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Vážení podnikatelé,
předně mi dovolte vás v těch
to turbulentních a pro většinu 

z  vás i  náročných dobách srdečně 
pozdravit a poděkovat za podněty, 
které od vás v souvislosti s probíha
jící energetickou krizí dennodenně 
dostávám. Právě zpětná vazba od 
lidí z praxe je pro nás v Hospodář
ské komoře tím nejcennějším, čím 
disponujeme při složitých jedná
ních s vládou.
Snad na každého z vás bez výjimky 
dopadají aktuálně extrémně vyso
ké ceny energií. Proto i já se svým týmem dělám 
vše pro to, abyste se v dohledné době dočkali po
moci od státu v situaci, kterou – troufám si říct – 
nikdo z nás nepamatuje. A naše snaha už přinesla 
první ovoce v podobě kompenzačních programů, 
které Ministerstvo průmyslu připravilo. Menší 
a střední firmy by se měly dočkat zastropování cen 
elektřiny a plynu podobně jako domácnosti. Velké 
a energeticky náročné podniky by si pak mohly 
sáhnout na kompenzace.

Ponechám zatím stranou fakt, 
nakolik jsou nastavené parame
try pomoci účelné a spravedlivé. 
Koneckonců sám si ze své poli
tické éry pamatuji, že je nesmírně 
náročné zavděčit se všem, natož 
v takové krizi, jakou zažíváme.
V době, kdy píšu tyto řádky, se 
situa ce stále dynamicky vyvíjí a je 
velmi pravděpodobné, že programy 
podpory firem ohledně energií mo
hou ještě doznat výrazných změn. 
Jsem každopádně potěšen, že se vlá
da po dlouhých týdnech a měsících 

váhání a po nepříliš šťastné komunikaci odhodlala 
k nezbytným krokům k záchraně naší ekonomiky.
Chci vás ujistit, že jsme s hlavními představiteli 
vlády takřka v denním kontaktu a vyjednáváme ta
kové podmínky, které umožní zachovat konkuren
ceschopnost našeho průmyslu, malých a středních 
firem i živnostníků. Stát vynaložené prostředky 
musí vnímat nikoliv jako nákladovou položku, 
ale jako nezbytnou investici do dalších let.
Přeji vám mnoho sil, odhodlání a trpělivosti.

DISTRIBUCE
	■ členům HK ČR (sdružuje více než 16 000 živnostníků a firem a 124 asociací, svazů, cechů a klastrů)
	■ jednotlivým kancelářím Hospodářské komory v regionech a začleněným živnostenským společenstvům
	■ VIP osobnostem českého politického, společenského a hospodářského života
	■ ministrům, hejtmanům a primátorům, senátorům a poslancům, státním organizacím a ambasádám v ČR

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

VLADIMÍR DLOUHÝ 
prezident 

Hospodářské komory ČR
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FIRMY ZTRÁCEJÍ OPTIMISMUS
Podle průzkumu Hospodářské komory ČR se sentiment firem 

po krátkém období oživení opět zhoršil, situaci nepomáhá ani 

zhoršený výhled celkového hospodářského vývoje v ČR a EU.

10

KRIZOVÁ DOBA PŘINÁŠÍ ZAJÍMAVÉ VÝZVY
Inovativní technologické novinky, téma energetické efektivity 

i digitální řešení pro průmysl budoucnosti. To vše nabídl 

63. mezinárodní strojírenský veletrh, který proběhl  

od 4. do 7. října na brněnském výstavišti a zúčastnilo se jej  

přes tisíc firem z 41 zemí světa.

18

ČEŠI PATŘÍ V MATERIÁLOVÉM VÝZKUMU MEZI TY 
INOVATIVNÍ A VYNALÉZAVÉ

Co se stane s betonem, pokud ho vystavíme radioaktivnímu 

záření? Jediným místem na světě, které dokáže dát přesnou 

odpověď, je české Centrum výzkumu Řež (CVŘ). O českém 

materiálovém výzkumu s Ondřejem Srbou, ředitelem sekce 

Materiálový výzkum a diagnostika.

20

JAK MŮŽE VYPADAT ENERGETICKÁ BUDOUCNOST?
Energie jsou bezpochyby nejpalčivější téma (nejen) evropské 

současnosti. V mnoha debatách mnoho expertů řeší, kdo za to 

může. Green Deal? Putin? Nebo někdo jiný? Kdo? Odpověď je 

však v zásadě poměrně jednoduchá.

24

KDYŽ FIRMY NESTAČÍ SVÝM ZÁKAZNÍKŮM
Chování zákazníků se mění rychleji, než obchodníci dokážou 

reagovat. A 88 % vedoucích pracovníků firem se domnívá,  

že zákazníci a zaměstnanci se mění rychlejším tempem,  

než jakým se tomu firmy dokážou přizpůsobit.  

Je tu krize relevance.

34
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  aktuálně

kladů. U některých druhů energeticky 
náročných odvětví bude možné, aby 
podpora dosáhla až 70 % způsobilých 
nákladů. Firmy z ostatních odvětví 
budou moci čerpat 30 % způsobilých 
nákladů bez ohledu na hospodářské 
výsledky. Více na www.komora.cz.

Podnikatelé: Chceme, aby 
vláda zrušila povinnost 
poskytovat některé údaje
Povinnost poskytovat státu údaje, 
které jsou pro stát nepotřebné 
a s nimiž nijak nepracuje, by měla 
být zrušena či alespoň zásadně 
zredukována. Přesvědčena je o tom 
většina podnikatelů, vyplývá ze 
šetření Hospodářské komory mezi 
jejími členy. „Stát by měl proto 
provést důkladnou revizi toho, která 
data mu musí podnikatelé povinně 
poskytovat a která nijak nepoužívá,“ 
je přesvědčen prezident Hospodářské 
komory Vladimír Dlouhý.
Administrativní zátěž by podnikate

Krátce z Komory

Komora pomohla firmám 
zastropovat ceny energií

Vláda vyhověla požadavku Hospo
dářské komory, aby živnostníkům 
a firmám přiměřeně pomohla 
s rostoucími cenami energií. Pro 
podnikatele připojené na nízkém 
napětí bude platit stejné zastropování 
ceny jako pro domácnosti, tedy 5 Kč, 
resp. 7 až 9,50 Kč za kWh. Jedinou 
výjimkou bude, že zastropování bude 
možné pouze do výše 80 procent ma
ximální roční spotřeby příslušného 
podniku v posledních pěti letech.
Zastropování cen elektřiny se týká 
všech subjektů připojených na hladi
nu nízkého napětí, u plynu zákazní
ků s ročním odběrem do 630 MWh. 
Výjimkou budou teplárny využívající 
plyn pro výrobu tepla, jichž se bude 
strop rovněž týkat.
Vláda rovněž rozhodla, že bude uzá
koněna možnost zastropování cen 
elektrické energie pro malé a střední 
podniky připojené na hladinu 
vysokého či velmi vysokého napětí. 
Více na www.komora.cz.

Podnikatelé budou mít  
nárok na dotaci
Vláda rovněž schválila dotační 
program na zvýšené náklady na 
zemní plyn a elektřinu. Program vy
chází z dočasného krizového rámce 
Evropské komise, vláda tedy konečně 
dala na doporučení HK ČR. Dočasný 
krizový rámec je platný zatím do 
konce roku 2022. Proto Komora 

lům také snížilo, kdyby se elektronic
ké formuláře předvyplňovaly o údaje, 
kterými stát už disponuje, jde 
zejména o daňová přiznání a hlášení. 
„Skutečně chytré a funkční elektronic‑
ké formuláře, které vyžadují minimum 
zásahů ze strany podávajícího podni‑
katele a pouze drobné korekce, mají 
velký potenciál šetřit čas,“ potvrzuje 
šéf ICT Unie a viceprezident Hospo
dářské komory Zdeněk Zajíček.

