory musí situaci před vlakem správně vyhod-
notit. Překážkou na trati totiž může být jak uvízlé 
auto, tak list novin. Nebezpečí z nich plynoucí je 
ale diametrálně odlišné. „Každá překážka, která se 
nachází v jízdní cestě, má nějaké vlastnosti. Sys-
tém je postupně trénován na to, aby ty vlastnosti 
dokázal identifikovat a pak se správně rozhodoval. 
Jsou to klasické systémy umělé inteligence, které se 
postupně učí na základě dosavadních zkušeností. 
Jak se s nimi postupně seznamuje, čím dál lépe je 
identifikuje,“ vysvětluje Antonín Diviš.
Technicky vybavená je i samotná trať. Jsou na ní 
automatická zabezpečovací zařízení, která moni-
torují a řídí polohu vlaků. Zároveň je kolem trati 
posílen signál wi-fi, aby bylo zaručeno neustálé 
spojení vlaku s dispečinkem. A zároveň se vyvíjí 
i autonomní dron, který dokáže trať kontrolovat 
a z výšky zpozorovat jakékoli riziko, třeba prasklou 
kolejnici.

Strojvedoucí o práci nepřijdou
Smyslem veřejné prezentace autonomního vlaku 
podle Diviše bylo ukázat, že technologie umožňu-
jící bezpečnou jízdu bez strojvedoucího už existují. 
Teď je podle něj na řadě se rozhodnout, jak přesně 
se tyto technologie budou využívat. „Musíme si 

určit, jak se při konkrétní jízdě rozhodovat. Musí 
se stanovit podmínky, na základě kterých se vlak 
buď bude sám uvádět do provozu, nebo bude 
čekat na pokyn z dispečerského centra, nebo kdy 
bude o sobě dávat vědět. Technicky jsme už ne-
smírně daleko, ale nemáme zpracovanou filozofii. 
O jakých kategoriích vlaků se bavíme, o jaké 
železnici. Bavíme se o plně autonomní regionální 
dráze? Nebo o asistentech podporujících činnost 
strojvedoucích na vysokorychlostních koridoro-
vých hlavních tratích? Pokud tyto oblasti detailně 
nerozpracujeme, nemůžeme se posunout dál,“ 
zamýšlí se Diviš. Sám by si přál vysoce kvalitní 
železnici s co nejefektivnějším provozem.

Praktické uplatnění autonomních vlaků AŽD 
očekává zejména na regionálních tratích. „Myslím, 
že není daleko doba, kdy všechny regionální, 
přípojné tratě, které zajišťují dovoz cestujících do 
přepravních uzlů, přejdou do plně autonomního 
provozu. Tam není důvod, abychom mařili čas 
strojvedoucích, aby jednou za dvě hodiny jeli 
vlakem do oblasti, která je vykrytá dvaceti třiceti 
kilometry trati. Tam zcela jistě mají být autonom-
ní vlaky a strojvedoucí, kteří operují s vlaky na 
těchto tratích, by se měli přesunout na tratě hlav-
ní a zajistit provoz u dálkových vlaků jak osobní, 
tak nákladní dopravy,“ domnívá se Diviš. Dojít by 
k tomu podle něj mělo v horizontu deseti let.
Diviš zároveň upozorňuje, že smyslem nasazení 
autonomních vlaků není vzít práci strojvedoucím, 
ale naopak jim práci ulehčit a zároveň se vyrovnat 
s jejich nedostatkem. „My se nebavíme o nahrazo-
vání práce strojvedoucích. My se bavíme o zlep-
šování podmínek pro jejich práci, o zvyšování 
efektivity jejich práce, o zvyšování bezpečnosti 
provozu na železnici a o doplňování těch míst, 
kde strojvedoucí chybí a ta doprava by bez nich 
určitě zanikla,“ uzavírá Antonín Diviš.  ■

DANIEL MRÁZEK

Z tohoto pohledu zamrazí... Takto překážku vidí vlak. Senzory umožňující autonomní jízdu
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Počínaje tímto číslem startuje v našem časopise seriál představující české firmy, které na tuzemském trhu fungují 
více než 25 let, často už od revoluce v roce 1989. Takové podniky osobně považuji za inventář a studnici novodobých 
podnikatelských zkušeností. Na začátek nového komorového seriálu proto není od věci krátké ohlédnutí.

Podnikání  
v proměnách  
desetiletí
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Možná si jen velmi těžko umíme představit, 
jak moc se podnikání za poslední desítky 
let změnilo. Nejen díky technologiím, ale 

zejména vlivem ekonomických změn, několika 
finančních krizí i díky přístupu samotných pod-
nikatelů k otázkám udržitelnosti, manažerských 
dovedností a podobně.
Osobně jsem u začátků podnikání v tuzemsku byl 
jako ministr hospodářství, později jako šéf rezortu 
průmyslu a obchodu. Zejména na úplném začátku 
90. let jsme se museli věnovat transformaci naší 
ekonomiky z plánovaného hospodářství k tržní 
ekonomice, což byl bezesporu revoluční krok pro 
celou zemi. Často se veřejnost na období transfor-
mace dívá velmi kritickým pohledem. Nicméně 
jsem hluboce přesvědčen o tom, že v celkovém 
pohledu jsme tehdy položili základy budoucí 
ekonomické prosperity České republiky. Byť uzná-
vám, že se spousta věcí mohla udělat jinak, možná 
efektivněji. Ale v globálu jsme odvedli dobrý kus 
práce, o tom jsem přesvědčen.

Fialová saka byla v menšině
Na podnikání 90. let se často neprávem pohlíží 
skrz prsty. Většina lidí si totiž v souvislosti s no-
vými podnikatelskými možnostmi po sametové 
revoluci představí fialová saka, podvody a zneuží-
vání nově nabyté svobody k nekalému obohacení. 
Nezpochybňuji, že takové případy u nás byly. Je 
to ale nefér vůči většině poctivých firem, které 
v té době vznikly a nezřídka fungují a prosperují 
dodnes. Mám za to, že porevoluční doba položila 
základy podnikatelského prostředí, ze kterého 
prosperuje celá ekonomika stojící právě na vytr-
valé práci podnikatelů. Podnikatelé jsou ti, kteří 
nesou velké riziko vlastního byznysu, zaměstnávají 
miliony lidí a odvádějí daně.

Výhoda příhraničí
Je samozřejmé a pochopitelné, že řada firem se 
podnikání učila doslova za pochodu. Čtyřicet 
let totality se bohužel výrazně podepsalo na 
hospodářství v naší zemi a vlastní byznys byl od 
roku 1948 prakticky nemyslitelný. Zejména firmy 
v pohraničních oblastech měly po roce 1989 vý-
hodu, že po pádu železné opony mohly začít úzce 
spolupracovat se sousedy, zejména s Německem 
a Rakouskem. I tak musely před zahraničními 
partnery obstát. Co si budeme povídat, málokdo 
za hranicemi tehdy věděl, co od českých partnerů 
očekávat. Byl to tedy v mnohém boj o jakousi ná-
rodní hrdost v ostré konkurenci západních firem 
s desítkami let náskoku.

Investice motorem růstu
S tím samozřejmě souvisí i velký příliv zahraničního 
kapitálu do České republiky, který je dodnes velmi 
jednostranně kritizován. Přítomnost, a tedy také 
vliv velkých nadnárodních korporací přitom není 
a priori nic špatného. Můžeme si o nich myslet, co 
chceme, ale zejména v počátcích tržního hospodář-
ství u nás byly nositelem velkých investic i hospo-

dářského růstu, jakkoliv jim dnes částečně právem 
vyčítáme posílání dividend zahraničním matkám.
Když se ještě vrátím k tomu, jaký význam mají 
podnikatelé v naší zemi, sluší se jim s ohledem na 
současnou koronakrizi s velkou úctou poděkovat. 
Byly to naše firmy, které držely prapor tuzemské 
ekonomiky nad vodou a jež se velmi rychle přizpů-
sobily situaci, kterou jsme nezažili nejen v posled-
ních třech dekádách, ale v podstatě v celé historii. 
A není to pouze koronakrize, vzpomeňme mj. na 
dluhovou krizi eurozóny v letech 2008 a 2009, kte-
rá na nás také výrazně dopadla. To skutečně nejsou 
a nebyly lehké zkoušky, jimž naši podnikatelé byli 
vystaveni. Z toho plyne jednoznačný závěr. Na čes-
ké firmy, včetně těch, které jsou na trhu etablované 
dlouhé desítky let, a mohli bychom je nazvat více 
konzervativními, se můžeme naprosto spolehnout.

Podnikatelé jsou pilířem země
Bohužel žijeme v době, kdy se přínos firem České 
republice stále příliš málo zdůrazňuje. Ať už ze 

strany politiků, nebo ze strany veřejnosti obecně. 
Jako prezident Hospodářské komory od roku 
2014 neustále význam podnikatelů připomínám 
a pravidelně od všech vládních garnitur slýchám, 
že podnikatelé jsou pilířem naší země a že si 
zaslouží podporu. I díky tomu se nám na Komoře 
podařilo prosadit řadu velmi dobrých norem 
a zákonů, které podnikání v České republice 
usnadňují. Samostatnou kapitolou je nicméně 
byrokratická zátěž a úřednická mašinérie, které se 
dlouhodobě nemůžeme zbavit. Důležitost úřední-
ků je v naší zemi i po tolika letech a v době dříve 
nepředstavitelných technologií bohužel příliš 
velká. A jakkoliv se i tady ledy prolamují, není to 
dostatečně rychle.
Našim firmám proto přeji zejména pevné nervy, 
rostoucí odbyt, spokojené zaměstnance a obchodní 
partnery a v neposlední řadě také zdraví.  ■

VLADIMÍR DLOUHÝ, prezident HK ČR

VLADIMÍR DLOUHÝ
Prezidentem Hospodářské komory ČR je od roku 2014. Po svém opakovaném znovuzvolení 
na XXXII. sněmu v červenci 2020 byl potvrzen ve své funkci na další tříleté volební období. 
Vladimír Dlouhý vystudoval VŠE, v letech 1977–1978 studoval na Katolické univerzitě v belgické 
Lovani a v letech 1980–1982 absolvoval postgraduální studium matematické statistiky 
a pravděpodobnosti na Karlově univerzitě. Po ukončení studií pracoval jako vysokoškolský učitel 
na VŠE na katedře ekonometrie, kde v roce 1983 obhájil kandidátskou disertační práci. V roce 1984 
byl zakládajícím členem Prognostického ústavu ČSAV. V letech 1989–92 byl ministrem hospodářství 
ČSFR, od roku 1992 do června 1997 působil jako ministr průmyslu a obchodu ČR. Od září 1997 
pracuje jako mezinárodní poradce investiční banky Goldman Sachs, s krátkou přestávkou v roce 
2012, kdy kandidoval na prezidenta České republiky.
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Nebáli se převzít odpovědnost
Může to znít jako fráze, ale byl to v roce 2003 jeden z nejvýznamnějších okamžiků v třicetileté historii společnosti Minerva. 
Ta vznikla v červnu 1992 v Českých Budějovicích pod názvem DIGITIS. Jako mnoho jiných začínala v těch technologicky 
hladových dobách dodávkami hardwaru, záhy se však úspěšně orientovala na softwarová řešení.

Patrně klíčové bylo pro firmu již v roce 1994 
partnerství s americkou společností QAD, 
která je autorem ERP systému pro výrobní 

společnosti QAD Adaptive ERP. Prioritně pokrývá 
šest základních výrobních odvětví – automobilový 
a elektrotechnický průmysl, potravinářství, strojí-
renství, výrobu spotřebního zboží a zdravotnickou 
výrobu. V roce 1996 byla založena pobočka na 
Slovensku, o dva roky později pak bylo 80 % akcií 
prodáno britské společnosti Minerva International 
Holdings. Tak vznikly společnosti Minerva Česká 
republika a Minerva Slovensko. Po šesti letech, po 
změně akcionářů britské matky, našlo pět českých 
manažerů odvahu převzít odpovědnost a jít vlastní 
cestou – českou a slovenskou dceru odkoupili 
a Minerva se tak stala opět českou firmou. Byl to 
historický mezník firmy. A správné rozhodnutí.

Pružnost, přizpůsobivost, spolehlivost
To ostatně dokazuje i fakt, že tři z oněch pěti 
statečných jsou stále na rozhodujících výkonných 
postech, dva již nahradili jejich nástupci, rodinní 
příslušníci. Jedním z původních aktérů je Petr 
Koptík, obchodní ředitel a předseda předsta-
venstva. „Jsem hrdý na to, že jsem byl u vzniku 

společnosti a že jsem s ní prožil celých třicet let. 
A jsem hrdý i na to, že jsme s dalšími spolumajiteli 
před lety dokázali převzít odpovědnost. Podařilo se 
nám vybudovat firmu se silnou a stabilní pozicí na 
trhu. Jednoznačně se přitom osvědčila naše strategie 
silného strategického spojenectví s kalifornskou 
firmou QAD. Žijeme v době, kdy IT technologie toho 
umějí stále více, ale současně jsou stále složitější. 
Pro výrobní firmy je stále těžší najít specialisty, kteří 
by dokázali bez problému zajistit bezpečný provoz 
podnikových informačních systémů. Stoupá cena 
těchto lidí, stoupají náklady na budování serverové 

infrastruktury a záložních řešení, stoupá důležitost 
ERP systému pro fungování firmy. My jsme již v his-
torii realizovali mnoho zajímavých projektů, mnoha 
firmám jsme i ve složitých dobách byli dlouhodobým 
a spolehlivým partnerem, který jejich starosti s infor-
mačním systémem převezme na svá bedra. Dokázali 
jsme se vypořádat i s extrémy, od takového, kdy náš 
zákazník nemá žádného IT specialistu a nechce ku-
povat žádný HW ani SW, až po ten, kdy vše vlastní 
a o vše se chce postarat vlastními zdroji. Právě náš 
důraz na pružnost a stabilitu byl asi rozhodujícím 
faktorem, který nám umožnil přežít krizi v letech 
2008 až 2010 i poslední dva roky, kdy jsme dokonce 
dokázali rozšiřovat služby a nabízet nové produkty 
a funkcionality,“ hodnotí Petr Koptík uplynulý čas.

Partner pro budoucnost
Dlouhodobou strategií společnosti je zaměření 
na prodej, implementaci a servis informačních 
systémů úzce specializovaných na řízení výrobních 
a distribučních podniků. Co se týče produkto-
vé strategie, Minerva se – v souladu se strategií 
klíčových partnerů, jimiž jsou QAD a Siemens – 
dlouhodobě zaměřuje na výrobní podniky. Domi-
nantními segmenty jsou automobilový průmysl 
a automotive, strojírenství a zpracování kovů, 
výroba potravin a nápojů včetně jejich distribu-
ce, farmacie, lehká chemie, zpracování a výroba 
z plastů, zdravotnické výrobky, vybrané druhy 
spotřebního zboží, výrobky ze dřeva i elektronika 
a elektrotechnika.
Minerva pokračuje i do budoucnosti s digita-
lizací a rozšiřuje v této oblasti další produkty. 
„Začínáme nabízet Digital Commerce, řešení pro 
digitální obchod od americké společnosti WebJaguar, 
nejlepšího poskytovatele řešení pro digitální služby. 
Dnes je součástí naší partnerské společnosti QAD, 
a my tedy budeme v regionu nabízet i její produkty, 
které mohou významně podpořit úsilí firem o rozvoj 
jejich schopnosti kompletní správy zákazníků 
prostřednictvím digitální transformace, což umož-
ňuje omnichannel strategii pro prodej B2B a B2C. 
Jedná se o modulární a vysoce konfigurovatelné 
řešení a umožňuje zákazníkům snadno a rychle 
poskytovat personalizované webové nakupování, 
které je integrováno s ERP,“ poodhaluje plány Petr 
Koptík. Mimochodem, ta budoucnost není nijak 
vzdálená – již dnes experti otevřeně hovoří o tom, 
že e-commerce přestává být doménou retailového 
trhu a stává se naprosto běžnou součástí i obchodů 
mezi firmami.  ■

VALERIE SAARA

Více informací 
o službách a produktech na:

www.minerva-is.eu

MINERVA
Již 30 let prodává a zavádí jediný ERP systém 
od firmy QAD ve výrobních podnicích nejen 
v České a Slovenské republice.
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Kubíky na setiny milimetru
Značka TOS VARNSDORF je na trhu 72 let. Společnost, jejíž areál se nachází na severu České republiky v podhůří Lužických 
hor, si letos dokonce připomene již 119 let od svého založení. Hlavní činnost firmy spočívá ve vývoji, výrobě, prodeji 
a servisu obráběcích strojů určených pro opracování obrobků od velikosti 1 m3 s finální výrobní přesností dílců na úrovni 
setin milimetru. Konkrétně to jsou vodorovné vyvrtávačky, stroje s velmi širokými možnostmi použití a nově i portálové 
obráběcí stroje.