Mladí zamíří na EuroSkills 2023
Hospodářská komora vyšle na 8. ev
ropské bienále EuroSkills 2023 do 
polského Gdaňsku mladé reprezen
tanty, kteří budou zastupovat Českou 
republiku na evropském mistrovství 
odborných profesních dovedností. 
Jako národní koordinátor EuroSkills 
2023 plánuje zajistit reprezentaci 
v devíti profesích: obkladač, malíř/
dekoratér, podlahář/parketář, instala
tér/topenář, elektromechanik v chla
dírenství, CNC frézař, autotronik/
autolakýrník, mechanik nákladních 
vozidel a webový vývojář.
„Akce tohoto typu jsou ideální cestou, 
jak podpořit kvalitu odborného 
vzdělávání a přípravy, vzbudit zájem 
o uplatnění a perspektivu mladých 
nejen v technických profesích a řemesl‑
ných živnostech, ale také ve speciali‑
zovaných profesích v sektoru služeb, 
kreativního průmyslu a IT,“ dodává 
viceprezident Hospodářské komory 
Roman Pommer.  ■

MIROSLAV DIRO

nepolevuje v tlaku na vládu, aby byl 
dočasný krizový rámec upraven, do
pracován a schválen v rámci českého 
předsednictví také pro rok 2023. Do
tační program s alokací pro letošní 
rok až 30 miliard korun má pomoci 
podnikům s vyšším odběrem ze sek
toru zemědělství, lesnictví, rybářství, 
těžby a dobývání a zpracovatelského 
průmyslu, a to od 1. listopadu 2022.
O pomoc budou firmy moci žádat 
podle toho, zda jde o energeticky 
náročné podniky, u nichž náklady na 
energie přesáhnou 3 procenta hod
noty vlastní produkce. Podle tohoto 
klíče pak bude činit nárok ve výši 
200 milionů korun pro energeticky 
náročné podniky a až 45 milionů 
korun pro ostatní. Žadatelé z energe
ticky náročných odvětví budou muset 
doložit, že jsou v provozní ztrátě, 
přičemž alespoň polovinu této ztráty 
způsobí náklady na energie. Tyto 
podniky pak budou mít nárok na 
podporu ve výši 50 % způsobilých ná

ZÁSTUPCI FIREM Z EVROPY VYZVALI V PRAZE 
K CELOUNIJNÍMU ŘEŠENÍ KRIZE

Prezidium organizace Eurochambres, která sdružuje 1 700 obchodních 
a průmyslových komor v Evropě s 20 miliony podniky, jednalo na 
půdě Hospodářské komory České republiky v pražském Florentinu 
o řešeních vysokých cen energií dopadajících na podniky. Za účasti 
ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka zástupci firem 
apelovali na celounijní řešení krize. Podpořili cílené kompenzace, 
energetické úspory i dočasné zastropování cen energií. Na snímku 
prezident Eurochambres Luc Frieden (Hospodářská komora 
Lucemburska) a prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

ČÍSLO MĚSÍCE

5 Kč
CENA ELEKTŘINY BUDE ZASTROPOVÁNA NA ÚROVNI 5 KČ/KWH BEZ DPH. 
SPOLU S DPH, S POPLATKY ZA DISTRIBUCI A PODLE JEDNOTLIVÝCH TARIFŮ 
SE BUDE KONEČNÁ CENA POHYBOVAT MEZI 7 KČ AŽ 9,50 KČ/KWH. U PLYNU 
BUDE CENA ZASTROPOVÁNA NA HODNOTĚ 2,50 KČ/KWH BEZ DPH. 
ZASTROPOVÁNÍ BUDE MOŽNÉ POUZE DO VÝŠE 80 PROCENT MAXIMÁLNÍ 
ROČNÍ SPOTŘEBY PŘÍSLUŠNÉHO PODNIKU V POSLEDNÍCH 5 LETECH. 
PLATNOST TOHOTO OPATŘENÍ JE OD 1. 1. 2023.
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Regiony a společenstva

odborná část konference k tématům 
energetiky, nových technologií v po-
hostinství nebo cenových strategií. 
Pro více informací a registraci 
navštivte www.konferenceahr.cz.

Pedagogové si osvojí 
barmanská témata
Tradiční vzdělávací akci pro 
učitele uspořádá v Brně ve dnech 
4. a 5. listopadu Česká barmanská 
asociace. Workshop pro pedagogické 
pracovníky škol s gastronomic-
kým zaměřením navštíví až stovka 
kantorů z celé republiky. „Jednou 
z aktuálně největších bolestí oboru 
gastronomie je zoufalý nedostatek 
kvalifi kované pracovní síly. Kvalitní 
učitelé orientující se v aktuálních tren-
dech by měli být schopni takovou sílu 
na středních školách vyprodukovat,“ 
míní prezident České barmanské 
asociace Aleš Svojanovský.

Karlovarský kraj
Vzdělávání zaměstnanců
Od září 2019 se do vzdělávacích 
projektů KHK Karlovarského kraje 
zapojilo na 46 fi rem z regionu. 
Od té doby prošla pestrou škálou 
kurzů takřka tisícovka pracovníků. 
Projekt bude pokračovat až do 
poloviny příštího roku. „Hospo-
dářská komora zajišťuje kompletní 
servis služeb. Zařídíme tedy samotné 

renci Provoz vodovodů a kanalizací. 
Nad akcí převzal záštitu ministr 
zemědělství Zdeněk Nekula a Mi-
nisterstvo životního prostředí ČR. 
20. ročník akce bude ve znamení 
čtyř základních témat, kterými jsou 
energetická situace, nové technolo-
gie, problematika lidských zdrojů 
a kybernetická bezpečnost.

V Praze proběhne největší 
konference podnikových 
služeb v ČR
Asociace ABSL, která v ČR sdružuje 
profesionály z oboru podnikových 
služeb, pořádá výroční konferen-
ci, jež proběhne 8. a 9. listopadu 
v pražském hotelu Marriott. ABSL 
se stalo nově členem Hospodářské 
komory ČR. Konference se uskuteční 
pod záštitou českého předsednictví 
EU a hlavními tématy budou nové 
transformační strategie, digitální ino-
vace, HR trendy, české podnikatelské 
prostředí nebo investiční příleži-
tosti. Pro více informací a registraci 
navštivte absl.cz/conference.

Konference Asociace hotelů 
a restaurací
Asociace hotelů a restaurací zve 
podnikatele na 15. ročník odbor-
né konference, která se uskuteční 
20.–21. října v Brně. Po Valné 
hromadě členů AHR ČR se usku-
teční neformální setkání s možností 
networkingu. 21. října pak proběhne 

Hospodářská komora podporuje vzdělávání ve fi rmách.

školení, garantujeme kvalitní lektory 
a poskytujeme příjemné školicí 
prostředí v centru Chebu, případně 
přímo v sídle fi rmy,“ uvedla Lenka 
Mansfeldová, ředitelka krajské 
komory.

Zlínský kraj
Přehlídka středních škol 
a pracovního uplatnění – 
Holešov 2022
OHK Kroměříž a město Holešov 
pořádají Přehlídku středních škol 
a pracovního uplatnění – Holešov 
2022, která žákům 8. a 9. ročníků ZŠ 
a jejich rodičům pomůže při volbě 
vzdělávací dráhy a v orientaci mezi 
středními školami nejen kroměříž-
ského regionu. Přehlídka se uskuteč-
ní 18. října v holešovském zámku. 
Zúčastní se jí i zaměstnavatelé, kteří 
se středními školami spolupracují 
a poskytují absolventům pracovní 
uplatnění.

Jihomoravský 
kraj
Energetické fórum

Energetické otázky a řešení vysokých 
cen byly hlavními tématy Ener-
getického fóra pořádaného OHK 
Vyškov a KHK jižní Moravy. Letos 
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Společenstva
Cech malířů se zapojil 
do kulinářské soutěže

Tým Cechu malířů, lakýrníků a ta-
petářů ČR hájil barvy svého řemesla 
i na poli kulinářských dovedností, 
konkrétně vaření guláše. Tradičně 
se zúčastnili již pátého ročníku Gu-
lášFestu v Pačlavicích u Kroměříže. 
Ze 14 soutěžních týmů skončil tým 
malířského cechu těsně pod stupni 
vítězů za svůj zvěřinový guláš.

AGA Slavila 30 let činnosti
Asociace Grémium Alarm, začleněné 
autorizované společenstvo Hospo-
dářské komory, oslavila v pražském 
Tyršově domě 30. výročí svého zalo-
žení. Za účasti předsedy Výboru pro 
bezpečnost Poslanecké sněmovny 
Pavla Žáčka a prezidenta Hospodář-
ské komory Vladimíra Dlouhého se 
na akci sešlo zhruba 50 osobností 
z bezpečnostního byznysu a spolu-
pracovníků asociace AGA. Prezident 
asociace Václav Nepraš během 
úvodního slova mj. vyzdvihl fakt, 
že je AGA členem mezinárodních 
organizací, a může tak ovlivňo-
vat i celoevropskou bezpečnostní 
legislativu.

Konference SOVAK ČR
Sdružení SOVAK ČR pořádá ve 
dnech 2.–3. listopadu v Praze konfe-

Viceprezident AGA Milan Ceeh (vpravo) převzal během oslav 30. výročí asociace z rukou prezidenta 
HK ČR Vladimíra Dlouhého stříbrnou Merkurovu medaili za dlouhodobou aktivní podporu podnikání.
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  aktuálně

pozvání přijali ministr pro evropské 
záležitosti Mikuláš Bek, náměstek 
ministra průmyslu Marian Piecha, 
předseda představenstva NRB Jiří 
Jirásek a projektová manažerka API 
pro Jihomoravský kraj Hana Rozko-
palová. Prezentované informace se 
týkaly aktuální nabídky a činnosti 
státních institucí a možností pomoci 
fi rmám i domácnostem v současné 
energetické krizi.

Podpořte svoji expanzi 
na zahraniční trhy 
s brněnskou komorou
RHK Brno připravila pro své 
členy i další zájemce možnost účasti 
hned na dvou akcích zaměřených 
na zahraniční trhy. První se koná 
18. října, jedná se o webinář s ná-
zvem Příležitosti pro české fi rmy 
v Íránu a představení Helpdesku pro 
hloubkovou kontrolu v souvislosti 
se sankcemi EU. Druhou akcí je 
pak mezinárodní kooperační burza 
v německém Düsseldorfu, která se 
koná u příležitosti veletrhu MEDICA 
(14.–17. listopadu), nejvýznamněj-
šího celosvětového setkání v oblasti 
zdravotnictví.

Středočeský kraj
Veletrh středních škol
KHK střední Čechy letos organizuje 
sérii veletrhů středních škol. 6. října 

proběhl poprvé Veletrh střed-
ních škol v Brandýse nad Labem, 
20. října bude Přehlídka středních 
škol v Nymburku a 2. listopadu 
organizuje Veletrh středních škol 
v Mělníku. Akcí se účastní také 
několik fi rem v regionu, které 
mají zájem navázat na spolupráci 
se středními školami a nabídnout 
pracovní příležitosti pro žáky. Více 
informací na sizlingova@komora.cz 
nebo tel. 702 020 489.

Jihočeský kraj
Burzy škol představí 
studijní obory v devíti 
městech
Zájemci o studium si i letos budou 
moci vybrat z nabídky oborů, které 
střední školy a odborná učiliště 
představí na letošních Burzách škol 
pořádaných Jihočeskou hospodář-
skou komorou. Budou probíhat 
do 1. listopadu v devíti jihočeských 
městech. „Burzy škol jsou určené 
žákům 7. až 9. tříd, ale i výchovným 
poradcům a rodičům. Návštěvníci 
mají jedinečnou příležitost získat 
na jednom místě aktuální infor-
mace o studiu a možnostech přijetí 
na střední školu či učiliště a seznámit 
se s možnostmi uplatnění absolventů 
v praxi,“ představuje Luděk Keist, 
ředitel Jihočeské hospodářské 
komory.

Pardubický kraj
Fashion Day

Již čtvrtý ročník Fashion Day 
Pardubice, který se konal v prosto-
rech Machoňovy pasáže v centru 
Pardubic, uspořádala KHK Pardu-
bického kraje. Na módní přehlídce se 
představily modely módní návrhářky 
Jiřiny Tauchmanové a také kolekce 
dívčích modelů české značky Amore 
di Bimbo. Přilehlé prostory Slavia 
pojišťovny ozdobila i výstava autor-
ského skla.  ■

MIROSLAV BENEŠ, HK ČR

Praha
Podnikatelé během plavby 
podpořili charitu

Spojit byznys s příjemným zážitkem 
měli podnikatelé možnost během 
plavby Hospodářské komory Prahy 1 
na nově zrekonstruované lodi 
 Albatros II. Plavba měla i charitativní 
rozměr, přítomní hosté podpořili 
neziskovou organizaci Integrace 3P, 
která se věnuje začínajícím malým 
podnikatelům a živnostníkům. Těm 
pomáhá s PR a marketingem, ale 
také posuzuje a posiluje konkurence-
schopnost jednotlivců.

Energetické fórum se věnovalo také pomoci pro domácnosti i fi rmy ve složité energetické situaci. Komora v Pardubicích představila módu.

Hospodářská komora Prahy 1 uspořádala plavbu, která měla i charitativní rozměr – 
podpořila neziskovou organizaci Integrace 3P.
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Firmy ztrácejí optimismus
Míra optimismu podnikatelů v tuzemsku klesá. Podle šetření Hospodářské komory ČR se sentiment fi rem po krátkém 
období oživení opět zhoršil zejména v důsledku pokračujícího růstu cen energií a pokračujícího neuspokojivého stavu 
na trhu práce. Situaci nepomáhá ani zhoršený výhled celkového hospodářského vývoje v ČR a EU.

Druhé pololetí letošního roku bude podle řady 
ekonomů ve znamení mírné recese. V médi-
ích se ve větší míře opakují negativně laděné 

předpovědi o budoucím vývoji českého i evropské-
ho hospodářství. Je proto důležité sledovat posun 
podnikatelů ve vnímání celkové ekonomické situa-
ce. Hospodářská komora České republiky (dále jen 
HK ČR), jako subjekt zastupující podnikatelskou 
veřejnost, na konci srpna zjišťovala, v jaké kondici 
české fi rmy vstupují do začínajícího podzimu.

Vývoj druhého pololetí 2022 očima 
podnikatelů
Pouhá pětina (21 %) fi rem očekává v dalších 
6 měsících roku zlepšení jejich celkové situa-
ce v porovnání s prvním pololetím roku 2022. 

Nejvíce optimistické jsou fi rmy v Libereckém kraji 
a v Praze. Téměř dvakrát tolik (40 %) podnikatelů 
naopak očekává pro příští měsíce zhoršení, přitom 
ještě v lednu nepříznivý vývoj svého podnikání če-
kalo jen 20 % fi rem. Platí, že největšími pesimisty 
jsou velké fi rmy nad 250 zaměstnanců a fi rmy pů-
sobící v oboru osobních služeb. Důvodem poklesu 
podnikatelské náklady je zejména vysoká nejistota 
ohledně dalšího vývoje v druhé polovině roku. 
Nervozitu nejen mezi podnikateli zhoršují ceny 
energií, které se staly v Česku tématem číslo jedna.

Malé a střední fi rmy
Malé a střední podniky tvoří naprostou většinu 
ekonomických subjektů v zemi. I proto HK ČR 
pravidelně počítá z dat vlastního šetření Komorové-

ho barometru Index podnikatelské nálady malých 
a středních podniků (SME Business Climate Index, 
resp. Index). Tento Index pro Českou republiku 
publikuje HK ČR podle jednotné metodiky dvakrát 
ročně spolu s dalšími členskými a partnerskými ze-
měmi organizace SMEunited. Index je počítán jako 
stonásobek průměru procentuálního počtu malých 
a středních podniků (MSP), které nahlásily pozitivní 
nebo stabilní situaci, a procentuálního počtu MSP 
očekávajících pozitivní nebo stabilní vývoj pro další 
období. Proto se Index může pohybovat od 100 (vše 
pozitivní nebo neutrální) do 0 (vše negativní).
Výsledky jasně ukazují, že také tuzemské MSP jsou 
o něco pesimističtější, než byly v lednu. Poté co se 
hodnoty Indexu dočasně vrátily těsně k hranici 80, 
zažíváme nyní mírný propad v podnikatelské nála-
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dě. Současná hodnota Indexu 67 je sice o poznání 
nižší než hodnoty v předcházejících dvou pololetích, 
stále však nedosahuje úrovně z období koronavi
rové krize, kdy firmy sužovala omezení v podobě 
lockdownů. Na aktuální výsledek má negativní 
dopad zejména nepříliš příznivý vývoj na trhu práce 
a obavy z navyšování cen. Optimismus podnikatelů 
srážejí hlavně problémy s cenami a dostupností 

vstupů – materiálů, surovin, součástek nebo ener
gií – což firmy označily za významné riziko jejich 
podnikání. Jedná se o druhou nejčastěji zmiňova
nou překážku byznysu po rostoucí ceně práce.
Je velice pravděpodobné, že se průměrná hodnota 
Indexu za celou EU dostane taktéž pod magickou 
hranici 70 bodů, která je v metodice průzkumu 
považována za práh pro neutrální podnikatelské 

prostředí. Očekáváme navíc, že české hodnoty In
dexu zůstanou i nadále nad evropským průměrem, 
jak tomu doposud bylo za celé sledované období. 
Odpovídající hodnoty Indexu pro ostatní evropské 
země a Index pro celo Evropu budou zveřejněny 
v říjnu 2022.  ■

LUCIA BARTŮSKOVÁ, ekonomická analytička HK ČR
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   analýza

KOMOROVÝ BAROMETR
HK ČR sbírá již více než 10 let pravidelně 
dvakrát ročně mezi svými členy informace 
o kondici a očekáváních v podnikatelském 
sektoru v ČR v rámci takzvaného Komorového 
barometru. Poslední šetření se uskutečnilo 
od 11. do 29. srpna 2022. Celkem na anketu 
odpovědělo 493 respondentů – členů HK ČR, 
zástupců všech hlavních odvětví ze všech 
krajů České republiky. Na anketu odpovídaly 
mikro, malé, střední i velké podniky.