Historie rozšířené výroby obráběcích strojů 
ve Varnsdorfu začala rokem 1903. Tehdy 
zde pan Arno Plauert založil strojírnu. Malá 

soukromá firma, tehdy spíše dílna než továrna, 
vyrábějící velké množství druhů obráběcích strojů, 
se časem vyvinula v prosperující továrnu specia-
lizovanou na vodorovné vyvrtávačky a vyvážející 
téměř do všech světadílů.

Přežila císaře, kancléře i prezidenty, 
války i komunisty
Továrna nepřerušila svoji činnost ani v jedné 
ze dvou světových válek, během své dosavad-
ní existence třikrát změnila majitele, prošla 
sedmi politickými režimy, fungovala za dvou 
císařů, jedenácti prezidentů a jednoho říšské-
ho kancléře. Založena jako rakousko-uherská 
firma německým kapitálem se změnila v elitní 
československou továrnu na obráběcí stroje (stále 
s německým kapitálem), na několik let se stala 
součástí německého hospodářství. Po osvobození 
unikla osudu válečné kořisti a po znárodnění se 
postupně vyvinula ve špičkového výrobce obrá-
běcích strojů v socialistickém Československu. 
Nyní je opět soukromou firmou privatizovanou 
čistě českým kapitálem. V čele společnosti stojí 
správní rada, pozici generálního ředitele zastává 
Jan Rýdl mladší.

Značka světového renomé
Značku TOS VARNSDORF znají zákazníci ve 
všech obydlených světadílech, od roku 1948 bylo 
ve firmě vyrobeno téměř 20 000 obráběcích strojů, 
z nichž velká většina putovala do zahraničí. Obrá-
běcí stroje z Varnsdorfu najdete v Jižní i Severní 
Americe, všude po Evropě, v Rusku i v Číně (zde 
stála firma u založení prvního společného čínsko-
-československého podniku na výrobu obrábě-
cích strojů), v Indii, rovněž v několika afrických 
zemích, ale také na místech, jež jsou pro obráběcí 
stroje poměrně exotická, jako je Island, Filipíny, 
Mariánské ostrovy a další.

Osmdesát procent na export
TOS je významně exportující společnost, každým 
rokem se podíl vývozu pohybuje kolem 80 % z celé 
produkce. Své výrobky firma prodává pomocí 
prodejní sítě ve více než 50 zemích a v posledních 
letech také prostřednictvím dceřiných společností, 
které působí na těch nejdůležitějších trzích světa: 
v Evropské unii, Číně, Rusku a USA.

Dlouhodobým problémem, se kterým se firma po-
týká, je nedostatek kvalitních pracovníků v technic-
kých profesích. Proto také společnost v září 2016 
otevřela Střední průmyslovou školu TOS Varns-
dorf, kde se vzdělávají potenciální zaměstnanci 
nejen pro mateřskou firmu, ale i pro další v regio-
nu. TOS proto ovlivňuje skladbu předmětů, aby ze 
školy odcházeli absolventi, kteří najdou okamžité 

uplatnění ve výrobě. V září 2019 zahájila tato první 
firemní SPŠ v Ústeckém kraji svoji činnost v nové 
budově, která vznikla náročnou rekonstrukcí býva-
lého výrobního objektu přímo v areálu firmy, a to 
výhradně z prostředků firmy.

Firma jako součást regionu
Varnsdorfská firma podporuje život v regionu 
různými aktivitami a také se prezentuje veřej-
nosti. Je to například tradiční Den otevřených 
dveří, který se koná vždy na Velký pátek. Po čtyři 
hodiny si návštěvníci mohou prohlédnout výrobní 
prostory firmy, ukázky práce řady strojů, mohou se 
seznámit s pracovním prostředím ve firmě a mnozí 
z nich také poprvé na vlastní oči spatří ty velké 
stroje, které odcházejí do celého světa.
TOS VARNSDORF je firma s bohatou tradicí, je 
to však především firma, která investuje a stále 
se vyvíjí, firma, která se chce soustředit na svůj 
udržitelný rozvoj. Snahou firmy je vytvoření tako-
vého modelu fungování, aby byla schopna pružně 
a efektivně reagovat na požadavky zákazníků po 
celém světě. A nemění na tom nic ani současná 
epidemiologická situace, která mnohé aktivity 
zastavila nebo brzdí a komplikuje.  ■

LADISLAV PLAŇANSKÝ
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Česká firma udává směr Evropě
Seznamte se s příběhem firmy, která začínala jako malé uskupení vysokoškoláků. Řeč je o společnosti M2C,  
která zajišťuje kompletní správu nemovitostí. M2C letos slaví významné jubileum. Za tu dobu upevnili své postavení  
na trhu, rozrostli se ve společnost s mezinárodním přesahem a v mnohých oblastech začali udávat směr.

Společnost M2C poskytuje komplexní služby 
integrovaného facility managementu, což 
zahrnuje úklid, údržbu a bezpečnost. V po-

sledních letech se také začala soustředit na vývoj 
a implementaci technologií k zajištění bezproblé-
mového chodu nemovitosti.
„Rok 2022 se pro nás ponese v duchu jubilea, slaví-
me přesně 30 let od založení společnosti. Tehdy to 
bylo uskupení vysokoškolských studentů, kteří chtěli 
zažít na vlastní kůži pocit, jaké to je mít svůj vlastní 
podnik. Jen těžko si tehdy dokázali představit, do 
jakých rozměrů se může společnost rozrůst a jak 
široké portfolio služeb může nabídnout,“ říká Matěj 
Bárta, generální ředitel společnosti M2C.
Svůj první obrovský úspěch zažila společnost už 
první rok svého působení. Tehdy coby čistě bezpeč-
nostní agentura střežila slavný Ples v opeře, jehož 
patronkou byla pro tehdejší ročník Ivana Trum-
pová. Kulturní akce se staly doménou společnosti. 
S rokem 1997 se do klientského portfolia zařadily 
významné značky a mezi zákazníky přivítali mno-

ho obchodních center. O rok později M2C rozšířilo 
svou působnost do zahraničí, první zastávkou bylo 
Slovensko. V následujícím období firma významně 
expandovala i v ČR a upevnila své postavení mezi 
předními poskytovateli bezpečnostních služeb.
„V roce 2010 jsme si ale řekli, že už nebudeme pouze 
bezpečnostní agenturou, a založili jsme divizi Faci-
lity managementu. To nás dovedlo k tomu, že jsme 
naše služby začali nabízet i v dalších zemích v rámci 
střední Evropy,“ podotýká Matěj Bárta.

Pod vlivem technologií
Dalším významným milníkem byl pro společnost 
rok 2014, kdy otevřeli vzdálené dohledové centrum 
M2C Space, které se postupem let stalo dominan-
tou firmy. Prostřednictvím dohledového centra lze 
vzdáleně ovládat klientovy technologie i zabez-
pečení. Bez přítomnosti zaměstnance na objektu 
zajistí například vzdálený monitoring kamerového 
systému a vyhodnocování nežádoucích situací. 
Díky tomu zabezpečí hladký provoz budovy, sníží 
náklady na provoz a chrání majetek klienta.
Technologie se v následujících letech staly jedním 
z hlavních pilířů nabízených služeb. „V roce 2016 
jsme uvedli na trh e-Reception, unikátní technolo-
gické zařízení, které výrazně zefektivní obslužnost 
budov. Pomůže například automatizovat a urychlit 
služby recepce či plně nahradit stávající fyzickou re-
cepční. S příchodem letošního roku jsme představili 
také nástěnnou verzi elektronické recepční, která 
najde uplatnění v administrativních budovách, ve 
státních úřadech, zdravotnických zařízeních nebo 
jako kiosek na vjezdech do logistických areálů,“ 
upřesňuje Matěj Bárta.

Léta výzev
„Poslední tři roky pro nás byly plné výzev, ze kterých 
určitě stojí za zmínku například prezentace techno-
logií na prestižním veletrhu EXPO Real v Mnichově 
nebo zajištění ostrahy na jaderných elektrárnách. 
Koncem roku 2020 jsme odkoupili většinový 
podíl divize facility managementu společnosti 
CPI  Property Group. Následně udeřila pandemická 
situace, jejíž následky měly dopad na celý systém 
řízení a plánování našich firemních aktivit. Naše 
firma ale zvládla i vzhledem k situaci zareagovat 
pohotově co se týče nabídky nových a stávajících 
služeb. Nové technologie stále nabývají na významu 
a pomáhají se přizpůsobit nové realitě. A v tom sám 
vidím směr, kterým se budeme ubírat i do budouc-
na,“ dodává Matěj Bárta.  ■

KAROLINA NIKLASCHOVÁ

M2C
Společnost v současné době čítá 
8 500 zaměstnanců a působí ve 13 zemích 
Evropy. Angažuje se v kulturní sféře, a to 
například podporou české kinematografie, 
za tu dobu se stali partnerem několika 
úspěšných českých filmů. Podporují také 
sportovní akce a vzdělávací projekty. Dlouhá 
léta se M2C také stabilně umisťuje mezi 
nejlepšími firmami v České republice v rámci 
anketní soutěže Českých 100 Nejlepších, 
za rok 2021 získali i speciální ocenění 
v kategorii Dynamický růst a Stabilita.
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MULTIMEDIÁLNÍ
EVENTY
Obrazová a světelná show

Vyzkoušejte zvýhodněné balíčky na využití Společenského sálu pro
vaše akce s LED stěnou 14 × 4,5 m.

BLUE BASIC
Konference

CENA*
6 hodin | půldenní akce
128.000 Kč bez DPH

12 hodin | celodenní akce
158.000 Kč bez DPH

GREEN EVENTFULL
Párty a večírky

CENA*
6 hodin | půldenní akce
163.000 Kč bez DPH

12 hodin | celodenní akce
175.000 Kč bez DPH

PURPLE CLASSIC
Hybridní konference

CENA*
6 hodin | půldenní akce
161.000 Kč bez DPH

12 hodin | celodenní akce
178.000 Kč bez DPH

* Cena pronájmu Společenského sálu není zahrnuta v ceně balíčku.

Při objednání jednoho z balíčků získáte 50% slevu na pronájem 
Společenského sálu.

Kompletní nabídka ke stažení:

www.praguecc.cz
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Evropa na prahu digitální dekády

Digitální technologie mění svět a výrazně 
zasahují do života lidí i do podnikání firem. 
Evropa si to plně uvědomuje a je připravena 

digitalizaci maximálně využít, aby z ní měla pro-
spěch široká veřejnost a také podniky. I proto se 
rozhodla z této dekády udělat „evropské digitální 
desetiletí“.
K tomuto cíli ji má dovést Digitální kompas – plán, 
který ukazuje důležité směry, kudy se EU musí 
vydat. Jednoznačně při tom poukazuje na digitali-
zaci veřejných služeb, investice do infrastruktury, 
rychlý přechod na digitální ekonomiku a výrazné 
zvýšení digitální gramotnosti u lidí. Kromě toho 
zdůrazňuje také posílení kybernetické bezpečnosti 
a podporu umělé inteligence. Zajímavě rozpra-
covává oblast zavádění technologií, kde Evropa po-
čítá s tím, že v roce 2030 bude až 75 % společností 
v EU používat cloud, umělou inteligenci a data 
velkého objemu. V EU bude tou dobou dvojná-
sobek společností s označením „unicorn“ a drtivá 
většina malých a středních podniků bude koncem 
desetiletí využívat digitalizaci alespoň na základní 
úrovni.
Plán je to určitě ambiciózní, ale nikoliv nesplnitel-
ný. Čeká nás mnoho práce a každý by měl přiložit 
ruku k dílu. V Evropském parlamentu se brzy roz-
běhnou jednání o konkrétních způsobech, jak se 
vyznačenými směry co nejrychleji vydat a vytyče-

né mety co nejdříve splnit. Ve výboru pro průmysl, 
vědu a energetiku (ITRE) budeme proto v příštích 
týdnech a měsících pracovat na tzv. Cestě k digitál-
ní dekádě, která přichází s jasnými návrhy v oblasti 
digitálních dovedností, digitální infrastruktury, 
digitalizace podniků nebo veřejných služeb. Počítá 
také s maximální spoluprací mezi členskými státy 
a hodnocením jejich víceletých strategických 
plánů a v neposlední řadě i s podporou společných 
projektů např. v oblasti umělé inteligence či kyber-
bezpečnosti, které budou zahrnovat více zemí.
Jako zpravodajka legislativy za celý Evropský par-
lament tyto práce povedu a budu dbát na to, aby 
v nich dostatečně hlasitě zazníval také hlas českých 
podniků, a to nejen těch velkých, ale zejména ma-
lých a středních nebo startupů. Pořád totiž platí, že 
99 % všech firem působících v Evropě jsou právě 
malé a střední firmy. Opomenout je by byla chyba, 
na kterou bychom doplatili všichni.  ■

Také ve 3. tisíciletí jsou digitalizace 
a elektronizace mnohde cizí slova

Co pozitivního přinesla pandemie covidu-19 
pro zaměstnavatele? Nejedná se o protimluv, 
ač se to tak na první pohled jeví. Přesunutí do 

online režimu přimělo zaměstnavatele zamyslet se 
nad zažitými stereotypy způsobu práce. Provozy, 
které to umožňují, se přesunuly do režimu práce 
z domova. Vedle náročnosti na technické vybavení, 
jako jsou notebooky, připojení k internetu nebo 
ochrana firemních dat, bylo zajímavé sledovat 
změny vedení dokumentace týkající se zaměstnání 
ve virtuálním prostředí. Zkušenosti firem jsou 
pozitivní, až na jedno významné „ale“.
České právo, a speciálně to platí pro právo pracov-
ní, není ani ve třetím tisíciletí připraveno na elek-
tronizaci. Většina dokumentace musí být nadále 
vyhotovena tradičně na papíře, navíc s vlastnoruč-
ním podpisem. Elektronizace v režimu zákoníku 
práce sice existuje, nicméně je nastavena natolik 
těžkopádně, že o ni firmy nemají zájem.
Zákaz setkávání nás však postavil před výzvu zajis-
tit fungování personální agendy jinak než tradičně. 
Ukazuje se, že pro řadu firem to není vůbec téma, 
natož problém. Dnešní technologie totiž umožňují 

různá, na míru šitá řešení pro vedení personální 
dokumentace. Zpracování mezd, povinné odvody 
státu, docházkové systémy, vedení osobních spisů, 
to vše dnes probíhá většinou pomocí firemních 
softwarových řešení.
Automatické systémy jsou mnohdy větší zárukou 
ochrany osobních údajů zaměstnanců či jinak cit-
livých dat. Firmy volí různá technická řešení. Vždy 
záleží na velikosti firmy. Jinak funguje zaměstna-
vatel s 25 zaměstnanci a jinak firma s 250 lidmi. 
Značný vliv mají také finanční možnosti i chuť 
hledat inovativní řešení, která usnadní rutinní 
práci. Zkušenosti firem navíc dokládají, že sami 
zaměstnanci vyžadují méně papíru a více digitali-
zace. Zejména mladá generace, která na technolo-
giích vyrůstá, obtížně přijímá „papírovou kulturu“.
Přitom jsou oblasti, které umí na nové výzvy rych-
le reagovat. V oblasti technologií uměl zareagovat 
bankovní sektor, kde se aktuálně většina doku-
mentace zpracovává elektronicky a fyzický kontakt 
klienta s bankou není v zásadě nutný. Ostatně 
zavedení tzv. bankovní identity, tedy systému, 
kdy přihlášením do internetového bankovnictví 

Výrok…

„ODHADY PRO RŮST EKONOMIKY 
V TOMTO ROCE JSOU ASI 
3,5 PROCENTA, ODHADY PRO RŮST 
PRODUKTIVIT Y ASI 3,8 PROCENTA. 
TAKŽE POKUD BY ODBORY PŘIŠLY 
S POŽADAVKEM NA RŮST PLATŮ 
O 9 PROCENT, JE TO NAPROSTO 
V POŘÁDKU,“

JOSEFE, TO JE NAPROSTO BRILANTNÍ 
VÝPOČET. HLÁSÍM SE DO KURZU 
ODBORÁŘSKÉ EKONOMICKÉ 
MATEMATIKY.