OČEKÁVÁTE, ŽE CELKOVÝ VÝVOJ VAŠÍ FIRMY VE 2. POLOLETÍ ROKU 2022 
VE SROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM POLOLETÍM BUDE:

Příznivější

Stejný

Nepříznivý

Zdroj dat: HK ČR, Komorový barometr, srpen 2022, 493 respondentů – podnikatelů
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Prezidium Eurochambres v Praze 
jednalo o pomoci firmám
Cílené kompenzace pro firmy, podpora energetických úspor a dobře zacílené dočasné zastropování cen energií.  
To jsou návrhy, které vzešly z jednání prezidia asociace evropských obchodních a průmyslových komor Eurochambres,  
které hostila Hospodářská komora ČR v pražském Florentinu.

Za účasti ministra pro evropské záležitosti 
Mikuláše Beka poukázali zástupci evrop
ských firem na nutnost celounijního řešení 

současné krize. „Kromě toho je důležité zajistit, 
aby společnosti, které již významně investovaly 
do energetické účinnosti, nebyly dále zatěžovány. 
Kromě toho by pro ně mělo být snazší dodatečně 
investovat do energetické účinnosti a obnovitel‑
ných energií,“ uvedl prezident Eurochambres 
Luc Frieden.
Zástupci Eurochambres během zasedání sdělili, 
že k zajištění dostupných cen pro konečné spotře
bitele a snížení finančního tlaku na podniky jsou 
nezbytné dočasné zásahy do energetického trhu. 
Je však nezbytné zajistit, aby jakákoli přijatá opat
ření nenarušila fungování vnitřního trhu s energií 
nebo neohrozila dekarbonizaci, zabezpečení 
dodávek elektřiny a snahy byznysové sféry o úspo
ru energií. „Požadujeme taková řešení na evropské 
úrovni, aby se zabránilo nepředvídaným dopadům 

na přeshraniční toky energie mezi členskými státy. 
Evropská komise by měla dostatečně podrobně 
stanovit takové podmínky, aby byly pečlivě brány 
v úvahu rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, mimo 
jiné co se týká energetického mixu,“ dodal prezi
dent Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.  ■

MIROSLAV BENEŠ, HK ČR

EUROCHAMBRES
Evropská asociace obchodních a průmyslových komor je zastřešující organizací národních komor ze 
zemí EU a z některých přidružených, kandidátských a sousedních zemí. Eurochambres má aktuálně 
45 členů, z toho 43 národních obchodních a průmyslových komor z jednotlivých zemí a dvě 
nadnárodní komorové organizace. Členové Eurochambres reprezentují 20 milionů podniků, které 
zaměstnávají na 120 milionů lidí. Hospodářská komora vstoupila do Eurochambres jako přidružený 
člen 3. října 1994 a stala se plným členem po vstupu ČR do EU od 1. května 2004. Vladimír Dlouhý, 
prezident Hospodářské komory, loni v Eurochambres obhájil dvouletý mandát ve funkci zástupce 
prezidenta, kterým je Luc Frieden. Vladimír Dlouhý také v Eurochambres předsedá politickému 
výboru zaměřenému na oblast energetiky a klimatu.
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VYHL AŠUJE

DOTACE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

„PROGRAM PODPORY  
CESTOVNÍHO RUCHU  

PRO ROK 2023“

Dotace jsou určeny k podpoře

• Asociačních kongresů a konferencí  
(Opatření I.) – na realizaci vícedenních eventů realizovaných na území 
hlavního města Prahy v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023  
(ponechány 2 kategorie – A a B)

• Akcí s celostátním nebo mezinárodním významem  
(Opatření II.) – na realizaci akcí s přínosem pro příjezdový cestovní 
ruch konaných na území hlavního města Prahy v období od 1. 1. 2023 
do 31. 12. 2023 (nově ve 2 kategoriích – A a B)

Podrobné informace naleznete na portálu hlavního města Prahy na adrese

www.praha.eu v sekci dotace a granty/městské granty/cestovní ruch/granty  
(programové dotace).

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA USNESENÍM  
RADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. 2592  
ZE DNE 26. 9. 2022

LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ: 7. 11. – 30. 11. 2022
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Jednoznačnou prioritou 
pražských fi rem je doprava
Dopravní situace v Praze by měla být podle názoru pražských fi rem hlavní prioritou nové pražské magistrátní koalice vzešlé 
z letošních voleb do pražského zastupitelstva. Ukázalo to šetření, které Hospodářská komora představila lídrům politických 
stran a koalic během předvolební diskuze ve Florentinu. V době uzávěrky tohoto vydání Komory stále probíhala vyjednávání 
o nové pražské koalici.

Právě dopravu označilo jako prioritu pro vítěze 
pražských voleb 79 % fi rem. „Není překvape-
ním, že doprava je jednoznačnou prioritou na-

prosté většiny podnikatelů. Dopravní situace v Praze 
je dlouhodobě problematická. Za největší nedostatek 
považují nedokončený Pražský okruh, který má 
negativní dopad na místní dopravu a také na dopravu 

tranzitní, které neumožňuje plynulý, rychlý a bezpeč-
ný průjezd městem,“ říká prezident Hospodářské 
komory Vladimír Dlouhý. Za další palčivé problémy 
s dopravou, které mají podnikatelé se sídlem v Praze, 
byly dále označeny nekoordinované uzavírky kvůli 
opravám, chaotické budování cyklistických pruhů 
nebo nedostatek parkovacích míst pro Pražany.

Další výrazně problematickou oblastí v hlavním 
městě je pro pražské podnikatele nedostatečný 
stavební rozvoj města. Vadí jim složité, dlouhé 
a nepředvídatelné schvalovací procesy, které před-
stavují největší překážku pro 67 % podnikatelů. 
 Česká republika má dlouhodobě jedny z nejdelších 
a nejkomplikovanějších schvalovacích procesů 
nejen v EU, ale na celém světě. „Obecně je potřeba 
zásadně zrychlit a zjednodušit schvalovací procesy 
tak, aby například vyřízení stavebního povolení pro 

PŘEDVOLEBNÍ DISKUZE 
HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR 
SE ZÚČASTNILI KANDIDÁTI 
NA PRIMÁTORA PRAHY:

Jan Čižinský (Praha sobě)

Petr Hlaváček (STAN)

Zdeněk Hřib (Piráti)

Patrik Nacher (ANO)

Bohuslav Svoboda (Spolu – ODS, 
TOP 09, KDU -ČSL)

PRIORITY PRO VÍTĚZE CELOPRAŽSKÝCH VOLEB

Doprava

Stavební rozvoj města

Digitalizace a snížení 
administrativní zátěže

Obecně rozvoj podnikatelských 
aktivit na území Prahy

Bezpečnost

Hospodaření s městským majetkem

79 %

41 %

40 %

35 %

27 %

27 %
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bytový dům trvalo méně než dva roky. Paralýza 
stavebního rozvoje může vést k úpadku celé země,“ 
upozorňuje Dlouhý.
V rámci stavebního rozvoje a jeho organizace se 
negativně podnikatelé (45 %) dívají na „politika-

ření“ namísto věcné politiky územního rozvoje. 
Téměř shodné procento (42 %) podnikatelů 
označilo za největší překážku stavebního rozvoje 
územní plán a jeho komplikovaný systém. Tyto vý-
sledky korespondují s faktem, že současný územní 

plán Prahy je již zastaralý a neodpovídá aktuálním 
potřebám rozvoje hlavního města.  ■

MIROSLAV BENEŠ, HK ČR

Viceprezident HK ČR Tomáš Prouza vyzval nadcházející vedení magistrátu k větší podpoře cestovního 
ruchu. Zároveň ocenil propodnikatelský přístup pražské koalice během covidové pandemie a restrikcí.

Předsedkyně Sekce územního a regionálního rozvoje HK ČR Hana Landová apelovala na efektivnější 
stavební řízení v Praze a aktualizaci územního plánu.

„My už jsme začali s postupným výkupem pozemků pro úsek 511 Pražského okruhu spojující 
dálnice D1 a D11. Nicméně je třeba si přiznat, že všechny dopravní problémy dostavba vnějšího 
okruhu nevyřeší,“ je přesvědčen lídr Pirátské strany v Praze Zdeněk Hřib (vlevo). „Pražský okruh je 
prioritou nejen z pohledu tranzitní dálkové dopravy, ale i pro obslužnost Středočeského kraje a při 
cestování z jednoho konce Prahy na druhý. Takový projekt se ale neobejde bez součinnosti státu,“ 
dodal Patrik Nacher z hnutí ANO.

„Součinnost státu s hlavním městě ohledně Pražského okruhu je aktuálně nastavená velmi 
dobře. Za velký úspěch považuji mimo jiné to, že už se některé městské části proti této stavbě 
neodvolávají. To je případ Běchovic, jejichž stanovisko je pro dostavbu okruhu klíčové,“ uvedl 
Jan Čižinský z hnutí Praha sobě.

„Dostavbu Pražského okruhu považujeme za jedinou účinnou ochranu i v otázce znečištění ovzduší 
v centrálních částech hlavního města. Jiným způsobem tranzitní dopravu z města nedostaneme. 
Nejvíce smogem zasažené části metropole jsou Praha 1, Praha 2 a Praha 4, kterým je nutné ulevit,“ 
sdělil k řešení dopravní situace v metropoli lídr koalice SPOLU Bohuslav Svoboda (vpravo).

„Okruh bohužel naráží na lokální odpor dotčených pražských městských částí. Domnívám se, 
že ten odpor je často tak výrazný, že bude nezbytné pro Pražský okruh přijmout na úrovni státu 
samostatný zákon,“ upozornil Petr Hlaváček z hnutí STAN (vlevo).

14_15K_praha.indd   1514_15K_praha.indd   15 03.10.22   15:5603.10.22   15:56



16   www.komora.cz

  k věci

Stavební zákon po roce  
pirátského vládnutí na MMR
V červnovém čísle časopisu Komora vyšel článek, jehož jsem autorem a který sumarizoval stav připomínkového řízení 
k věcné novele stavebního zákona. Až 16. 8. – tedy cca čtvrt roku po vzniku mého komentáře – vydalo tiskové oddělení 
MMR na můj článek reakci. O 10 dní později znovu vydalo prakticky stejné mediální vyjádření ke kritice vypořádání 
připomínek ze strany odborných připomínkových míst, které mediálně proběhlo v červenci.

Reakce MMR není přesvědčivá, pravdivá a ani 
podložená. Nechci zde komentovat skuteč
nost, že MMR namísto věcné argumentace 

zvolilo spíše populistickou moderní formu me
diálního útoku, a to jak vůči mému článku, tak 
vůči vyjádřením odborných komor.
Rád bych zde uvedl pouze jednoznačná fakta 
a zhodnotil výsledek Bartošovy roční vlády nad 
místním rozvojem. Aby nebylo pochyb, odkud 
čerpám, chci předeslat, že informačním zdrojem 
jsou přímo dokumenty vložené ze strany MMR 
do e klepu, které jsou veřejně dostupné komukoliv.

Nejhorší z možných
Zejména bych se rád zaměřil na výsledek analýzy 
RIA. RIA (Regulatory Impact Assesment), kterou 
si objednalo MMR na vyhodnocení dopadu novely 
předložené do vlády a jejímž smyslem a účelem 
je soustavné zkvalitňování právního prostředí, 
zvyšování transparentnosti výkonu veřejné správy, 
lepší informovanost občanů a organizací o podobě 
připravované regulace formou konzultací, lepší 
předvídatelnost požadavků připravované regulace 
pro koncové adresáty, eliminace tvorby nové ne
opodstatněné nebo nadbytečně zatěžující regulace 
a vyhodnocování účinnosti právních předpisů.
Výsledek RIA jednoznačně říká, že pan mini
str Bartoš vybral a do vlády předložil nejhorší 
z možných hodnocených variant. Připravil, vybral 
a předložil návrh, který zhoršuje současný tristní 
stav povolování staveb.
Analýza RIA uvádí, že pan ministr Bartoš předložil 
a vybral řešení, které nejméně, či chcete li nejhůře, 
naplňuje koaliční smlouvu, tedy cíle této vlády 
a současně je jednoznačně nejpomalejší, nesložitější, 
pro stát nejdražší a nejvíce prokorupční variantou.
A to v přímém rozporu s tvrzením rezortu v me
diální reakci, kdy tato varianta neumožňuje napl
nit princip Jedno razítko, jedno řízení. Kromě RIA 
toto uvádí i samo MMR ve vypořádávací tabulce, 
kde o tom, že tento princip opustilo, informuje při
pomínková místa – nejen Hospodářskou komoru, 
ale také ostatní rezorty.

Fejkové vypořádání připomínek
MMR se ve svých výstupech neobratně snaží o ba
gatelizaci připomínek odborných připomínkových 

míst sdělením, že jejich připomínky nejsou závaz
né, ale pouze doporučující. Ale nepravdivě se zde 
uvádí, že proběhlo řádné vypořádání připomínek. 

Přestože pan ministr Bartoš sliboval, že vypořá
dání bude fér, proběhlo jen fejkově. A výsledek 
je zcela jednoznačně patrný z hodnocení dopadů 
regulace.
V úvodu konferenčního jednání v Akademii 
veřejného investování bylo pozvaným zástup
cům připomínkových míst sděleno, že jednotlivé 
připomínky připomínkových míst nebudou řešeny 
a projednávány a že účelem je pouze diskuze 
přítomných. Na záznamu je opakovaně sděleno, 
že účelem setkání není vypořádání připomínek, 
a to s odůvodněním, že přítomní úředníci nemají 
k vypořádání mandát, protože si jej vyhradil pan 
ministr osobně. Ten však přítomen nebyl.
K návrhu vypořádání připomínek s odbornými 
komorami setkání neproběhlo vůbec a tabulka 
je vyplněna pouze jednostranně ze strany MMR, 
a to ještě v mnoha ohledech při velmi podobných 
připomínkách naprosto odlišným způsobem.
Taková jsou fakta.  ■

ADAM KALOUS
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STANOVISKO HK ČR
Hospodářská komora ČR stejně jako další svazy 
a profesní sdružení Bartošovu věcnou novelu 
stavebního zákona považují za další zhoršení 
současného nevyhovujícího stavu stavebního 
práva. Jako nejhorší z možných řešení ji ostatně 
hodnotí i RIA (Regulatory Impact Assesment). 
Počet razítek potřebných pro povolení stavby 
se zvýší, chybí lhůty a bazální právní jistota pro 
investory i aktéry v povolovacích řízeních. Vrací 
se nevyhovující a překonaný systém mnoha 
závazných stanovisek a vyjádření. Návrh 
je v řadě bodů v rozporu s programovým 
prohlášením vlády i koaliční smlouvou. 
V následujících dnech Komora očekává 
vyjádření Legislativní rady vlády.
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Jak se bránit nekalým praktikám

Předání díla fikcí
Možná nejčastějším typem smluv, se kterými se lze v rámci obchodních vztahů setkat, je smlouva o dílo. Z obecné právní 
úpravy díla plyne, že zhotoviteli vzniká vůči objednateli právo na zaplacení ceny okamžikem dokončení a předání díla. 
Zhotovitelé se však v praxi nezřídka setkají s nemilou zkušeností, kdy se objednatel převzetí díla vyhýbá.

Pomoci nemusí ani záznam sepsaný zhotovite
lem o umožnění objednateli dílo převzít, a to 
přesto, že judikatura Nejvyššího soudu se při

klání k tomu, že předání díla je faktickým úkonem 
nepodmíněným existencí písemného zápisu. To 
proto, že dovolá li se zhotovitel předání díla, bude 
na něm, aby předání díla prokázal. Bez existence pře
dávacího protokolu nebo alespoň jím pořízeného zá
pisu se totiž ocitne ve složité důkazní situaci, pokud 
ne rovnou v důkazní nouzi. Na místě je podotknout, 
že doložení komunikace e mailem či v obdobné 
elektronické podobě (např. mobilními aplikacemi) 
pro svůj útržkovitý charakter a často na první pohled 
zřejmou neúplnost povětšinou nevylepší.
Těmto problémům lze předcházet uzavřením kla
sické písemné a listinné smlouvy včetně ujednání 
o tzv. fikci předání díla. Právní fikce znamená vý
slovné sjednání objektivních podmínek, při jejichž 

splnění platí, že dílo bylo předáno. Bohužel až do 
jara letošního roku se sjednávání právních fikcí 
v soukromoprávních smlouvách netěšilo velké 
oblibě u Nejvyššího soudu, který v nich spatřoval 
nepřípustnou modifikaci důkazního břemene 
jako institutu veřejnoprávního civilního procesu. 
Jeho rozsudkem ze dne 23. 3. 2022, sp. zn. 23 Cdo 
1001/2021, však, zdá se, nastal obrat. Nejvyšší soud 
v něm připustil platnost ujednání o právní fikci, 
když uvedl:
„… ujednání stran v soukromoprávní smlouvě, jež 
pro vyjádření určitého jimi předvídaného právního 
následku užily určitá typová sousloví (např. ‚považu‑
je se‘, ‚má se za‘, ‚platí, že‘), která v právních normách 
zpravidla naznačují, že jde o tzv. právní domněnky či 
právní fikce, nejsou pouze z tohoto důvodu neplatná. 
Je třeba i u takových ujednání v každém jednotlivém 
případě zkoumat, k jakému právnímu následku 

vůle stran směřovala a zda takové ujednání není 
vzhledem ke konkrétním okolnostem věci zákonem 
zakázáno nebo se příčí dobrým mravům.“
K citovanému závěru dodáváme, že občanský 
zákoník ani jiná civilní norma výslovně ujednání 
o smluvní fikci nezakazují. Pokud fikce předání 
díla bude podmíněna např. písemnou výzvou 
zhotovitele k převzetí díla adresovanou objednateli 
ve spojení s marným plynutím času a nečinností 
objednatele, nelze na takto ujednané fikci spatřovat 
ani ničeho v rozporu s dobrými mravy.  ■

Mgr. MICHAL KOUTNÍK, AK Paděra

POŘADATEL PARTNER

MÍSTO KONÁNÍ

MEZINÁRODNÍ KONTRAKTAČNÍ DNY 
CESTOVNÍHO RUCHU

| 25.–26. 10. 2022
www.czechtravelmarket.cz
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Inovativní technologické novinky, téma energetické efektivity i digitální řešení pro průmysl budoucnosti. To vše nabídl 
63. mezinárodní strojírenský veletrh, který se uskutečnil od 4. do 7. října na brněnském výstavišti. Hlavním tématem 
byly Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby. Celkem se na strojírenském veletrhu představilo přes tisíc fi rem 
z 41 zemí světa.