PETR KARBAN

ŘEKL 5. LEDNA V PODCASTU VERONIKY SEDLÁČKOVÉ 

PTÁM SE JÁ NA PORTÁLU SEZNAM ZPRÁVY  

ODBOROVÝ PŘEDÁK JOSEF STŘEDULA.
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mohou lidé i firmy žádat o služby poskytované 
státem, pro pracovněprávní oblast nabízí více než 
zajímavou inspiraci.
I Ministerstvo práce a sociálních věcí, které 
vytváří a odpovídá za právní předpisy týkající 
se trhu práce, si je vědomo nutnosti reakce na 
technologický pokrok a založilo pracovní skupi-
nu, která se má problematikou zabývat. Je třeba 
ale jednat rychle, otázka fyzického předávání 

a podepisování papírové dokumentace se totiž 
stává výraznou brzdou trhu práce. Při hledání 
správného právního řešení je však nutné zachovat 
co nejširší vějíř technických řešení. Základními 
parametry systému musí být shoda zaměstnance 
a zaměstnavatele na elektronické formě doku-
mentace a samozřejmostí musí být zabezpečení 
dat zaměstnance.  ■

Cenový úprk cen českých domů a bytů

Zdánlivě okurková sezona mezi Vánoci 
a silvestrem přinesla balík velmi pozoruhod-
ných údajů o vývoji indexu cen nemovitostí 

v loňském třetím čtvrtletí. Hlavní – a dosti překva-
pivou – zprávou je, že ceny nemovitostí v Česku 
ve zmiňovaném období meziročně vzrostly o ma-
sivních 22 procent. Řeč je o indexu cen bytových 
nemovitostí neboli house price index (HPI), což je 
EU-harmonizovaný a v Česku asi nejreprezentativ-
nější ukazatel cen rezidenčních nemovitostí.
Jedná se o nejvyšší meziroční růst v historii tohoto 
indexu, tedy od roku 2009. Předchozí vrchol, údaj 
13,3 procenta ze druhého čtvrtletí 2017, byl o de-
setinku překonán už v loňském prvním čtvrtletí, 
načež meziroční růst o 14,5 procenta – a nyní 
po revizi dokonce o 16,6 procenta – v loňském 
druhém čtvrtletí naznačil, že k uklidňování růstu 
v tomto okruhu cen zatím nedochází. Nejnovější 

informace tedy ukazují, že na přelomu léta a pod-
zimu došlo naopak k dalšímu urychlení.
Čím může být dán tento zběsilý růst? Rozhodně 
se nejedná o jakýkoli efekt nízké loňské základny: 
ceny českých nemovitostí rostly loni po celý 
rok tempem minimálně kolem 7,5 procenta. 
Jako dominantní faktor můžeme vyloučit i vliv 
rostoucích cen ve stavebnictví. Zaprvé meziroční 
růst cen stavebních prací v témže období byl jen 
těsně nad šesti procenty, zadruhé v případě silné-
ho vlivu stavebních cen bychom čekali, alespoň 
zpočátku, výrazně vyšší růst cen nemovitostí 
nových než starších. Ve skutečnosti však byl růst 
ve 3. čtvrtletí 2021 velmi podobný u nemovi-
tostí nových i starších: 21,1 procenta, respektive 
22,2 procenta.
Příčiny rychlého růstu cen nemovitostí tedy mu-
síme patrně hledat na straně poptávky. Covidem 

vynucené úspory možná leckomu z nás usnad-
nily překonání akontace, tedy minimální částky 
potřebné k získání hypotéky. A rostoucí inflace 
možná dovedla k zájmu o nákup nemovitosti coby 
investice do jistoty i mnohé z těch domácností, 
které si na nákup bytu nebo domu ani půjčovat 
nepotřebovaly. Pozorovaný růst cen nemovitostí 
budí dojem, že šlo o nákup velmi prozíravý. Tedy 
aspoň zatím…  ■

Evropu čeká zlaté desetiletí, počet jednorožců roste

Společnost Atomico zveřejnila před koncem 
minulého roku sedmou výroční zprávu o sta-
vu evropských technologických firem. Jinými 

slovy o světě evropských startupů a rizikového 
kapitálu. Vše naznačuje, že Evropa má před sebou 
zlaté desetiletí, tedy alespoň co se technologických 
startupů týče. Naše část Evropy má před sebou 
ještě větší růst. Přesně to odpovídá tomu, co kolem 
sebe vidím. Mé jednoduché shrnutí je takové, že 
v Evropě nebyl nikdy lepší čas začít podnikat. 
A nikdy nebyl lepší čas na investice. Tak se podí-
vejme na nejzajímavější výsledky.
Podle odhadů Dealroom.co objem investic za rok 
2021 dosáhne 120 miliard dolarů. To je trojnásob-
né množství oproti minulému roku.
Před pěti lety by se všichni jednorožci vešli k jed-
nomu stolu. Dnes by ten stůl musel mít 321 míst. 
V evropských stájích se v roce 2021 narodilo 
98 nových startupových jednorožců. Je to největší 

nárůst od roku 2014. Rovných 100 společností 
s hodnotou přes miliardu dolarů je ve Velké Bri-
tánii, 52 jednorožců je v Německu a 31 ve Francii. 
Jeden se zrodil dokonce i u nás v Česku –  Rohlik.cz. 
Pozitivní je také fakt, že startupům trvá kratší 
dobu dosáhnout hodnoty jedné miliardy dolarů. 
Rekord drží společnost Gorillas, která se jedno-
rožcem stala za pouhých 9 měsíců. Zdvojnásobil 
se také počet takzvaných decacornů v Evropě, tedy 
společností s hodnotou více než 10 miliard dolarů.
Do regionu střední a východní Evropy bylo 
investováno pouze 5 procent venture kapitálových 
investic, přitom poměr obyvatelstva je mnohem 
vyšší. Výsledek je takový, že v  regionu CEE bylo 
31 procent jednorožců financováno bez externích 
investic. Ve zbytku Evropy to bylo 7 procent. 
Z toho vyplývá, že střední a východní Evropa má 
obrovský potenciál růstu. Pokud se zvýší investice 
na evropský průměr, ohromně vzroste počet 

technologických firem. Podnikatelský duch tu 
bezesporu je. Přichází doba, kdy si to uvědomují 
venture kapitálové fondy a více se na tento region 
zaměřují. Region střední a východní Evropy je 
dnes v hledáčku velkých investorů. Dá se očekávat, 
že objem investic ze zahraničí poroste a s ním 
i počet a kvalita startupů. A dají se také očekávat 
vyšší objemy investic od lokálních investorů. Zvý-
šený zájem investorů vidíme i my v DEPO Angels 
Network.  ■

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!

MARKÉTA SCHORMOVÁ, 

předsedkyně Sekce 

zaměstnanosti a práce HK ČR
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Zatím převládá optimismus,  
ale výroba začíná nové nábory brzdit

Proč je český trh práce  
pro investory stále zajímavý
Jak vidí ManpowerGroup Česká republika trh práce pro první čtvrtletí roku 2022? Respektovaný průzkum ukázal, že 
zaměstnavatelé v České republice hlásí pro první čtvrtletí 2022 opatrně optimistické náborové plány – 36 % zaměstnavatelů 
očekává nárůst počtu zaměstnanců, 23 % předpovídá jejich snížení a 35 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny.

Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index 
trhu práce pro Českou republiku pro první 
čtvrtletí 2022 hodnotu +13 %. „I přes další 

vlnu pandemie a její nejasný konec optimismus na 
trhu práce nadále převládá. Více firem plánuje své 

zaměstnance nabírat než propouštět. Zvyšují se však 
extrémy jak v porovnání mezi sektory, tak i mezi 
jednotlivými firmami stejného oboru. Předchozí 
desetiletí relativního klidu a stability napříč všemi 
trhy vystřídalo období velkých turbulencí. Pandemie 

zásadně proměnila tržní prostředí i způsob práce, 
nábory a řízení zaměstnanců. Nejvíce se chystají 
nabírat zaměstnavatelé v sektoru bankovnictví, 
finance, pojišťovnictví a nemovitosti. Dále v sektoru 
IT, telekomunikace a média společně se sektorem 
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velkoobchodu a maloobchodu. Nicméně nejvýznam-
nější sektor z hlediska zaměstnanosti – zpracova-
telský průmysl – svá očekávání prudce přehodnotil 
na mírný pesimismus,“ sdělila Jaroslava Rezlerová, 
generální ředitelka ManpowerGroup Česká 
republika.

Porovnání dle odvětví
Zaměstnavatelé v 8 z 11 odvětví očekávají pro 
příští čtvrtletí nárůst počtu zaměstnanců. Nejsil-
nější náborové plány hlásí odvětví Bankovnictví, 
finance, pojištění a nemovitosti s Indexem +50 % 
(64 % nabírá a 14 %propouští). Zaměstnavatelé 
v odvětví IT, technologie, komunikace a média 
a Velkoobchod a maloobchod hlásí povzbudivé 
náborové plány s Indexem +25 % (43 % nabírá, 
18 % propouští) následované odvětvím Ostatní 
služby s +19 % (35 % nabírá, 16 % propouští). 
Nejslabší hodnotu Indexu vykazuje odvětví 
Neziskový sektor, a to –25 % (17 % nabírá, 42 % 
propouští), negativní hodnoty má i Zpracovatel-
ský průmysl s Indexem –2 % (32 % nabírá, 34 % 
propouští).

Porovnání organizací podle velikosti
Zaměstnavatelé ve všech čtyřech kategoriích 
očekávají v příštím čtvrtletí zvyšování počtu 
zaměstnanců. Nejsilnější náborové plány hlásí 
střední organizace s 50–250 zaměstnanci s Inde-
xem +19 %. Velké organizace vykazují optimistic-
ký Index +14 %. Mikroorganizace vykazují Index 
+13 % a malé organizace Index +7 %.

Regionální srovnání v rámci ČR
Zaměstnavatelé ve všech třech regionech jsou 
optimističtí, nejvíce pak v Praze s Indexem +23 % 
(40 % nabírá a 17 % propouští), Index na Moravě 
a ve Slezsku dosahuje hodnoty +13 % a v Čechách 
3 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím Index 
v Praze a na Moravě a ve Slezsku posílil o 6 pro-
centních bodů a v Čechách oslabil o 4 procentní 
body. V regionech mimo Prahu je sice vysoké 
procento firem, které plánují zvyšovat počty 
zaměstnanců, ale zároveň je zde i velké množství 
firem s opačnými záměry a výsledný Index je tak 
poměrně nízký.

Globální pohled
Výsledky průzkumu pro první čtvrtletí 2022 
ukazují, že na základě sezonně očištěných dat 
očekávají v nadcházejícím čtvrtletí zaměstnavatelé 
ve všech 40 sledovaných zemích a oblastech nárůst 
počtu zaměstnanců. Nejsilnější náborové plány na 
příští tři měsíce jsou hlášeny v Brazílii, Peru, Indii, 
Irsku a Nizozemsku. Oproti tomu nejslabší nábo-
rové plány vykazuje Japonsko, Singapur,  Tchaj-wan 
a Česká republika. Ve srovnání s předchozím 
čtvrtletím náborové plány posilují ve 36 ze 40 zemí 
a oblastí, zatímco oslabují ve čtyřech, včetně USA, 
Japonska, Tchaj-wanu a Francie. V meziročním 
srovnání Index posiluje ve 38 zemích a oblastech, 
ale oslabuje ve dvou (Singapur a Tchaj-wan).

 USA 1 2,81

 Singapur 2 2,78

 Kanada 3 2,72

 Hongkong 4 2,63

 Nizozemí 5 2,60

 Spojené království 6 2,58

 Švýcarsko 7 2,54

 Irsko 8 2,53

 Nový Zéland 9 2,51

 Estonsko 10 2,49

 Norsko 11 2,48

 Spojené arabské emiráty 12 2,48

 Švédsko 13 2,45

 Dánsko 14 2,44

 Macao 15 2,44

 Japonsko 16 2,34

 Portugalsko 17 2,33

 Izrael 18 2,32

 Lucembursko 19 2,32

 Chile 20 2,31

 Austrálie 21 2,31

 Lotyšsko 22 2,30

 Jižní Korea 23 2,29

 Finsko 24 2,29

 Česká republika 25 2,27

TOP 25 ZEMÍ

Dostupnost Nákladovost Legislativa Produktivita

TOTAL WORKFORCE INDEX™ – HLAVNÍ HODNOTICÍ KRITÉRIA

1. Dostupnost pracovní síly
Popisuje úroveň nezaměstnanosti, vzdělanosti, 
kvalifikační struktury, jazykové vybavenosti, 
velikost flexibilní a neformální pracovní síly, 
věkovou strukturu zaměstnanců, rovnost 
lidí na trhu práce, oborovou strukturu 
zaměstnanosti atd.

2. Nákladovost
Porovnání mzdy, benefitů, zdanění, dalších 
odvodů, příplatky ke mzdě, náklady na 
mateřské a rodičovské dovolené, úroveň 
mezd podle typů pozic, náklady na založení 
společnosti a vedení podnikání atd.

3. Produktivita
Počet hodin, které zaměstnanci odpracují za 
základní mzdu (pracovní fond, dny placeného 
volna), délka zkušební doby, efektivita úřadů 
a infrastruktury, ICT vybavenost obyvatel atd.

4. Legislativní omezení
Možnosti flexibility a využití subdodavatelů, 
možnosti smluv na dobu určitou, výpovědní 
doba z pracovního poměru, věk odchodu 
do důchodu, vízová politika a otevřenost 
ekonomiky vůči zahraniční pracovní síle, úroveň 
korupce, terorismu, ekonomického rizika, 
omezení zahraničních investic atd.
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Vliv pandemie na trh práce
Jaká opatření zvažují zaměstnavatelé přijmout pro 
přítomnost zaměstnanců na pracovišti? Celých 
26 % zaměstnavatelů plánuje, že bude v interní ko-
munikaci zdůrazňovat výhody očkování, ale nebu-
de zavádět jeho povinnost. Zároveň 24 % zaměst-
navatelů uvádí, že bude vyžadovat u některých 
profesí doklad o plném očkování. To však u všech 
pozic zavede jako podmínku 20 % zaměstnavatelů. 
Doklad o přeočkování plánuje kontrolovat 15 % 
zaměstnavatelů. Stejný počet zaměstnavatelů nebu-
de zavádět žádná opatření a ponechá rozhodnutí 
na jednotlivcích. 11 % plánuje pozitivně motivovat 
své zaměstnance k očkování například formou 
benefitů nebo bonusů.
Do jaké míry umožní firmy lidem pracovat z do-
mova? 15 % zaměstnavatelů umožní zaměstnan-
cům plný home office, 24 % 3 a více dní v týdnu, 
24 % maximálně 2 dny a 30 % zaměstnavatelů 
bude trvat na plné přítomnosti na pracovišti. 
Nejvyšší míru vzdálené práce umožňují zaměst-
navatelé u IT pozic. 23 % zaměstnavatelů těmto 
zaměstnancům umožní plný home office, ale 
například u IT pozic v sektoru IT je to 34 % firem 
a u IT pozic v bankovnictví 33 %. Naopak plnou 
přítomnost na pracovišti firmy přirozeně vyžadují 
nejvíce u výrobních pozic a u profesí s přímým 
kontaktem se zákazníky.

Český trh práce nabízí  
kvalifikovanou pracovní sílu
Český trh práce je přes všechny nedostatky pro 
investory stále zajímavý především díky kombi-
naci nízkých nákladů podnikání a kvalifikované 
pracovní síly. Meziročně si ČR polepšila o 4 mís-
ta na 25. celosvětově. To vyplývá z průzkumu 
ManpowerGroup Total Workforce Index™, který 
porovnává trhy práce v 75 zemích světa podle 
200 parametrů z oblasti pracovního práva, dostup-
nosti, nákladovosti a produktivity pracovní síly 
pro porovnání náročnosti náboru, udržení a řízení 
lidských zdrojů v 75 zemích světa včetně ČR. Vedle 
tradičních pracovních úvazků zohledňuje flexibilní 
pracovní sílu, alternativní pracovní úvazky i nefor-
mální trh práce.

Globální a regionální porovnání
Česká republika se v hodnocení Total Workforce 
Indexu umístila na 25. místě ze 75 zemí. V re-
gionu Evropa, Střední východ a Afrika je ČR 
na 15. místě. Oproti roku 2020 se o čtyři místa 
zlepšila, nicméně před 4 lety, kdy jsme začali 
tento průzkum provádět, byla na 23. místě. „Česká 
republika je nadále atraktivní zemí pro zahraniční 
investice a místem, které nabízí trh práce relativně 
nakloněný úspěšnému byznysu. Klesá sice význam 
nízké nákladovosti u manuálních profesí, nicméně je 
Česká republika zajímavá kombinací relativně nižší 
nákladovosti a vysokým podílem kvalifikovaných 
pracovníků. To se projevuje rostoucí koncentrací po-
kročilé výroby, globálních IT společností, vývojových 
center nebo mezinárodní technické podpory,“ řekla 

MANPOWERGROUP
Společnost ManpowerGroup™ 
(NYSE: MAN) je téměř 70 let světovým 
lídrem v poskytování inovativních služeb 
a řešení na míru, které pokrývají životní 
cyklus zaměstnance a pomáhají jejím 
klientům, aby dosáhli svých cílů a zvýšili 
svoji konkurenceschopnost. Skupina 
společností ManpowerGroup, fungující 
pod značkami Experis™, Manpower®, 
ManpowerGroup™ Solutions a Right 
Management®, pomáhá klientům ve 
více než 75 zemích a v oblastech zlepšit 
výkonnost jejich pracovníků, a to již více než 
70 let. ManpowerGroup byla v roce 2021 již 
podvanácté jmenována jednou ze světových 
nejetičtějších společností, a posílila tím svoji 
pozici nejdůvěryhodnější společnosti ve 
svém oboru.

Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka Manpo-
werGroup.
Na předních příčkách celkového hodnocení na 
světě najdeme Spojené státy, Singapur, Kanadu, 
Hongkong a Nizozemsko. Mezi nejlépe hodnocené 
země z hlediska dostupnosti pracovní síly patří 
USA, Singapur a Švýcarsko. V nákladovosti vedou 
Thajsko, Hongkong a Macao. Z hlediska legisla-
tivního prostředí trhu práce je nejvíce zajímavé 
Norsko, Estonsko a Rakousko. V produktivitě 
vévodí Izrael, Nizozemsko a Singapur. Ideální de-
stinací pro konkrétní podnik je ale nastavení váhy 
jednotlivých parametrů na základě její obchodní 
a HR strategie.

Hodnocení České republiky
„Česká republika je poměrně malým trhem s velmi 
nízkou nezaměstnaností, což znamená, že obsazení 
velkého množství otevřených pozic je poměrně 
náročné a nákladné. Pandemie toto ještě znásobila. 
Vysoká poptávka po zaměstnancích na nekvali-
fikované pozice ve výrobě a logistice v posledních 
pěti letech a zamrzlý trh práce v období pandemie 
přinesly vysoké tempo nárůstu mezd. To vede velké 
výrobní podniky přesouvat své provozy s nízkou 
přidanou hodnotou do Rumunska, Turecka, severní 
Afriky nebo Asie. Tyto země také vynikají vyšší 
dostupností flexibilní pracovní síly, kterou potřebují 
především výrobní podniky s velkými sezonními 
výkyvy produkce. Hlavní výhodou českého trhu 
práce do budoucna je vysoký podíl kvalifikovaných 
zaměstnanců, na kterém musíme nadále stavět,“ 
komentuje české výsledky Jaroslava Rezlerová 
a dodává: „Vidíme ale několik oblastí, kde ČR 
v mezinárodním srovnání stále více zaostává. Je to 
například atraktivita pro zahraniční pracovníky, 
překážky v podnikání, indexu efektivity trhu práce 
nebo v nerovném postavení žen.“

Silná ochrana zaměstnanců  
brzdí tvorbu pracovních míst
Legislativní a institucionální regulace zaměstná-
vání je v ČR na průměrné světové úrovni. Není 
zde zdaleka tak příznivé prostředí pro firmy jako 
v Dánsku, Rakousku, USA nebo Hongkongu, ale je 
hodnoceno lépe než na Slovensku nebo v Maďar-
sku. V komplexním indexu náročnosti podni-
kání (složeného z mnoha faktorů od hodnocení 
náročnosti založení firmy, daňového prostředí, 
stavebních předpisů, úvěrového prostředí, ochrany 
investic, volnosti mezinárodního obchodu, 
vynucování smluv a řešení insolvence) jsme také 
na průměru daleko za USA, Německem a Rakous-
kem, ale zároveň jsme před Slovenskem, Maďar-
skem a Rumunskem.
Důležitým kritériem při podnikání je délka výpo-
vědní doby zaměstnanců. Zde máme s dvouměsíč-
ní lhůtou mimořádně silnou ochranu zaměstnanců 
na náklady firem, která ale brzdí tvorbu nových 
pracovních míst. Některé země jako Německo, 
Rakousko, Slovensko, Polsko nebo Maďarsko toto 
řeší různou délkou výpovědní doby pro zaměst-
nance, kteří jsou ve firmě krátce, a větší ochranou 
lidí, kteří jsou zaměstnáni delší dobu.

Ohledy k individuálním potřebám lidí 
podpoří podnikání
Nákladovost podnikání zásadně ovlivňuje mzdová 
úroveň, a to především v provozech s vysokým po-
dílem mzdových nákladů na celkových nákladech. 
V tomto je Německo, Rakousko a USA na téměř 
trojnásobné úrovni v porovnání s ČR. Přesto jsme 
na výrazně vyšší úrovni než Rumunsko, Slovensko 
a Polsko. „Tyto země konkurují ČR v přitahování in-
vestic do zpracovatelského průmyslu, zároveň je ale 
ČR atraktivní destinací pro kvalifikovanou i nekvali-
fikovanou pracovní sílu z těchto zemí a je možné 
je považovat za součást českého trhu práce. Ročně 
najdeme v ČR práci pro 5 tisíc pracovníků ze zemí 
východní a jihovýchodní Evropy na různé typy pozic 
v IT, inženýringu nebo do kvalifikovaných výrobních 
pozic, které se dlouhodobě nedařilo obsadit českými 
uchazeči,“ konstatovala Jaroslava Rezlerová.
„Atraktivita českého trhu práce tedy spočívá 
především v kombinaci relativně nízkých nákladů 
podnikání a vysoké kvalifikační úrovně obyvatel. 
Podíl zaměstnanců ve výzkumu a vývoji, podíl vysoce 
kvalifikovaných zaměstnanců a digitální gramotnost 
patří mezi přednosti českého trhu práce. Mohli by-
chom vytvořit mnohem lepší prostředí pro podnikání 
a tvorbu dobře placených pracovních míst, pokud se 
zaměříme na snížení náročnosti podnikání a nákladů 
na založení firmy, podporu flexibility a alternativních 
úvazků, potírání šedé ekonomiky a neformálního 
pracovního trhu, vytváření prostředí ve firmách, 
veřejném sektoru a politice, které bude více respekto-
vat individuální potřeby lidí, ať už jsou to maminky 
s dětmi, absolventi, ZTP, nebo lidé v předdůchodo-
vém věku,“ uzavírá Jaroslava Rezlerová.  ■

BARBORA TURKOVÁ a DANA SAMKOVÁ
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Zajištění rizik jako 
zaměstnanecký benefit
Mít dobrý a loajální tým zaměstnanců je přáním každého vlastníka či ředitele firmy. V dnešní době trápí nedostatek 
pracovních sil nejen firmy s dobrou kulturou, ale všeobecně. Nedostatek je vyvolaný stárnutím populace, strategicky špatně 
nastaveným školstvím, nedostatečnou podporou státu v dovozu potřebných pracovníků ze zahraničí a v neposlední řadě 
i skutečností, že české firmy platí svým zaměstnancům méně než firmy v sousedních státech. O současných trendech 
a nabídce služeb Generali České pojišťovny, které jsou vhodné k zajištění motivace a loajálnosti zaměstnanců, si povídáme 
s Pavlem Schweinerem, senior managerem pro finanční poradenství z Generali České Distribuce, která je dceřinou 
společností Generali České pojišťovny.

Platí, že jedním z aktivních nástrojů 
stabilizace a motivace pracovníků jsou 
zaměstnanecké benefity, konkrétně 

životní pojištění a penzijní spoření 
s příspěvkem zaměstnavatele?
Podnikatelskou klientelu považuje Generali Česká 
pojišťovna tradičně za jednu z nejvýznamnějších 
oblastí svého zájmu, a proto věnuje výběru vhod-
ných a pro klienta atraktivních služeb mimořádnou 
pozornost. Základním předpokladem pro kvalitní 
nabídku služeb pro podnikatelské subjekty je pro 
nás velmi dobrá znalost klienta, jeho potřeb a cílů. 
Firmy si dnes velmi dobře uvědomují význam 
motivace svých zaměstnanců a personalisté hledají 
vhodný systém zaměstnaneckých benefitů. Dopo-
sud nejčastější formou je penzijní spoření a životní 
pojištění s příspěvkem zaměstnavatele, ale v součas-
né době se řada firem zajímá o možnost nabídnout 
svým zaměstnancům i jiné služby, a to například 
skupinové rizikové životní pojištění nebo úrazové 
pojištění. Jedním z hlavních kritérií zavedení benefi-
tů je uplatnění možnosti zákonné daňové optimali-
zace ve prospěch firmy a jejích zaměstnanců.

Jaké jsou možnosti nabídky v oblasti 
zaměstnaneckých benefitů a v čem se liší 
od běžné produktové nabídky?
Jednou z hlavních možností je individuální životní 
pojištění s příspěvkem zaměstnavatele, které 
zahrnuje nejen zabezpečení zaměstnanců pro 
případ neočekávaných životních událostí, ale také 
možnost si vytvořit finanční rezervu na období, 
kdy již budou vstupovat do důchodového věku. 
Zde zaměstnavatel i zaměstnanec plně využívá zá-
konnou daňovou optimalizaci při splnění zákonem 
daných podmínek. Společnosti, které přispívají 
svým zaměstnancům na životní pojištění, mohou 
do svých daňově uznatelných nákladů zahrnout 

příspěvky na pojistné na životní pojištění placené 
na individuální pojistku zaměstnance, a to až do 
výše 50 tisíc korun ročně. Zaměstnanci pak využí-
vají možnost si uplatnit ve svém daňovém přiznání 
pojistné až do výše 24 tisíc korun ročně.
Další pojistné služby již využívají formu a výhody 
skupinového pojištění. Jsou to zejména skupinové 
smlouvy životního, úrazového, odpovědnostního 
a cestovního pojištění. Tady klient profituje z vý-
znamně nižší ceny, jednoduššího úpisu, jednodušší 
administrativy a likvidace pojistných událostí.

Proč dnes ve větší míře zaujme klienta 
skupinové životní pojištění?
Je to z toho důvodu, že je primárně zacíleno na 
zajištění rizika zaměstnanců. Firmy zjišťují, že je 
nutné nabídnout zaměstnancům vedle zákonné-
ho pojištění zaměstnance, které je úzce vázáno 
na zákoník práce a je určeno pouze na pojištění 
zaměstnance po dobu pracovní doby, i pojištění, 
které má daleko větší variabilitu zajištění rizik, 
nesrovnatelně vyšší pojistné částky a vznik pojistné 
události není omezen pouze na pracovní dobu. 
I toto skupinové pojištění má oporu v zákonech. 
Částka pojistného představuje pro zaměstnavatele 
daňově uznatelný náklad a z částky pojistného 
odvádí zaměstnavatel a zaměstnanec sociální 
a zdravotní pojištění a zaměstnanec daň z příjmu.
Tento druh pojištění se dříve využíval zejména 
u společností zahraničních nebo se zahraniční 
účastí, ale vzhledem k tomu, že konkurence-
schopnost zaměstnavatelů stoupá, využívají ho již 
s oblibou i ryze české společnosti.

Jaký typ firem vaše poradenství a pojištění 
využívá a jak se tvoří nabídka?
Naše poradenství v oblasti zaměstnaneckých 
benefitů poskytujeme všem typům firem. Malým, 

středním i velkým korporacím, a to s různým 
zaměřením.
Dokážeme připravit komplexní řešení od malé 
české firmy o velikosti několika jednotek zaměst-
nanců až po velké mezinárodní firmy o něko-
lika tisících zaměstnanců působících současně 
i v několika zemích. Také řešení pro jednotlivé 
zaměstnance uvnitř firmy se může lišit. Pro klí-
čového zaměstnance ve vedení společnosti může 
být jiné řešení než pro ostatní zaměstnance. Toto 
jsou možnosti, které považujeme za naši velkou 
výhodu.
V této souvislosti je nutné zmínit, že Generali Čes-
ká pojišťovna má v poskytování zaměstnaneckých 
benefitů dlouhodobé zkušenosti. Aktivně spolu-
pracujeme s centrálou Generali Employee Benefits 
v Lucembursku a s našimi experty firemního 
obchodu, kteří tvoří síť prakticky po celém světě.
Klíčovou výhodou je i to, že u nás působí speciální 
skupina Employee Benefits s týmem expertů, kteří 
jsou schopni vytvořit pro každou firmu unikátní 
nabídku.