V jaké době se nacházíme? „Covidová pan-
demie, nerovnoměrné postcovidové oživení, 
nové nastavování dodavatelsko -odběratelských 

řetězců a velmi tvrdé dopady rusko -ukrajinské války 
jsou všechno aspekty, které postavily český průmysl 
a celou českou ekonomiku před velké výzvy, které 
možná povedou k historicky největším změnám – 
k digitalizaci, šetrnějšímu zacházení s materiály, 
úsporám energií, ale i k rychlejšímu rozvoji alterna-
tivních způsobů výroby energie. Tyto výzvy budou 
ale pro mnohé znamenat nové příležitosti,“ pronesl 
ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela v úvodu 
tiskové konference, která představila letošní 
63. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu 
(MSV). A právě jak tyto příležitosti dokáže český 
průmysl využít a jak může pomoci český stát, bylo 
jedním z jeho hlavních témat.
„Reprezentativně zastoupeny byly všechny obory 
strojírenství, včetně klíčového obrábění a tváření. 

Zájem vystavovatelů o účast ukázal, že strojírenský 
veletrh je nepostradatelnou obchodní platformou 
a důležitým místem pro prezentaci nových techno-
logií,“ uvedl Tomáš Moravec, generální ředitel spo-
lečnosti Veletrhy Brno. Svou nabídku představilo 
návštěvníkům celkem 1 256 fi rem z 41 zemí. „Počet 
vystavovatelů se oproti loňskému roku zvýšil o dva-
cet procent, což znamená osm pavilonů, tedy o tři 
více než minule,“ upřesnil Michalis Busios, ředitel 
Mezinárodního strojírenského veletrhu.
„Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně patří mezi 
nejvýznamnější evropské veletrhy v oboru a já jsem 
rád, že se vystavovatelé vrací. Zahájení   naším sně-
mem Svazu průmyslu a dopravy ČR mělo premiéro-
vi a ministrům připomenout, jak je současná situace 
pro fi rmy složitá a aby právě na ně v těchto těžkých 
dobách nezapomínali, protože průmysl tuto zemi 
vždycky živil a živí,“ řekl prezident Svazu průmyslu 
a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Pomoc fi rmám
Součástí veletrhu byla Česká národní expozice, 
ve které se společně představily Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo zahranič-
ních věcí ČR, Ministerstvo obrany ČR, Agentura 
pro podnikání a inovace, agentury CzechInvest 
a CzechTrade, Česká exportní banka, Exportní ga-
ranční a pojišťovací společnost, Národní rozvojová 
banka, Strojírenský zkušební ústav, Technologická 
agentura ČR a Úřad průmyslového vlastnictví. 
„Expozice  v duchu českého předsednictví v Radě EU 
umožnila zájemcům na jednom místě seznámit se 
s celým ekosystémem státní asistence a ihned využít 
na sebe vzájemně navazující služby,“ vyzdvihl Sí-
kela s tím, že fi rmy se na letošním MSV seznámily 
s programy, které jim pomohou s řešením jejich 
energetické situace.
„Mezinárodní strojírenský veletrh je místem setkává-
ní. Setkávání s českými fi rmami, se kterými můžeme 

Mezinárodní strojírenský 
veletrh Brno 2022

Krizová doba přináší 
zajímavé výzvy
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diskutovat nastavení služeb státu, zamýšlet se nad 
jejich rozvojem, získat tak cennou zpětnou vazbu. 
Ale je také místem setkávání s našimi zahraničními 
partnery. České fi rmy můžeme podpořit v jejich 
aktivitách a pomoci jim například nejen expandovat 
na zahraniční trhy, ale také rozvíjet spolupráci ve 
vědě, výzkumu či ve vzájemném předávání know-
-how,“ zdůraznil Síkela.
„Česká republika, tím více, když nyní předsedá-
me Radě Evropské unie, je velice aktivní na poli 
společného evropského řešení. Máme obrovskou 
výhodu, že patříme do evropského společenství, 
které představuje jeden z největších světových eko-
nomických celků. I proto jsem si jistý, že současné 
náročné období zvládneme a zbavíme se závislosti 
na nespolehlivých partnerech, jakým je Rusko, 
a z této zkušenosti vyjdeme silnější a s lepšími 
vyhlídkami dalšího ekonomického vývoje,“ dodal 
ministr.
Na veletrhu byl připraven i doprovodný program 
od Agentury pro podnikání a investice, která 
zaměřila pozornost na nové dotační programy 
z pera MPO pro úsporná opatření a obnovitelné 
zdroje energie. Na České národní expozici Tech-
nologická agentura ČR ve spolupráci s Národní 

rozvojovou bankou dále návštěvníkům představila, 
jak může být společenskovědní výzkum pomocní-
kem v expanzi jejich průmyslu. Semináře nabídly 
i Česká exportní banka a také EGAP k exportnímu 
fi nancování.
Příležitost pro konzultace o nových exportních 
destinacích měli podnikatelé ve čtvrtek 6. října 
na Meeting Point CzechTrade. Konzultovalo 
 22 ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade, 
 z různých koutů světa, i konzultanti Design Centra 
CzechTrade a Klientského centra pro export. 
V rámci představení exportních příležitostí v teri-
toriích proběhla přednáška o možnostech exportu 
do USA, Kanady a jižní Indie.

Český průmysl jde s dobou
Jedním z úkolů České národní expozice na MSV 
bylo podle Síkely ukázat, jak se české moderní 
technologie rozvíjejí a refl ektují nejnovější světové 
trendy. Proto byl vystaven unikátní mobilní laser-
scanner od společnosti Intellmaps, který dokáže 
zkrátit dobu digitalizace budov na jednotky hodin 
a značně zlevňuje tvorbu digitálních dvojčat. 
Tento scanner vytvořil digitální dvojče pavilonu F 
na brněnském výstavišti a z něj se pavilon zhmot-

nil pomocí 3D tisku do materiální podoby. Model 
ožíval v boxu pomocí speciálních efektů a ukázal 
tak, proč se vyplatí používat technologie digitální-
ho dvojčete v praxi průmyslových podniků.
K vyzkoušení byl také nejmodernější simulátor 
pro virtuální pilotní výcvik s označením F-16 
Classroom od společnosti VRgineers. Po areálu 
výstaviště se pohyboval i autonomní elektromobil 
BringAuto, který slouží pro rozvoz zásilek, ale také 
pro logistiku v industriálních areálech. Spojuje 
v sobě automatizaci, robotiku a automobil v jeden 
produkt. Samořízený stroj s pokročilým systémem 
navigace  v areálu jezdil zcela bezpečně. Veletrh 
uvedl také inovace využívající vodík i s ukázkou 
výrobků s vodíkovými technologiemi.