Co doporučujeme zaměstnavatelům 
při výběru vhodných zaměstnaneckých 
benefitů?
Každé firmě bychom na prvním místě doporučili 
pečlivě vybírat poskytovatele benefitu. Je nutné si 
uvědomit, že zavedení benefitu nepředstavuje jen 
výběr produktu a sepsání smluv. Je to také správa 
smluv, likvidace pojistných událostí a servis posky-
tovaný jak firmě, tak zaměstnancům.
Dnes je opravdu nutné se dívat i na styl a profe-
sionalitu komunikace s náležitým zabezpečením, 
která firmám přináší bezpečnost a jednoduchost 
administrativy spojené se zavedením benefitu
Našim klientům vždy stojíme po boku a chceme 
být jejich dlouhodobými obchodními partnery. 
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Naší vizitkou pro taková doporučení jsou skvělé 
reference našich spokojených klientů.

Připravujete i nějaké novinky?
Dnešní doba vyžaduje extrémní rychlost a pruž-
nost, a proto se celá skupina Generali celosvětově 
zaměřuje na digitalizaci. Pro oddělení zaměstna-
neckých benefitů je připravený nový portál pro 
sjednávání skupinových životních smluv, dále 
vylepšujeme a rozšiřujeme služby. Například 
u skupinového cestovního pojištění pracujeme na 
portálu pro firemní klienty a další nápady se nám 
rodí v hlavě.

Co tedy můžete v rámci zaměstnaneckých 
benefitů nabídnout nového pro rok 2022?
Závěrem roku 2020 uvedla Generali Česká pojiš-
ťovna na trh inovaci velmi úspěšného skupinového 
rizikového životního pojištění, které se zařadilo do 
nabídky zaměstnaneckých benefitů. Tato služba 
má všechny předpoklady a ambici stát se hitem 
i na českém pojistném trhu.
Všem zaměstnavatelům a majitelům firem 
přejeme, aby získávali co nejlepší zaměstnance, 
udrželi si jejich loajalitu a motivaci, protože jedině 
spokojený zaměstnanec jim přinese to, co od něj 
očekávají. A my v tom pomůžeme.

Zároveň musím ještě zmínit, že finanční skupina 
Generali v České republice není jen pojišťovna, 
ale v investiční společnosti máme pod správou 
více než 350 miliard korun a naše podílové fondy 
patří k tradičně nejúspěšnějším na trhu. Totéž platí 
i o penzijní společnosti, která je největším hráčem 
v penzijním spoření na českém trhu. Aby nabídka 
našich finančních služeb byla opravdu komplexní, 
zprostředkováváme hypoteční a spotřebitelské 
úvěry. Jsme komplexním finančním domem pro 
naše klienty.  ■

VALERIE SAARA
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Exekutiva manažerům nesluší
Založíte firmu a ona vám roste. Klienti přibývají a s nimi i příval nové práce a povinností. Co uděláte? Zrychlíte pochopitelně, 
přidáte, z práce nechodíte večer, ale až v noci. Rodina vás přece musí pochopit, je potřeba to stihnout. Některé věci jste 
zkusili přehodit na někoho jiného, ale jak to dopadlo? Nikdo přece neudělá práci tak dobře jako vy, nikdo!

Tyhle řeči o delegování musí vymýšlet nějací 
teoretici ve slonovinových věžích, jinak si to 
nedokážete vysvětlit. Nebo ne? Co když je to 

nakonec celé trochu jinak?
Pokud jste multipodnikatel, tedy pokud nevlastníte 
jednu firmu, ale hned několik společností, tak dle 
statistik každá z nich bude přibližně o 60 % větší 
a bude mít vyšší pravděpodobnost, že přežije, 
než pokud byste měl pouze jedinou firmu. Čím 
myslíte, že to je? Je to tím, že ti multipodnikatelé 
mají dvanáct rukou a od rána do noci se pachtí 
v každé ze svých mnoha firem, nebo za tím bude 
něco jiného?

Staňte se stratégem
Je potřeba si říct, zdali jsem manažer, nebo 
podnikatel. Pokud jsem podnikatel, tak mým 
úkolem není bojovat zavalen operativou, dokud 
nevydechnu naposled, a hrdinně zemřít za firmu 
a vlast. Mým úkolem je stát se vrchním stratégem 
a organizátorem a přestat být exekutivcem posled-
ní instance.
Jinými slovy, pokud to s podnikáním myslím 
vážně, je zapotřebí co nejdříve začít pracovat na 
firmě, nikoliv ve firmě. A případným námitkám 
naprosto rozumím, samozřejmě to není nic 
lehkého. Z nikdy nekončící operativy se vymotáte 
jedině tím, že velkou část úkolů, které jste doposud 
dělali, delegujete na někoho jiného. A samozřejmě 
že velmi pravděpodobně z počátku nebude kvalita 
výstupu stejná, jako kdybyste ji dělali vy!

To období tranzice je ale potřeba překonat a krok 
po kroku se svými lidmi pracovat na tom, aby váš 
produkt nebo služba byla dodávána v  excelentní 
kvalitě. To zkrátka chvilku trvá. Dnes všemi 
uctívaný Rohlík měl ve svých počátcích také 

dramaticky odlišnou zákaznickou zkušenost v jed-
notlivých městech, tomu se žádná firma v době 
rapidního růstu nevyhne. Kdo si ale na to období 
dnes vzpomene?

Hlavní je ustát změnu
Důležité je to období přerodu ustát. Ne všichni 
lidé, na které práci delegujete, se osvědčí. Je potře-
ba se připravit na kritiku od zákazníků a být v plné 
pohotovosti pro hašení vzniklých požárů. Někteří 
vaši kolegové odpadnou, ale řada z nich v tomto 
křtu ohněm neskutečně vyroste. Na konci tak 
budete stát s týmem, který se osvědčil, s týmem, 
kterému se nemusíte bát svěřit další složitou výzvu.
Až v tomto momentě, kdy firma nestojí na vás, 
přestáváte být upachtěným manažerem, ale stáváte 
se skutečným podnikatelem, který získal svobodu. 
Protože pokud jste ve firmě nezastupitelný, nejed-
ná se o žádný byznys, ale jen o (v lepším případě) 
dobře placenou práci.

Pokud jste podnikatel a myslíte to se svou firmou 
vážně, pracujte na ní, nikoliv v ní. Ze začátku je 
to nesmírně těžké a někdy až frustrující, je to ale 
jediná cesta, jak nebýt ke své vlastní firmě doslova 
uvázaný jako pes k boudě. Opečovávejte firemní 
vizi, věnujte se strategii a organizaci, udávejte směr 
a zbytek nechte na svých manažerech. Podnikatel 
podniká.  ■

JIŘÍ JEMELKA, J.I.P. pro firmy

JIŘÍ JEMELKA A J.I.P. PRO FIRMY
Jiří Jemelka je jednatelem společnosti, 
která díky týmu interim manažerů pomáhá 
budovat prosperující a stabilní české 
a slovenské firmy střední velikosti a přispívat 
v ČR a SR k obnově podnikatelského 
ducha založeného na hodnotách, jako jsou 
charakter, etika, pracovitost, služba a kvalitní 
řešení problémů zákazníka.

Každý člen JIP týmu je osobnost 
s mnohaletými zkušenostmi. Know-how 
vychází z mnohaleté praxe, neustálého 
vzdělávání i z charakterových rysů 
jednotlivých manažerů. Ti do firem vnášejí 
nejen pevný řád a jasný směr, ale především 
svou zkušenost a také plnou odpovědnost 
za každý krok a rozhodnutí. Také proto 
Jednotka intenzivní péče pro firmy jako 
jediný subjekt svého druhu na trhu nabízí 
všem klientů Risk Free Garanci: pokud 
nesplní předem dané měřitelné cíle, klient 
za jejich služby neplatí. 
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Projekt u ledu, ale co lidé?
Roky příprav vzaly za své; dlouho očekávaný projekt je u ledu a jen tak nebude obnoven. Firma čelí složité situaci  
a není v ní sama. Co nyní dělat s lidmi? Problém, který dnes, v době pandemické, nemusí být nijak ojedinělý.

Dnešní případová studie nemá v době, kdy ji 
píšeme, řešení, přesto je tak aktuální, že stojí 
za zveřejnění. Jejím hrdinou je firma, která se 

koncem roku 2017 začala připravovat na realizaci 
náročného projektu.
Projekt byl výzvou. Představoval mimořádně ná-
ročnou záležitost, v dvacetileté historii firmy zcela 
určitě nejnáročnější. Současně se jednalo o věc vel-
kého ekonomického přínosu, a v neposlední řadě 
také velké prestiže. Jeho podstatou byla realizace 
zakázky extrémně složité a pro klienta, s nímž má 
firma dlouholetou spolupráci. V případě úspěchu 
by se jednalo o něco, čím by se obě firmy, a to jak 
dodavatel, tak zákazník, velmi chlubily. Projekt, 
který by měl potenciál změnit fungování celého 
oboru. Zkrátka vysoce profilová, velmi náročná 
a ostře sledovaná věc.
Firma měla na takovou zakázku potřebné know-
-how i zkušenosti, ale doposud ji nerealizovala. 
Samotná realizace samozřejmě nemůže začít z ple-
néru, ale vyžaduje poměrně dlouhou přípravu. 
Ta krom jiného zahrnuje také získání a kvalifikaci 
personálu, protože žádná firma obvykle není na 
realizaci něčeho tak rozsáhlého po stránce zdrojů 
připravena. Na počátku, tedy na konci roku 2017, 
se délka trvání přípravné fáze odhadovala na jeden 
a čtvrt roku.
Jak to u podobných projektů bývá, brzy se ukázalo, 
že prvotní odhady byly podhodnocené. Na trhu 
práce chyběli lidé. Jejich příprava a zacvičování 
se ukázaly náročnějšími, než se zdálo, složité bylo 
také hledání nových prostor a kapacit a jejich 
postupné uvádění do provozu. Protože se projekt 
protahoval také na straně klienta, samotný fakt, 
že vše trvá déle, úplně nevadil, podstatné bylo, že 
přípravy pokračují kupředu.
Nakonec přípravy trvaly přesně dva roky. Firma 
se za tu dobu rozrostla téměř na dvojnásobek 
personálu, z původně jednoho pracoviště na tři, 
do kvalifikační přípravy lidí byly za ty dva roky 
investovány stejné prostředky jako předtím za 
posledních deset let. Na konci roku 2019 mohla 
firma říct, že je připravena k realizaci projektu. 
Začít měla v prvním kvartále 2020.

Bohužel přišla pandemie
Klient, pro kterého měl být projekt realizován, je 
závislý na výkonu světové ekonomiky. Již na konci 
roku 2019 se mluvilo o úsporných opatřeních 
z důvodů očekávaného poklesu, nicméně globální 
šok vyvolaný virem se ukázal být problémem zcela 
jiných rozměrů. Start projektu, plánovaný na bře-
zen 2020, byl proto několikrát odsunut. Původně 
jen na dobu, kdy ekonomiku omezovala přísná 
akutní protivirová opatření, postupně ale dál a dál. 

Koncem října bylo rozhodnuto, že v roce 2020 se 
nebude realizovat nic, ale že zůstává prioritou na 
dobu, až to situace umožní. Kdy přesně to bude, je 
nejisté; existují odhady, nebo spíše dohady, ale ty 
jsou velmi nepřesné.

Dva roky jsou zmařeny
Projekt je zkrátka u ledu, dva roky připravovaná 
kapacita je nevyužitá. Přestože firma se snaží 
lidem zajistit práci, skutečnost, že řada z nich je 
úzce specializovaná, tuto snahu komplikuje. Firma 
měla samozřejmě připraven scénář pro případ, že 
projekt nakonec nevyjde, nicméně tento scénář 
nelze použít s ohledem na stav trhu. Prioritou je 
udržet kvalifikované, pracně a draze připravené 
zaměstnance, pokud možno do doby, než se si-
tuace stabilizuje a projekt bude moci být obnoven. 
To ale znamená snižovat náklady, především tedy 
platy. Kromě toho řada lidí je již nyní frustrována 
tím, že nemá práci, se kterou počítala a na kterou 
se těšila.
Firma musí šetřit, fakticky klesají mzdy, kolem 
nejkvalifikovanějších zaměstnanců se začínají 
objevovat headhunteři konkurence. V současnosti 
(konec listopadu 2020) je snaha stimulovat je 
prostřednictvím nižšího managementu a účelo-
vých interních projektů. Dále se rozjíždí inovační 
program vedený snahou vymyslet jednak nové 
produkty, jednak také nové obchodní modely. Nic 
z toho ale nenahrazuje projekt, na který se firma 
i její lidé připravovali dva předchozí roky.
Lidé jsou nervózní. Na jedné straně rozumí stavu 
firmy i celkové situaci, na druhé se neplní to, co 
jim bylo slíbeno, snižují se mzdy a situace je ne-
jistá. Část z nich věří, že k realizaci projektu přece 

jen v dohledné době dojde, a má velkou motivaci 
zůstat, ale část je frustrovaná. Co s tím?

Důležité je nelhat si
V prvé řadě je potřeba realisticky odhadnout, jak 
dlouho výpadek projektu potrvá a jaké jsou naše 
možnosti personál udržet. Našim lidem bychom 
neměli lhát, potřebují slyšet reálný stav věci, situa-
ce i toho, že bez nich nejsme s to projekt dokončit. 
Následně je třeba najít řešení, co dál.
Po omezenou dobu je možné připravený personál 
udržet v pohotovostním režimu tím, že jim 
svěříme úkoly spočívající ve vlastním rozvoji, ve 
zvyšování kompetencí. Z naší zkušenosti je možné 
tuto stabilizační činnost udržet přibližně půl 
roku, nejdéle tři kvartály. Někteří dle kompetence 
mohou také vykonávat jiné činnosti související 
s podobnými projekty nebo alespoň z obdobné 
oblasti, pokud odpovídají jejich úrovni i zkušenos-
tem – tato možnost v ideálním případě prodlužuje 
dobu jejich udržení maximálně na rok.
Pokud ani pak není začátek nového projektu v do-
hledu, obvykle firma své kvalifikované zaměstnan-
ce, do nichž investovala, ztrácí. Nemusí to být ale 
vždy nenapravitelná ztráta. Vyzkoušeným krokem 
je, že tým, který neměl možnost se realizovat, 
firma nechá alespoň zdokumentovat všechny pří-
pravy, procesy a činnosti, které již k projektu stačil 
vytvořit, a pak jej cíleně rozpustí s tím, že jeho čle-
nům ponechá možnost opce; tedy podmíněného 
nástupu. Tito lidé pak po určitou dobu dostávají za 
přísně daných podmínek finanční příspěvek, a na-
skytne-li se příležitost, jsou připraveni naskočit.  ■

VOJTĚCH BEDNÁŘ, www.firemni-sociolog.cz
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Čeští vědci přicházejí s unikátním  
spektrometrem i hojivým sprejem

Úspěšné vědecké objevy  
přinášejí zajímavé příležitosti
Nahradí vzácné kovy v bateriích, pomůže při vývoji léků na rakovinu, přispěje k odstraňování ekologických škod,  
a ještě se postará o to, aby nespadly staré železné mosty. A přitom je tak malý, že se jednoduše uchopí do ruky.  
To je Mössbauerův spektrometr, jeden ze zajímavých plodů české vědy. A úspěch slaví i naši chemici. Vyvinuli sprej,  
který účinně a bezbolestně zahojí rány a popáleniny.