Na pivo s robotem
K prioritním tématům veletrhu patřila digitální 
transformace průmyslového prostředí. Řešení 
umožňující digitalizaci výroby byla k vidění na ex-
pozicích vystavovatelů napříč všemi výstavními 
halami. Uceleně bylo téma prezentováno v ex-
pozici Digitální továrna 2.0, která letos obsadila 
rekordní plochu pavilonu F. Zájemci se tam mohli 
seznámit s digitálními technologiemi a exponáty 
od více než 40 fi rem. Návštěvníkům odborníci 
představili řešení v oblasti digitalizace a automati-
zace výroby. Cílem bylo ukázat změnu paradigma-
tu průmyslové výroby s využitím umělé inteligence 
a dalších digitálních technologií s možností využití 
5G sítí.
Prezentaci zajímavých exponátů a řešení připravilo 
také Národní centrum Průmyslu 4.0 spolu se spo-
lečnostmi T -Mobile, Česká spořitelna a Výzkum-
ným a inovačním centrem pro pokročilou průmys-
lovou výrobu RICAIP. Přímo v jejich expozici byla 
nainstalována 5G průmyslová síť, kterou využívaly 
nejrůznější robotické aplikace. Lákadlem se stal  
i robot, který návštěvníkům čepoval pivo.
Zlatým partnerem se stala společnost Siemens, 
která představila řešení pro fl exibilní, odolnou 

a energeticky úspornou výrobu. Projektu se zúčast-
nila i platforma Team Finland s šesticí fi nských 
inovativních fi rem z oblasti digitalizace. „Byla to 
premiérová ofi ciální kolektivní účast Finska na stro-
jírenském veletrhu,“ doplnil Busios.
Mezinárodní strojírenský veletrh letos poprvé 
začal v úterý a trval 4 dny do pátku. „Ke změně 
v délce konání veletrhu jsme dospěli na základě 
názoru vystavovatelů. Jedná se o celosvětový trend, 
jehož výsledkem je zvýšení efektivity veletržní účas-
ti,“ vysvětlil Michal Svoboda, mluvčí MSV.  ■
(Další informace k MSV na  www.bvv.cz/msv/)

DANIEL MRÁZEK
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„MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ 

VELETRH JE ZEJMÉNA V DNEŠNÍ DOBĚ 

NESMÍRNĚ DŮLEŽITOU AKCÍ. 

JE TŘEBA POLITIKŮM I VEŘEJNOSTI 

UKÁZAT, JAK KLÍČOVOU SOUČÁSTÍ 

NAŠÍ EKONOMIKY A PRŮMYSLU JE 

STROJÍRENSKÝ SEKTOR. TAKÉ PROTO 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA VYJEDNÁVÁ 

O VLÁDNÍ POMOCI NEJEN 

ENERGETICKY NÁROČNÝM 

PROVOZŮM, ALE OBECNĚ VŠEM 

FIRMÁM PŮSOBÍCÍM V ČR.“

Radek Jakubský, viceprezident HK ČR

18_19K_msv.indd   1918_19K_msv.indd   19 03.10.22   14:5103.10.22   14:51



20   www.komora.cz

  měsíce

Češi umějí vynalézat
Co se stane s betonem, pokud ho vystavíme radioaktivnímu záření? Na první pohled otázka spíš pro akademiky. 
Ve skutečnosti je ale velmi praktická a důležitá. Na odpovědi totiž mimo jiné závisí bezpečnost a životnost jaderných 
elektráren. Jediným místem na světě, které dokáže dát přesnou odpověď, je české Centrum výzkumu Řež (CVŘ). 
Společnost se podílí na výzkumech betonů v mezinárodním měřítku, mimo jiné je zapojena do odstraňování následků 
havárie v japonské Fukušimě. Zdejší materiálový výzkum otevírá bránu k energetice budoucnosti díky testování většiny 
známých i zcela nových materiálů. Jak konkrétně takový výzkum probíhá a jak pomáhá v rozvoji českého průmyslu, 
prozrazuje Ondřej Srba, ředitel sekce Materiálový výzkum a diagnostika.

Rozhovor začínáme poněkud netradičně. 
Místo toho, abychom se posadili do 
kanceláře nebo zasedací místnosti, 

oblékli jsme si bílý plášť, na boty si obuli 
návleky a v kapse máme dozimetr. Proč to 
všechno?
Protože si náš výzkum ukážeme přímo v praxi. 
V našich laboratořích pracujeme s ozářeným 
materiálem, a proto je tu jisté riziko, že během 
manipulace s ním se uvolní radioaktivní prach. 
Naše pracoviště je samozřejmě vybaveno tak, aby 
pravděpodobnost kontaminace byla co nejnižší. 
Z bezpečnostních důvodů tady máme systém 
ochranných bariér. Když se jedna poruší, pořád 
máme několik dalších. Ochranné pomůcky jsou 
základním požadavkem pro vstup do kontrolova
ného pásma – pro vás i pro mne.

Dozimetr ukazuje nulu, takže žádné záření 
zatím nezachytil. Ale jsme teprve na začátku… 
Vstoupili jsme do kontrolovaného pásma 
laboratoře Horké komory Centra výzkumu 
Řež. Čím se tu zabýváte?
Centrum výzkumu Řež je dceřinou společností 
firmy ÚJV Řež a jde o výzkumnou organizaci, 
která se zabývá řešením problémů dnešní energe
tiky. Specializujeme se na několik oblastí, z nichž 
nejdůležitější je materiálový výzkum. Nároky 
na elektřinu jsou stále větší. Všichni se snaží uše
třit náklady a vyprodukovat co největší zisk, což 
znamená, že jakákoliv elektrárna musí být zisková. 
Díky výzkumu jsme schopní zvýšit bezpečnost 
elektráren, jejich životnost i efektivitu.

Centra materiálového výzkumu jsou poměrně 
běžná. Čím se tady v Řeži u Prahy od ostatních 
lišíte?
Společně se zařízením horkých komor kolegů 
z ÚJV Řež jsme jediné laboratoře v Česku, které 
dokážou testovat vysoce ozářený materiál. Existují 

laboratoře, které to také částečně dovolují, ale ne 
v takovém měřítku a ne s tak vysoce ozářenými ma
teriály. V Centru výzkumu Řež navíc provozujeme 
i dva výzkumné reaktory, které nám dovolují nejen 
ozařovat materiály, ale také simulovat podmínky, 
které by mohly panovat v budoucích elektrárnách.

Které zajímavé materiály prošly zdejší 
laboratoří v poslední době?
Současní vědci vkládají velké naděje například do 
materiálů s vysokou entropií. Měly by být vysoce 
korozně odolné, mít zajímavé mechanické vlast
nosti a také by měly odolat vysoké radiaci. Proto 
jsou jedním z kandidátů na materiály použitelné 
k výrobě částí fúzních reaktorů.

Uplatní se vámi zkoumané materiály jen 
v energetice, nebo i jinde?
Pokud vymyslíte dobrý materiál a ověříte jeho 
vlastnosti v různém prostředí, uplatnění pak může 
být velmi široké. Zpočátku taky nikdo nečekal, 
že se z duralu budou vyrábět kola. Materiálový 
výzkum vždycky začíná tím, že někdo chce vyřešit 
určitý problém a zároveň má dostatek peněz, aby 
výzkum dotáhl do konce, ať už je to NASA, armá

da, nebo energetický průmysl. Takže konkrétně 
naše aplikace prvotně míří do energetiky, ale nové 
materiály rychle a ochotně přebírají další sektory 
a jejich využití může nakonec být i překvapivé.

Zkoumáte jen samotné materiály, nebo se 
snažíte odhalit třeba i nějaký postup, jak 
s materiály zacházet, ošetřovat je?
Platí to druhé. Například teď přemýšlíme, jak 
prodloužit životnost komponent v elektrárnách, 
a hodně věříme metodě Laser Shock Peening, kdy 
technologií laserování ošetříme povrch materiálu, 
čímž uzavřeme mikropraskliny a výrazně zvýšíme 
životnost komponenty. Výsledkem je, že třeba 
potrubí, které by se jinak muselo vyměnit, může 
sloužit déle – i dalších deset let. V ekonomice 
provozu to znamená obrovskou úsporu nákladů. 
Tedy odpověď na vaši otázku zní: nevymyslíme 
nový materiál jako takový, ale přijdeme na finál
ní úpravu, která bude fungovat v definovaném 
prostředí.

Děláte tu hodně zajímavých věcí a máte 
skvělé vybavení… Můžou vaše služby využít 
i běžné průmyslové firmy, podnikatelé?
Máme hodně svých projektů a pracujeme na řadě 
mezinárodních úkolů, ale souběžně s tím řešíme 
i problémy lokálních firem, čímž ostatně částečně 
pokrýváme náklady na náš výzkum. Nezabýváme 
se jen vlivem radiace na materiál, ale máme i velké 
zkušenosti s testováním mechanických nebo ko
rozních vlastností. Proto nás oslovují i firmy, které 
s energetikou nemají nic společného. Nedávno 
se na nás obrátila jedna nemocnice, která měla 
problém s korodujícími trubkami, a nikdo nemohl 
odhalit příčinu. Nebo firma, která má součástky 
z titanových materiálů, které se nechovají tak, jak 
by měly. Výrobce trvá na tom, že materiál vyrobil 
správně, a tak oslovili nás, abychom zjistili, v čem 
je problém.