Přístroj, který by ocenil i Iron Man
„Pomocí Mössbauerovy spektroskopie zkoumáme 
materiály obsahující železo. Můžou to být železné 
nanočástice nebo nanovrstvy, ale i větší železné ob-

jekty. A zajímá nás, jaké se v tom vzorku vyskytují 
oxidační stavy, tedy jak moc rezne,“ popisuje Jakub 
Navařík, který se vývojem Mössbauerových spek-
trometrů zabývá na Českém institutu výzkumu 

a pokročilých technologií (CATRIN) při Univer-
zitě Palackého v Olomouci. Je to poměrně unikát, 
protože tento způsob analýzy materiálu mnohdy 
neznají ani odborníci.
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I to je důvod, proč si tyto přístroje olomoučtí vědci 
konstruují sami. „Asi nikdo si v laboratoři nevyrábí 
vlastní elektronový mikroskop. Ten si prostě koupíte 
od profesionálů. Jenže Mössbauerova spektroskopie 
moc známá není a také není technicky rozvinutá. 
Takže tady byl obrovský potenciál pro to, abychom si 
to vyrobili přímo na míru pro naše výzkumy. Díky 
tomu jsme se naučili ty přístroje všelijak přizpůso-
bovat a upravovat pro různá použití,“ pokračuje 
Navařík. Ten by uvítal, kdyby se tyto přístroje více 
rozšířily po světových laboratořích. Také proto asi 
před půl rokem vznikla spin-off společnost, která 
má jejich výrobu a prodej usnadnit.
Mössbauerovy spektrometry hrají důležitou roli 
při výzkumech, které v CATRIN probíhají. Železné 
nanočástice vyvinuté v olomouckém výzkumném 
institutu dokážou vodu zbavit nebezpečných che-
mických látek. Hodí se tak k odstraňování ekolo-
gických zátěží. Bez Mössbauerova spektrometru by 
se k dosavadním výsledkům došlo jen těžko. A to 
podle Navaříka není zdaleka všechno: „V našich 
laboratořích se vyvíjejí různé železné nanomateriá-
ly, které můžou sloužit pro lékařské účely, například 
pro léčbu nádorů a cílenou dopravu léčiv. Vyvíjíme 
i fotokatalytické vrstvy, které nám mohou zefektiv-
ňovat třeba fotovoltaické panely. Pomocí Mössbaue-
rových spektrometrů se také zkoumají materiály, 
které by jednoho dne mohly nahradit vzácné kovy, 
které potřebujeme do baterií. To by výrobu baterií 
mohlo výrazně zlevnit,“ vypočítává Navařík.
Pokud by se podle něj podařilo vzácné kovy 
v bateriích nahradit železem, mohla by se prý 
masivněji rozšířit elektromobilita. Značnou 

část ceny současných elektromobilů totiž tvoří 
právě baterie. Pokud by se náklady na její výrobu 
značně snížily, vedlo by to i k razantnímu zlevnění 
elektromobilů.

Na světě už čtvrtá generace
Mössbauerovy spektrometry jsou primárně určeny 
pro vědecké laboratoře, ale Jakub Navařík si doká-
že představit mnohem širší jejich využití. „Železo 
se používá ve všech odvětvích lidské činnosti. Ze 
železa se staví budovy, ze železa se vyrábějí auta, ze 
železa se toho dělá opravdu moc. Je tu tedy obrovský 
potenciál v průmyslu, který pracuje se železem,“ 
věří Navařík. Třeba v případě výroby automobilů 
by se díky Mössbauerovým spektrometrům mohlo 
dohlížet na kvalitu využitých materiálů. „Aby 

moje auto nebylo horší než to, které si koupil člověk 
přede mnou. Čili musí tam být stabilní kvalita,“ 
upřesňuje Navařík.
Totéž podle Navaříka platí i v případě oceláren: 
„Když ocelárna vyrobí nerezovou ocel, tak potřebu-
je vědět, že má neustále stejnou kvalitu a musí být 
schopna ji změřit.“ A Mössbauerovu spektrometrii 
prý ocení i stavbaři, kteří můžou dohlížet na stár-
nutí oceli: „Pokud máme ocelový most, tak chceme, 
aby vydržel co nejdéle a aby byl bezpečný. Takže ho 
musíme pravidelně kontrolovat, jestli nám v něm 
třeba nepraskají spoje a podobně.“ Kvalita železa, 
oceli a konstrukcí z nich se samozřejmě přísně 
sleduje už dnes, ale Navařík věří, že Mössbauerova 
spektrometrie přináší mnohem přesnější výsledky. 
Skoro se chce říct, že tento přístroj by uvítal 
i Iron Man. Vždyť mu dalo dost práce, než svůj 
kovový oblek připravil tak, aby měl požadované 
vlastnosti…
Mössbauerův spektrometr ke svému měření využí-
vá slabé radioaktivní záření. Jakub Navařík hned 
upozorňuje, že zdroj záření je dobře vystíněný, 
a tak není třeba se ho obávat. Záření pak vzorkem 
buď prochází, nebo se od něj odrazí a podle způso-
bu procházení, nebo odrazu dokážou vědci určit, 
jaké oxidační stavy nebo krystalické struktury 
uvnitř železného vzorku jsou. Z toho pak poznají 
jeho vlastnosti.

Vývojem Mössbauerových spektrometrů se 
výzkumníci na Univerzitě Palackého v Olomouci 
zabývají už asi tři desetiletí. Nyní se do světa dostává 
čtvrtá generace těchto přístrojů. „Zaměřili jsme 
se na to, aby to byl moderní a jednoduchý přístroj. 
Skládá se z několika samostatných modulů, které si 
můžete libovolně seskládat, a pak přístroj připojíte po-
mocí USB k počítači a můžete začít měřit,“ vysvětluje 
novinky Navařík. Výhodou je prý i vzdálený přístup. 
„Přímo odtud ze své pracovny poskytuji technickou 
podporu laboratořím po celém světě. Pomocí interne-
tu se dokážu připojit k jejich přístroji a můžu prová-
dět jejich diagnostiku,“ pochvaluje si. Na hodnocení 
úspěchů nedávno vzniklého spin-offu je ještě brzy, 
ale olomoučtí vědci pevně věří, že Mössbauerovy 
spektrometry si místo na trhu najdou.

Jakub Navařík s Mössbauerovým spektrometrem

Mössbauerův spektrometr
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Čeští chemici vylepšili hojení  
ran a popálenin
Nižší riziko infekce a rychlejší léčbu nabízí zdra-
votnický prostředek z laboratoře Ústavu makromo-
lekulární chemie Akademie věd ČR. Jeho základ 
tvoří polymer, který Otto Wichterle použil k vy-
nálezu kontaktních čoček. Chemici ho obohatili 
o látky urychlující hojení. Patentovaný výrobek už 
zamířil na pulty lékáren, čímž výzkum tak trochu 
předběhl sám sebe.

„Ve chvíli, kdy se poraníte, začnou vám v ráně 
vznikat volné kyslíkové radikály, které jsou schopné 
poškozovat i zdravé buňky. Pokud jich v ráně 
vznikne příliš, proces hojení se silně zpomalí, nebo 
dokonce úplně zastaví,“ vysvětluje Zdeňka Sedláko-
vá. V Ústavu makromolekulární chemie (ÚMCH) 
vede oddělení Řízené makromolekulární syntézy 
a pracuje na vývoji nového hojivého prostředku, 
který škodlivé kyslíkové radikály dokáže zachytit.
„V našem ústavu se hojivými polymery začal již 
před více než třiceti lety zabývat inženýr Jiří Labský. 
Napadlo ho využít polymer, který na výrobu měk-
kých kontaktní čoček použil profesor Otto Wichterle, 
a přidat do něj deriváty stericky stíněných aminů,“ 
pokračuje Sedláková. A právě tyto deriváty 
volné kyslíkové radikály zachytí. Souvislost mezi 
kontaktními čočkami a hojivým prostředkem na 
poranění může laika v první chvíli překvapit. Ale 
spojitost je podle Zdeňky Sedlákové velice prostá: 
„Společným znakem je využití hydrogelu. Pro čočky 
bylo důležité, že je to měkký materiál. Pro hojení 
ran je zase výborné, že dokáže překrýt reliéf rány. 
A další velmi důležitou vlastností jak pro čočky, tak 
pro kryt ran je jeho prodyšnost.“
Zdravotnické prostředky založené na principu 
vynalezeném na ÚMCH se už dlouho běžně 
prodávají v lékárnách. Teď ale vědci přišli na vylep-
šení a nové složení. „Nová řada produktu dokáže 
vytvářet optimální mikrobiální osídlení rány, čili 
brání nárůstu mikroorganismů v ráně. Nedochází 
tak k ošklivým hnisavým ranám, což je důležité 
zejména u chronických ran, které se zejména kvůli 
mikrobiálnímu osídlení špatně hojí. Druhou novin-
kou je aplikační forma v podobě spreje. Ten na ráně 

vytváří tenkou prodyšnou vrstvu. Díky tomu, že je 
průhledná, můžete si ránu průběžně kontrolovat, jak 
se hojí. Navíc při aplikaci nepálí, což ocení citlivější 
uživatelé a děti,“ vyjmenovává novinky Sedláková. 
Sprej se dá nanést na drobné trhliny a praskliny 
kůže, popáleniny 1. stupně, odřeniny, řezné, sečné 
a tržné rány, puchýře a další povrchová poranění.

Řekne se to jednoduše, ale…
Vzhledem ke své síťované struktuře hojivé polyme-
ry zůstávají na povrchu rány a nevstřebávají se do 
těla. Díky tomu podle vědců nevyvolávají žádné 
kontraindikace s léky ani žádné nežádoucí účinky. 
A jak už bylo řečeno, do těchto síťovaných polyme-
rů vědci chemickou kovalentní vazbou zabudovali 
derivát stericky stíněného aminu s antioxidačními 
účinky. Právě tím se podle Sedlákové tyto příprav-
ky liší od jiných: „Jiné přípravky protizánětlivou 
složku buď nemají, nebo ji mají přimísenou, nemají 
ji chemicky vázanou. Tudíž se může vstřebávat do 
organismu, zatímco ta naše neustále zůstává zabu-
dována v polymeru, který je na povrchu rány a kde 
může dlouhodobě působit.“
Zní to, jako kdyby vědci hned věděli, jak hojivý 
polymer připravit. Ale ve skutečnosti k tomu vedla 

dlouhá cesta. Na starosti ji měla další výzkumnice 
Lenka Poláková: „Mým úkolem bylo testovat, jestli 
se antioxidační vlastnosti zachovávají i poté, co 
antioxidant zabudujeme do polymeru. Začátky byly 
těžké, protože to, že má člověk nápad na papíře, 
automaticky ještě neznamená, že bude schopen ho 
zrealizovat.“
V první fázi vědci navrhli vhodné složení. To 
v praxi zahrnuje nekonečné množství pokusů, než 
se dojde k požadovaným vlastnostem. A Zdeňka 
Sedláková s úsměvem říká, že vědci nejsou nikdy 
spokojení, pořád mají pocit, že stále je co zlep-
šovat. Přesto si v určitou chvíli řekli, že výsledky 
testování se velice blíží jejich představám, a tak se 
rozhodli vývoj završit a látku poslat do preklinic-
kých a následně klinických studií.
Přijít s vědeckou novinkou je jedna věc, něco jiné-
ho je uvést ji do komerční praxe. Vědci z ÚMCH 
ale měli výhodu. S jedním komerčním partnerem 
spolupracují už dlouhodobě, na produkci hojivých 
polymerů starší generace dokonce má výhradní 
licenci. A tak tomuto komerčnímu partnerovi 
nabídli i nové produkty. Úspěšně.
S trochou nadsázky lze říct, že výzkum sám sebe 
předbíhá. Vědci mnohdy přicházejí s poznatky, 
které publikují ve vědeckých studiích. A teprve 
pak přemýšlí, jak je dostat do praxe. Tady tomu je 
naopak. Publikaci v některém z vědeckých žurnálů 
Zdeňka Sedláková a Lenka Poláková teprve plánu-
jí. Projevuje se tu rozdílnost vědeckého a tržního 
prostředí: „Pokud chcete sepsat patent, musí se 
jednat o něco úplně nového, nesmíte to tedy předtím 
nikde publikovat. Pokud něco publikujete, už to 
není nové a stává se to stavem techniky. A na něco, 
co už je stavem techniky, vám nikdo patent neudělí. 
Takže na jedné straně se nemůžete pochlubit, že 
máte nějaký bezvadný výsledek, na druhou stranu 
člověka těší u srdce, že to je k něčemu dobré a bude 
to někomu sloužit,“ usmívá se Sedláková.
České a evropské patenty už hojivé polymery 
z ÚMCH chrání. Odborná vědecká veřejnost se 
s podrobným mechanismem účinku seznámí 
v připravované studii.

Zmíněným objevům se věnují i podcasty na portále 
Komoraplus.cz.  ■

DANIEL MRÁZEK

Vychytávání volných kyslíkových radikálů v ráně
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  trendy & inovace  

Rozvoj elektromobility vyžaduje silnou infrastrukturu

ČEZ zrychluje výstavbu 
dobíjecích stanic o 20 %
S přibývajícím počtem aut na hybridní i čistě elektrický pohon, které bezhlučně brázdí naše silnice, roste tlak na potřebnou 
dobíjecí infrastrukturu. Jedním z nejvýznamnějších hráčů v elektromobilitě je energetická společnost ČEZ, která po celé 
republice buduje síť veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily systematicky již od roku 2012. Ke konci roku 2021 počet 
dobíjecích stojanů v typické zeleno-oranžové barvě překonal hranici tří set, další stovka má vyrůst v letošním roce.

Bez nadsázky lze říci, že ČEZ je provozovate-
lem nejrozsáhlejší sítě zařízení pro veřejné 
dobíjení elektromobilů v ČR. V roce 2025 

chce ČEZ nabízet řidičům elektrických aut dobí-
jení v síti 800 stanic, které budou mít čtyřnásobný 
výkon stojanů ve srovnání s dneškem. Dosáhne 
toho mimo jiné postavením desítek tzv. dobíjecích 
hubů, lokalit s třemi a více stojany umístěnými na 
místech s nejsilnějším provozem u hlavních tahů 
a ve městech. Právě takové lokality dobíjecích 
stanic omezí čekání na dobíjení a díky ultrarych-
lým stojanům o výkonech nad 100 kW zkrátí dobu 
dobíjení o desítky minut.

„Na přelomu roku se počet čistě elektrických aut 
v České republice dostal k hranici deseti tisíc, jen 
letos přibyly další dva tisíce e-aut. V poslední době 
se také ukazuje, že pokrytí poptávky po veřejném 
dobíjení na nejfrekventovanějších místech bez 
prostojů a čekání už spolehlivě zajistí jen větší počet 
dobíjecích stojanů. Cíleně se proto zaměřujeme na 
výstavbu těchto kumulovaných dobíjecích míst, jako 
byla v poslední době sedmička stojanů v Teplicích, 
osm stanic na dálnici D5 na půli cesty mezi Prahou 
a Rozvadovema dobíjecí hub v Průhonicích,“ říká 
Tomáš Chmelík, manažer útvaru čisté technologie 
ČEZ. Další lokality, kde bude možné naráz dobíjet 
10 a více aut, jsou v pokročilé fázi přípravy.

Dobíjecí huby ČEZ
Síť veřejných dobíjecích stanic Skupiny ČEZ, která 
už se svým rozsahem vyrovnává větším řetězcům 

klasických čerpacích stanic, začala vznikat v roce 
2012. Od té doby se ze zelených stanic s logem 
ČEZ stal jeden ze symbolů této formy ekologické 
dopravy. Na začátku roku 2022 mohou majitelé 
elektromobilů dobíjet v síti 342 rychlodobíjecích 
stanic ČEZ. U každé ze stanic ČEZ mohou součas-
ně doplňovat energii dva elektromobily, dohro-
mady je tedy síť v jednu chvíli schopna odbavit asi 
680 elektromobilů. Rychlodobíjecí stanice ABB 
tvoří více než 80 % sítě ČEZ. Celkový instalova-
ný výkon dobíjecích bodů v síti ČEZ je více než 
20 tisíc kW, což je např. ekvivalent středně velké 
vodní elektrárny zásobující bezemisní elektřinou 
domácnosti padesátisícového města. ČEZ řidičům 
e-aut garantuje odběr skutečně bezemisní energie, 
a to díky certifikaci původu elektřiny z obnovitel-
ných zdrojů operátora trhu OTE.

Zelené dobíjecí stojany a další služby
Nabídka Skupiny ČEZ pokrývá oblast elektromo-
bility komplexně. Zahrnuje obsluhu zákazníků ze 
segmentu retail (ČEZ Prodej) i servis pro klienty 
v sektoru firem, municipalit a krajů (ČEZ ESCO). 
Skupina ČEZ tak např. zajišťuje návrh a instalaci 
dobíjecích stanic na klíč, elektrifikaci automobi-
lových flotil, platformy pro dobíjení, včetně IT 
řešení, pronájmy či prodeje elektromobilů nebo 

wallboxy a kabely pro dobíjení. Pro samosprávy 
ČEZ nabízí realizaci a provoz dobíjecích stanic pro 
elektrobusy či návrhy konceptu elektromobility 
v jednotlivých městech a regionech.
Příkladem takové fungující spolupráce na zajištění 
čisté a bezhlučné dopravy ve městech jsou napří-
klad elektrobusy zajišťující kyvadlovou dopravu 
mezi stanicí metra Budějovická a BB Centrem 
(Brumlovkou) v Praze. Jde o první elektrobusy, 
které byly v rámci pražské hromadné dopravy 
nasazeny do ostrého provozu. V provozu jsou od 
února 2016 a doposud mají najeto už více než 
200 tisíc kilometrů a jejich služeb využily více než 
2 miliony cestujících. Ekologickou hromadnou 
dopravu a tím lepší ovzduší ve městech podporuje 
ČEZ také v dalších městech, například v Písku, 
Trutnově, Vrchlabí a Třinci.  ■

PETR SIMON

Více informací i aktuální mapu  
dobíjecí sítě ČEZ najdete na:

www.elektromobilita.cz
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  pohled z praxe

Polyuretan rodinné firmy z Pleteného Újezdu  
používají stavebníci na celém světě
Pletený Újezd je malá obec ve Středočeském kraji, mezi výrobci polyuretanových pěn je ale známá po celém světě.  
Tamní firma Aerosol – service totiž za dvacet let své existence získala renomé nejen jako největší český výrobce těchto pěn, 
ale řadí se rovnou k největším výrobcům v Evropě.

Menší část její produkce připadá na takzvané 
jiné aerosoly, jde například o různé typy 
čističů, maziv, impregnací nebo autokos-

metiku. Z portfolia jejích produktů by tak doma 
pravděpodobně něco našel téměř každý z nás, ať 
už je to těsnicí materiál ve střeše, nebo třeba roz-
mrazovač skel. Aktuálně firma vyvíjí hned několik 
revolučních produktů, například montážní pěnu 
odolnou vůči UV záření.
Firma Aerosol – service patří Jiřímu Kafkovi, 
který v ní působí se svými dvěma syny a švagrem. 
Poslední dva roky ji řídí Helena Vymyslická, pod 
jejímž vedením se podnik dál úspěšně rozvíjí. Spo-
lečnost vznikla v roce 2001 s cílem vyrábět jedno-
komponentní polyuretanové pěny a další výrobky 
v aerosolovém balení (časem do portfolia přibyly 
také dvoukomponentní polyuretanové pěny).
Obchodní strategie byla od počátku založena na 
výrobě a prodeji výrobků bez budování vlastní 
značky. Zvolený přístup se firmě vyplatil. „Umožni-
lo nám to navázat spolupráci s největšími hráči na 
trhu, a dokonce dodávat výrobky i původním produ-
centům tohoto sortimentu,“ říká Jiří Kafka. V sou-
časné době odebírá produkty z Pleteného Újezdu 
okolo 120 klientů v 55 zemích, přičemž vedle 
samotných výrobků poskytuje Aerosol – service 
také školení prodejním týmům svých obchodních 
partnerů a poradenství v oblasti legislativy – před-
pisy a normy se v tomto oboru totiž rychle mění.

Srdcem je špičkově vybavená  
vývojová laboratoř
Vedení firmy si je dobře vědomo toho, že úspěch 
stojí především na neustálém vylepšování tech-

nologií a podpoře laboratorních služeb. Vývojová 
laboratoř Aerosol – service disponuje osmičlenným 
týmem vývojářů a techniků, které příležitostně 
doplňují v rámci praxe také studenti středních škol 
chemického zaměření či studenti Ústavu polymerů 
při VŠCHT v Praze. „To, s jakým nadšením studenti 
k zadaným úkolům a zkoumání přistupují, nás velmi 
oslovuje. Jsem přesvědčen, že firmu tvoří lidé, které 
spojuje nadšení pro stejnou věc, a spolupráce se ško-
lami je jedním ze způsobů, jak si můžeme vychovat 
další generaci zaměstnanců,“ přibližuje Jiří Kafka.
V minulém roce se ve spolupráci s poradenskou 
společností Erste Grantika Advisory podařilo 
získat dotaci z evropských fondů na dovybavení 
laboratoře novými technologiemi umožňujícími 
výzkum a vývoj v oblasti nízkomonomerních 
polyuretanových pěn. Jedná se o pěny s obsahem 
volného diizokyanátu do 0,1 % – při jejich aplikaci 
tak nedochází k uvolňování škodlivých látek do 
okolí. Pěna je díky tomu velmi šetrná k životní-
mu prostředí, a především vysoce bezpečná pro 
koncové uživatele.
Další chystanou novinkou jsou polyuretanové 
pěny s velmi krátkou dobou vytvrzení. Největší 
očekávání co do výše prodejů se ale váže k poly-
uretanovým pěnám odolným vůči UV záření, které 
ještě nikdo z konkurence na trh neuvedl. Pěny ne-
budou podléhat degradaci a udrží si své vlastnosti 
po delší dobu než běžné druhy pěn.

Šetrnost k životnímu prostředí  
si žádá nové receptury
Firma se ale nesoustředí na vývoj nových produktů 
pouze s ohledem na aktuální trendy a požadavky 

klientů. Také na ni totiž dolehl současný nedo-
statek surovin. „Kolegové intenzivně pracují na 
úpravách receptur, abychom zvládli vykrýt dodávky 
i při nepravidelném zásobování od našich dodava-
telů,“ popisuje složitou situaci majitel a dodává, 
že neméně důležitou oblastí bádání je také náhra-
da surovin, jež jsou na tzv. kandidátní listině, tedy 
na seznamu nebezpečných látek, které v budoucnu 
nebude možné používat.  ■

VALERIE SAARA

Čím je specifické financování firmy, která 
je na českém trhu unikátní a většina její 
produkce směřuje do zahraničí? 
Společnost Aerosol – service je velmi 
inovativní a zakládá si na tom, že je vždy 
o krok před konkurencí i legislativními 
požadavky. Aby byla špičkou v oboru, musí 
se intenzivně věnovat výzkumu. V průběhu 
let jsme proto obdrželi mnoho požadavků 
na financování investic do nových technologií 
včetně vybavení výzkumné laboratoře. 
V souvislosti s tím, jak se společnosti 
obchodně dařilo a významně rostla, bylo 
nutné rozšiřovat výrobní kapacity jak linek, 
tak výrobních hal a skladu – i na tom jsme 
se podíleli. Naše dceřiná společnost Erste 
Grantika Advisory pak firmě pomohla 
s přípravou dotačního projektu na vybavení 
vývojové laboratoře. A vzhledem k tomu, 
že má firma většinu klientů v zahraničí, 
spolupracuje s námi také v oblasti dealingu 
(FX operace, měnové zajištění a podobně).

JANA BÉDOVÁ, bankovní poradkyně,  
Regionální korporátní centrum Praha–sever

POHLED BANKÉŘKY

Více informací na:

www.csas.cz/firmy
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Léto bude patřit slunci, senu a jahodám

Bláznivá filmová komedie míří  
na karlínská divadelní prkna
Už je to tak. Slavná česká filmová komedie Zdeňka Trošky a Petra Markova 
z jihočeských Hoštic, která vznikla už v roce 1983, se letos dočká muzikálové 
adaptace. Tu na léto s týmem Hudebního divadla Karlín připravuje autor hudby, 
textů písní i libreta Ondřej Gregor Brzobohatý.

V muzikálu, který bude vůbec prvním mu-
zikálem z prostředí české vesnice, se objeví 
celá řada českých nejen muzikálových 

hvězd – Martin Písařík, Pavel Kikinčuk, Iva 
Pazderková, Adéla Gondíková, Denny Ratajský, 
Václav Vydra či Světlana Nálepková. Autor mu-
zikálu Ondřej Gregor Brzobohatý také prozradil, 
kdo převezme roli Škopkové, v níž ve filmu 
excelovala nenahraditelná Helena Růžičková. 
„Lámali jsme si s tím hlavu, ale ona se nedá na-
hradit nikým! I proto, abychom nebyli srovnáváni 
s filmem, museli jsme hledat způsob, jak to udělat 
jinak. Nejschůdnější bylo zvolit jiný typ hereč-
ky. Proto jsme se rozhodli pro Ivu Pazderkovou 
a Adélu Gondíkovou, které si to udělají podle svého 

gusta a naturelu,“ uvedl autor muzikálu Ondřej 
Gregor Brzobohatý.
Trochu smutný byl z obsazení Václav Vydra, který 
přiznal, že měl zálusk na roli faráře: „Původně 
jsem si myslel na pana faráře, protože v karlínském 
divadle hraji už jen faráře, ale nakonec na mne vyšel 
předseda.“ K zemědělství má ale populární herec 

také vztah – je totiž velkým milovníkem koní 
a majitelem statku.
Premiéru tvůrci chystají netradičně na červen, 
kdy se divadla obvykle připravují na prázdniny. 
„Rebely jsme zkoušeli v létě 2020 s tím, že premiéra 
bude v prosinci. A zavřeli divadla. Chybu nechceme 
opakovat. V létě nás koronavirus tolik netrápí, takže 
premiéra bude v červnu. Ostatně, letní komedie 
patří létu. Těšíme se, že si to společně s diváky pěkně 
užijeme. Jistých je osm představení, pak uvidíme,“ 
poznamenal ředitel divadla Egon Kulhánek.  ■

HDK
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  bezpečnost a civilní ochrana

Security firem je dost, 
ale potřebujeme jen ty kvalitní
Česko dlouhodobě patří mezi nejbezpečnější země na světě. Alespoň tak nás hodnotí tzv. Globální index míru.  
V roce 2021 nám patřila 16. příčka ze 161 posuzovaných zemí. Státní i soukromé bezpečnostní složky odvádí dobrou práci 
a dá se předpokládat, že si výbornou bezpečnostní pozici udržíme. Přesto nesmíme usnout na vavřínech. Říká to člen 
představenstva HK ČR a předseda její Bezpečnostní sekce Václav Nepraš, který je zároveň prezidentem  
Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm.

Za bezpečnost u nás samozřejmě na prvním 
místě zodpovídá stát a jeho bezpečnost-
ní složky. Stabilní a nezastupitelné místo 

v ochraně majetku a osob si ale vybudovaly 
i soukromé subjekty. Právě funkční technická 
ochrana objektů a odborně způsobilá ostraha po-
dle Václava Nepraše významně přispívá k příznivé 
bezpečnostní situaci v České republice a vytváří 
i dobré podmínky pro spolupráci obou sektorů. 
„Soukromé bezpečnostní služby pracují jako doplněk 
státních složek. Pracovníci soukromé fyzické ostrahy 
často bývají u napadení nebo incidentů jako první 
a zajišťují tak prvotní poznatky, než přijede policie,“ 
vysvětluje Nepraš.
Tomuto postavení soukromých bezpečnostních 
služeb ovšem podle prezidenta Asociace Grémium 
Alarm a předsedy Bezpečnostní sekce HK ČR 
neodpovídá jejich zakotvení v české legislativě. 
„Česká republika je jednou z posledních zemí v Ev-
ropské unii, kde soukromá bezpečnostní činnost není 
upravena zvláštním zákonem,“ upozorňuje Nepraš. 
Současná spolupráce státních a soukromých služeb 
podle něj stojí zejména na dobrých vzájemných 
vztazích v daném místě. Tedy na tom, jak dobře 
spolu kvalitní komerční bezpečnostní služby 
a policisté vycházejí.

Příliš mírné podmínky  
kazí dobrou pověst
Ne vždy se ale setkáme s kvalitními službami. 
„Soukromá bezpečnostní činnost je v současnosti 
zakotvena v živnostenském zákoně. Ten pro náš 
obor má tři licence: technické bezpečnostní služby, 
ostraha a služby soukromých detektivů. Podmínky 
pro vstup do tohoto podnikání jsou bohužel velmi 
nenáročné, takže tuto koncesi může velmi jednoduše 
získat řada subjektů, které k tomu nemají plnou od-
bornou, etickou či morální způsobilost,“ pokračuje 
Nepraš s tím, že právě tento fakt mnohdy snižuje 
důvěryhodnost soukromých bezpečnostních 
služeb a ubírá jim na dobré pověsti.
„Nejsem příznivcem nějakých velkých regulací, ale 
soukromá bezpečnostní činnost se liší od jiných fo-
rem koncesovaného podnikání. Je to především mož-

nost zasahování do právních poměrů třetích osob, 
ať už při ostraze osob a majetku, nebo při činnosti 
soukromých detektivů a samozřejmě i při instalaci 
bezpečnostních technologií. Činnost zasahuje i do 
oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,“ 
zdůvodňuje Nepraš, proč by v tomto oboru uvítal 
přísnější podmínky pro podnikání.
Hospodářská komora zastupuje asi 600 firem, 
které podnikají v oboru bezpečnosti. Existuje ale 
i celá řada dalších subjektů, které členy Komory 
nejsou. Zmíněné koncese má v ČR velké množství 
subjektů – přes rozdílné údaje existuje odhadem 
cca 14 000 vydaných koncesí. Václav Nepraš soudí, 
že takové číslo je příliš vysoké a v mezinárodním 
srovnání neobvyklé: „Na rozdíl od jiných evrop-
ských zemí máme v přepočtu na počet obyvatel ná-
sobně více subjektů, které v tomto oboru podnikají. 
Myslím, že je to špatně. Bezpečnostní firmy, zejména 
ty, které provádějí ostrahu, se předhání v nižší 
ceně. Podporují to i soutěže na poskytovatele služeb 
s jediným kritériem – cenou. A bohužel se to týká 
i zakázek vypsaných státem. Tím pádem tu na jedné 
straně máme špičkové naše i nadnárodní firmy 
známé po celém světě, ale na druhé straně existují 

subjekty, které z hlediska odborné způsobilosti 
a etické úrovně jsou níže. Tím v žádném případě 
nechci říct, že všechny malé firmy automaticky 
reprezentují tu horší třídu, i drobní podnikatelé 
můžou v oboru bezpečnosti nabízet velmi kvalitní 
a profesionální služby.“

O novém zákonu mluví snad každá vláda
I proto je jednou z náplní Bezpečnostní sekce 
HK ČR zvyšování profesionality poskytovaných 
služeb a kultivovanosti obchodního prostředí. 
Firmám tato sekce nabízí poradenství, zpřístupňuje 
jim řešení technických norem, pracuje na jejich 
aktualizaci, ale také vytváří etický kodex, který by 
měly firmy dodržovat. Dlouholetou snahou Bezpeč-
nostní sekce HK ČR je apel na přijetí nového zákona 
o soukromých bezpečnostních službách. „Jedná se 
o specifickou oblast podnikání, jenže oproti jiným 
zemím ji u nás upravuje živnostenský zákon. Většina 
jiných zemí má speciální zákon, který legislativně 
upravuje postavení technických služeb, fyzické ostrahy 
a detektivů, případně ještě převozu cenin a poraden-
ství. Přípravu tohoto zákona měly v programu snad 
všechny vlády v porevoluční době. Konce legislativní-
ho procesu se ale nikdy nedočkal,“ stěžuje si Nepraš.
Zákon o soukromých bezpečnostních službách 
by neměl být jen administrativně represivním ná-
strojem státu, tedy jakýmsi „legislativním bičem“, 
ale měl by řešit i současné problémy podnikání 
v tomto oboru. „Především by měl upravovat 
podmínky pro zahájení činnosti. Předpokládá se, že 
by to bylo formou licencí. Každá z nich, tedy licence 
pro technické služby, fyzickou ochranu, detektivy, 
převoz cenin a poradenství, by stanovovala, jaká 
odborná kritéria musí žadatel splňovat,“ popisuje 
Nepraš. Samozřejmostí jsou podle něj i kritéria 
etická, tedy například trestní bezúhonnost. Zákon 
by měl soukromé bezpečnostní služby zapojit do 
systému vnitřní bezpečnosti státu a nastavit spolu-
práci a stanovit podmínky spolupráce se státními 
orgány, včetně napojení na IZS.
Nový zákon by podle Nepraše měl také přesně 
popisovat specifika jednotlivých činností: „Samo-
zřejmě si nemyslíme, že každý zámečník, který bude 

Ing. VÁCLAV NEPRAŠ
V oboru komerční bezpečnosti pracuje 
od roku 1991. Je prezidentem Asociace 
technických bezpečnostních služeb 
Grémium Alarm, která sdružuje více než sto 
podnikatelských subjektů oboru. Aktivně 
působí v Hospodářské komoře ČR a od roku 
2005 je členem jejího představenstva, kde má 
v gesci soukromé bezpečnostní služby, a je 
předsedou Bezpečnostní sekce HK ČR. Působí 
jako předseda Sektorové rady pro bezpečnost 
a ochranu osob a majetku a bezpečnost 
práce. Je členem Poradního sboru MV ČR 
pro situační prevenci kriminality a členem 
Pracovní skupiny MV ČR pro přípravu 
návrhu zákona upravujícího soukromou 
bezpečnostní činnost.
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někde montovat standardní zámek do dveří, by měl 
mít licenci. Ale od určité bezpečnostní třídy či stupně 
zabezpečení by taková činnost měla spadat pod 
licencované technické bezpečnostní služby.“ Rozlišo-
vat by se podle Nepraše mělo i ve fyzické ostraze. Je 
samozřejmě rozdíl, jestli hlídáte supermarket, nebo 
infrastrukturu. Rozdíl je mimo jiné v odlišných 
nárocích na odbornost. Zákon by měl upravovat 
i zdravotní způsobilost – aby bylo jasné, jaké zdra-
votní nároky jsou kladeny na určitou činnost.
Kvůli přijetí této nové právní úpravy Hospodář-
ská komora apeluje i na novou vládu. Ta se ve 

svém Programovém prohlášení k zákonu opravdu 
hlásí. Proto Václav Nepraš věří, že konečně dojde 
k zásadnímu posunu: „Musím být optimista, vždyť 
se tomu zákonu věnuji už asi 15 let. Už dvakrát ten 
zákon byl v Parlamentu, ale ten poslední návrh se 
nedostal ani do prvního čtení. Teď to vypadá, že se 
uplatní nové poznatky. Ministerstvo vnitra udělalo 
velkou rešerši evropských zákonů o soukromé 
bezpečnostní činnosti a věřím, že vznikne materiál, 
který bude průchodný nejen odbornou veřejností, 
ale i napříč politickým spektrem.“ Hospodářská ko-
mora návrh zákona aktivně připomínkuje a Nepraš 

opatrně doufá, že zákon by mohl být přijatý během 
následujících dvou let.

Průhlednější pravidla pro detektivy
Vynechat nemůžeme ani detektivní služby. Ty tvoří 
početně nejmenší část segmentu bezpečnosti, ale 
rozhodně ne zanedbatelnou. Asi každý si před-
staví, že si je zákazníci najímají kvůli sledování 
eventuálně nevěrných manželů nebo manželek, ale 
důležitou roli mohou sehrát i v soudním procesu, 
kdy přináší doplňující důkazy. I tato oblast bezpeč-
nostních služeb ale podle Nepraše potřebuje ně-
kolik úprav: „Řadu služeb detektivního charakteru 
dělají lidé bez povinné koncese, například právníci. 
Pravda, někdy je těžké rozlišit, co ještě patří do 
právních služeb a co už by mělo být považováno za 
službu detektivní. Největším problémem ale je, že se 
trvale diskutuje o tom, že by soukromí detektivové 
mohli mít přístup do vybraných evidencí, například 
do evidence obyvatel nebo evidence vozidel.“ Tuto 
pravomoc soukromí detektivové v současnosti 
nemají, Václav Nepraš by ale uvítal, kdyby jim ji 
připravovaný zákon udělil. Mimo jiné by se tím 
předešlo potenciálním snahám se k údajům ze 
zmíněných evidencí dostat nelegální cestou.
Objevily se i názory, že by soukromí detektivové 
nesměli využívat technické prostředky, které jsou 
vyhrazeny pouze bezpečnostním sborům. S tím 
Václav Nepraš nesouhlasí. Nikde prý totiž není 
definováno, které technické prostředky můžou vy-
užívat pouze bezpečnostní složky státu. S rychle se 
vyvíjejícími technologiemi je navíc velmi obtížné 
takové definice sestavit.

Důležité je zvolit správnou techniku
Václav Nepraš se v rámci Asociace technických 
bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA) 
zabývá i poradenstvím, jak správně vybrat za-
bezpečovací zařízení. „Nabídka na trhu je velká 
a pro laika nepřehledná. Asociace Grémium Alarm 
iniciovala a ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR 
zpracovala dokument Stanovení úrovně zabez-
pečení objektů a provozoven proti vloupání podle 
evropských technických norem. Dokument, který 
vydala Česká agentura pro standardizaci, přehledně 
uvádí doporučené úrovně zabezpečení pro různé 
objekty: od bytu, domu, provozovny až po například 
advokátní kanceláře. Poskytuje přehled o mecha-
nickém zabezpečení, poplachových zabezpečovacích 
a tísňových systémech, kamerách a jejich kombinaci 
vhodnou pro ochranu majetku a osob. Společná pra-
vidla pro aplikaci mechanických zábran a poplacho-
vých systémů umožňují optimalizovat zabezpečení 
majetku pro konkrétní rizika,“ popisuje Nepraš.
Dokument je volně ke stažení na internetových 
stránkách AGA www.gremiumalarm.cz v sekci 
O asociaci a v položce Ke stažení. Václav Nepraš 
věří, že v něm každý najde návod na to, jaké zabe-
čení zvolit, aby přesně vyhovovalo jeho potřebám 
i platným předpisům.  ■

DANIEL MRÁZEK
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Pro krizové situace
Kvalitní kryt je jako citadela
Bezpečí je jednou z životních priorit. Žijeme sice v relativně klidném středoevropském prostoru, ale mnoha rizikům se přesto 
nevyhneme. Vyplatí se mít místo, které může poskytnout bezpečí v případě nenadálých událostí, ať již jejich původci jsou 
lidé, nebo příroda. Ostatně, citadelu mívala i česká města.

Takovou citadelou garantující klid za všech 
okolností je profesionální podzemní kryt – 
jeho bezpečí je v podstatě neprolomitelné. 

A právě takové kryty vyrábí pro privátní, firemní 
i municipální sektor společnost Tebrix Micha-
la Terendyho. Jejich unikátní model zkracuje 

čas výroby až o 70 % – podzemní kryt menší 
velikosti, cca 40 m2, se všemi technologiemi, lze 
tímto způsobem vyrobit a dodat již za jeden až 
dva měsíce.
Na začátku jsou obyčejné ocelové materiály, 
z nichž se vytvoří skelet. Do něj se pak instalují 

všechny prvky, schodiště, stěny, stropy, podlahy, 
WC a koupelny. Ty se pak upravují do finální 
podoby. Následuje instalace technologií, jako jsou 
NBC filtroventilace, včetně komínů, náhradní 
zdroje elektrické energie, tedy dieselový agregát, 
bateriové úložiště a měniče napětí, filtrace vody, 

Výroba z ocelových profilů Konstrukce stěn a příček

NBC filtroventilace, která zajistí přívod čistého vzduchuDokončování rastru ocelového modulu
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V Evropě je však civilní ochrana zcela běžným po-
jmem a jedna ze samozřejmých aktivit především 
v obcích a firmách. Být připraven totiž znamená 
minimalizovat případné ztráty.  ■

PETR SIMON

základovou deskou a následně celý zalit betonem. 
Posledním úkonem je připojení rozvodů vody, 
odpadu, elektřiny, antény, nafty, vzduchu, po nich 
už následuje jen zpětný zásyp.
V Česku jako by s koncem studené války zmizela 
i civilní ochrana, branná cvičení, pochody v mas-
kách a nácvik přesunu do krytu znají jen senioři. 

dekontaminační úsek a kompletní vybavení tech-
nického skladu dle přání zákazníka – zpravidla ob-
sahuje plynové masky, filtry, protichemické obleky, 
náhradní díly, léky a další nezbytné vybavení. Jako 
poslední se instalují pancéřové nebo trezorové 
dveře. Takto připravený segment je odvezen na po-
zemek, kde je usazen do připraveného výkopu se 

Lakování vnitřních a vnějších ploch Schodiště dokončeno

Výroba hlavního schodiště Instalace vinylové podlahy

Úniková chodba dokončena Vrchní lak dokončen a připraveno na odvoz
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Podnikatelé hledají řešení pro budoucnost

Je lepší zapálit svíčku než nadávat na tmu
Na půdě Hospodářské komory proběhlo 11. ledna úvodní pracovní setkání nově vznikající platformy pracovně nazvané 
Firmy 2022+. Více než dvacítka manažerů a majitelů firem z nejrůznějších oborů diskutovala spolu s  experty nejpalčivější 
problémy, jimž dnes firmy čelí. Debata se dotkla snad všech kritických aspektů, které se podnikání v Česku dotýkají. 
Za nejpalčivější problém, který se navíc prohlubuje, považují podnikatelé nedostatek pracovních sil.

PLATFORMA FIRMY 2022+
Chcete -li se k platformě připojit, 
přihlaste se e -mailem na adresu 
eventy@cot.cz.
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V centru všeho jsou lidé
„Máme stroje, máme materiál, máme všechny po-
třebné vstupy, a přesto odmítáme zakázky, protože je 
nemá kdo realizovat,“ shrnula většinový názor Jana 
Nováková, majitelka společnosti Trustav.
Miroslav Krejčík, majitel liberecké společnosti MSV 
Systems CZ, v této souvislosti poznamenal, že je 
nutné konečně najít společenskou i politickou odva-
hu k razantním strukturálním změnám vzdělávací-
ho systému, který není schopen reagovat na potřeby 
ekonomiky a přitom na druhé straně produkuje 
absolventy, kteří jen stěží hledají uplatnění.
Miroslav Jandečka, partner auditorské a pora-
denské společnosti BDO, vidí jako jedno z mála 
efektivních řešení model, který je funkční v mnoha 
vyspělých zemích – ještě těsnější, a především 
časnější vazby firem a škol: „Pokud se česká firma 
začne o absolventy zajímat v jejich posledním roční-
ku, je to pozdě, ti nejlepší jsou už dávno rozebraní. 
V Německu i Rakousku je běžné, že zájem firem o 
studenty začíná již při jejich nástupu do školy a trvá 
po dobu celého studia.“ Což je model, který dlou-
hodobě prosazuje i Hospodářská komora, nicméně 
v Česku se za třicet let nepodařilo jej prosadit jako 
standardní a běžnou součást praxe.

Nečekejme na stát, začněme u sebe
Průběh takřka dvouhodinové debaty ukázal, že maji-
telé českých firem příliš nechtějí spoléhat na stát. Asi 
nejpřesněji to v duchu úsloví, že lepší je zapálit svíčku 
než nadávat na tmu, vyjádřil zakladatel společnosti 
Sulko Libor Suchánek: „Cokoliv dokážeme udělat, 
i kdyby to přineslo jen o dvacet procent lepší podmín-
ky, se vyplatí. Nespoléhejme na to, že nám někdo něco 
zařídí, nespoléhejme na to, že se o nás někdo postará. 
Začněme sami u sebe a tam, kam dosáhneme.“
Prostor, v němž se sami podnikatelé mohou a chtějí 
pokusit o změny, je ve své podstatě velmi široký. Za-
hrnuje nejen těsnější spolupráci se školami a velmi 
propracovaný systém péče o zaměstnance, ale také 
hledání nových regionálních i oborových možností 
a platforem pro sdílení příležitostí a pro kooperaci. 
To je model, o který se v libereckém regionu snaží 
právě Miroslav Krejčík a jeho společnost.

Výroba nemusí stačit
Se zajímavým postřehem přišel v úvodu pra-
covního setkání Radek Jakubský, viceprezident 
HK ČR a současně podnikatel. Ten zmínil, že se 
možná výrobní firmy budou muset v budoucnosti 
mnohem více soustředit také na služby a obchod. 
Zvláště pro mnohé menší podniky to může být 
značně náročné právě vzhledem k personální 
kapacitě. I pro tento problém ale existují možná 
řešení.
Tato řešení bude nově vznikající platforma, kterou 
iniciovala ve spolupráci s Hospodářskou komorou 
komunikační agentura COT group, hledat podle 
závěrečného shrnutí ve třech rovinách. První 
namíří k věcným technologickým i organizačním 
nástrojům kooperace a sdílení, druhá k politickým 
představitelům a tvorbě vstřícnějšího prostředí 
a třetí také k dlouhodobému formování celkové 
společenské atmosféry.
Platforma je otevřená i všem dalším podnikate-
lům, kteří chtějí svými postřehy a zkušenostmi 
přispět ke zlepšování českého podnikatelského 
prostředí.  ■

PETR KARBAN



VODÍKOVÉ TECHNOLOGIE
PRO DOPRAVU A ENERGETIKU

Pokud uvažujete o zapojení vodíkových technologií do vašich nových projektů 
nebo do modernizace vaší infrastruktury, obraťte se na nás.

ÚJV Řež je lídrem v oblasti aplikovaného výzkumu vodíkových technologií. 

Naše zkušenosti a know-how nyní nabízíme českým fi rmám i obcím.

 Návrhy implementace vodíkových technologií do stávajících provozů
 Poradenství při začleňování vodíkových vozidel do vozového parku
 Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových čerpacích stanic v ČR
 Návrhy na spolufi nancování projektů z dotačních titulů 
 Projektování a realizace investičních akcí 
 Případové studie

www.ujv.cz/vodik
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