 SOUČASNÍ VĚDCI VKLÁDAJÍ 
VELKÉ NADĚJE NAPŘÍKLAD DO 
MATERIÁLŮ S VYSOKOU ENTROPIÍ. 
MĚLY BY BÝT VYSOCE KOROZNĚ 
ODOLNÉ, MÍT ZAJÍMAVÉ MECHANICKÉ 
VLASTNOSTI A TAKÉ BY MĚLY ODOLAT 
VYSOKÉ RADIACI. PROTO JSOU 
JEDNÍM Z KANDIDÁTŮ NA MATERIÁLY 
POUŽITELNÉ K VÝROBĚ ČÁSTÍ 
FÚZNÍCH REAKTORŮ.
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Jak se materiál zkoumá? Čeho si na něm 
všímáte?
Každý materiál je pro něco určen, takže už od 
začátku víme, co by měl vydržet. Nejdříve ho me-
chanicky otestujeme, abychom věděli, jak se chová. 
Na to se využívá řada deformačních strojů. Dalším 
krokem je, že se podíváme na mikrostrukturu, 
k tomu používáme mikroskopy – od optického 
přes skenovací po transmisní. To z toho důvodu, 
abychom viděli, jak a z čeho je materiál tvořen, co 
je uvnitř, jak je materiál poskládaný, jestli ho tvoří 
velká, nebo malá zrna. Jestli je to čistý, monokrys-
talický materiál, nebo naopak jde o polykrysta-
lickou slitinu. Tím zjistíme, jaký ten materiál je. 
V dalším kroku se už zaměříme na vlastnosti, které 
od něho požadujeme. Je -li materiál určen do vý-

razně korozního prostředí, začneme dělat korozní 
testy. Pokud je určen do radiačního prostředí, 
vzorek dáme do reaktoru a ozáříme ho. Pak opa-
kujeme první krok. Znovu provedeme mechanické 
zkoušky, znovu se podíváme na mikrostrukturu 
a sledujeme, co se změnilo.

A máte hotovo?
To záleží na zadání. Pokud materiál vykazuje 
očekávané vlastnosti, výzkum končí. Pokud je ale 
nesplňuje, musíme zjistit, čím to je, a navrhnout 
způsob, jak požadovaných vlastností dosáhnout. 
Může se stát i pravý opak – materiál očekávané 
vlastnosti výrazně předčí. I v tomto případě musí-
me odhalit, proč tomu tak je a jak zjištěné skvělé 
vlastnosti ještě více podpořit.

Slíbil jste, že si nějaký test ukážeme přímo 
v praxi. Na čem tu tedy zrovna teď pracujete?
Tady si můžeme ukázat například hydraulický 
trhací stroj, na kterém právě testujeme materiál 
určený pro úložiště radioaktivního odpadu. Snaží-
me se najít takový materiál, který bude radioak-
tivnímu odpadu odolávat lépe než v současnosti 
známé komponenty, případně bude levnější. 
Podílíme se tedy na vývoji geopolymerů, které by 
mohly nahradit některé části z betonů. V podsta-
tě jde o lepší kámen. K nám se dostane ve tvaru 
válce – je potřeba, aby tvar byl co nejpravidelnější. 
Ozáříme ho a pak ho vložíme do tohoto stroje, 
jehož základem je píst, který vložený vzorek stlačí. 
A sledujeme, při kterých silách a jak se začne 
deformovat.

RNDr. ONDŘEJ SRB A, Ph.D. 
Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu 
Univerzity Karlovy v Praze v oboru fyziky 
pevných látek, v tomto oboru získal  také 
doktorský titul. V letech 2007–2012 působil 
na fakultě pevných látek jako vědecký 
zaměstnanec. Do společnosti Centrum 
výzkumu Řež nastoupil na pozici operátora 
transmisního mikroskopu, od roku 2014 
se zde věnuje zejména oblasti chování 
ozářených materiálů. V roce 2013 mu byla 
svěřena výstavba a následné spuštění 
pracoviště horkých komor v rámci projektu 
SUSEN, obě náročné fáze se podařilo 
realizovat do roku 2018. 
V období 2017–2021 Ondřej Srba vedl 
Oddělení horkých komor, od roku 2021 
zastává funkci ředitele sekce Materiálového 
výzkumu a diagnostiky Centra výzkumu Řež. 

Fo
to

: 2
x J

ak
ub

 H
ně

vk
ov

sk
ý

Bez názvu-8   21Bez názvu-8   21 03.10.22   16:4103.10.22   16:41



22   www.komora.cz

  měsíce

Na trhací stroj se nedíváme přímo, ale přes 
oranžové okno. A teprve v prostoru za oknem 
stroj je…
Tomu prostoru za oknem říkáme horká komora, 
je to z anglického hot cell. Ne proto, že by v ní pa
novaly vysoké teploty, ale vysoká radiace. Ozářený 
vzorek je totiž sám radioaktivní. Chrání nás od něj 
půlmetrová ocelová stěna, která jakékoliv záření 
zachytí. Uvnitř je navíc hermetický nerezový box, 
který je v podtlaku, takže kdyby se ze zkoumaného 
materiálu uvolnila radioaktivní částice, nasaje ji 
aktivní vzduchotechnika, kde se odfiltruje, a filtr se 
pak zlikviduje. Hermetický box a aktivní vzducho
technika nás chrání, abychom radioaktivní pracho
vou částici nevdechli. Naše komory jsou postaveny 
tak, abychom byli schopni pracovat s materiály pro 
termojadernou fúzi — to budou nejvíc ozářené 
materiály, které je zatím lidstvo schopno vyrobit.

Užasle sleduji, jak v boxu manipulujete 
mechanickou rukou…
Dovnitř boxu samozřejmě nemůžu, takže pro 
manipulaci potřebuji nástroj. Tyto manipulátory, 
které ovládáme zvenčí komory, jsou velmi sofisti
kovaná zařízení, s trochou tréninku a šikovnosti 
s nimi uchopím, posunu, zapnu… vše, co je potře
ba. Vrchol mistrovství je zavázat uvnitř tkaničky 
na botě.

Působí to tu hodně novým a moderním 
dojmem. Jak jsou ty horké komory staré?
Vybudovali jsme je před pěti lety v rámci česko
evropsky financovaného projektu SUSEN, což je 
zkratka slov SUStainable ENergy, tedy Udržitelná 
energetika. Výzkumná infrastruktura SUSEN je 
zaměřená na budoucí energetiku a nové typy reak
torů. Kolegové z ÚJV Řež mají také horké komory, 
ale mnohem staršího typu. Při jejich konstrukci 
se ještě nezohledňovaly náklady na vyřazení 
z provozu, likvidaci. Během projektování našich 
nových horkých komor jsme už s nároky likvidace 
kontaminovaných součástí počítali. Nakládání 
s radioaktivními odpady je náročné a drahé – 
snažili jsme se proto o co nejvíce ekologické 
a zároveň levné řešení. Jakkoliv jsme vycházeli 
z konstrukcí podobných laboratoří, naše horké 
komory jsou v řadě ohledů unikátní. Jako materiál 
jsme použili ocel, protože není porézní, takže se do 
ní nedostane kontaminace. Navíc je natřená pěti 
vrstvami barvy, které jsme schopni očistit tlakovou 
vodou. Po vyřazení komor z provozu tedy zdejších 
2 200 tun oceli nezamíří do úložiště jako radioak
tivní odpad, ale do sběrny surovin – takže na tom 
ještě nějakou korunu vyděláme.

Za jak dlouho k tomu dojde?
V projektu jsme životnost plánovali na šedesát 
let, ale už teď je jasné, že to bude mnohem déle. 
Ostatně jaderné elektrárny také měly fungovat 
dvacet let – a bez problémů a zcela bezpečně jsou 
v provozu dosud.

Všichni víme, jaký má radioaktivita vliv 
na lidské zdraví. V krajním případě nás hned 
zabije, v mírnějším případě nám způsobí 
rakovinu. Co ale udělá s materiálem?
Variant vlivů na materiál je několik. Když ho 
vystavíte neutronům, materiál se začne chemicky 
měnit. Při dlouhém působení v něm vytvoříte prv
ky, které tam zpočátku nebyly. Další možností je, 
že neutrony vyrazí atom z jeho pozice v krystalické 
mřížce. Ten pak začne hledat novou pozici v mate
riálu, zatímco po něm zůstane díra. Pokud se atom 
dostane na povrch, materiál bobtná. Pokud dáme 
do reaktoru váleček s rozměry centimetr krát 
centimetr, tak nám naroste. Což je samozřejmě 
problém, v materiálu můžou být praskliny a dutiny 
a zároveň vám roste. Vezměte si, že palivová tyč 
v reaktoru je dlouhá šest metrů. Pokud vám naros
te o deset procent, je o šedesát centimetrů delší. To 
už může představovat velkou nepříjemnost, pokud 
bychom to nevěděli a neřešili. No a gama záření 

poškozuje chemické vazby. To je problém hlavně 
u polymerů.

Takže tady hledáte materiály, které se 
nerozpadnou, neprodlouží se?
Tomu zabránit nelze, stejně jako nezabráníte 
gravitaci – je to prostě fyzika a chemie. Ale můžete 
zařídit, aby si materiál uměl pomoct, zahojit se. Už 
jsme zmínili materiály s vysokou entropií. Jejich 
„mazanost“ je v tom, že když v nich přehodíte 
atomy, nebude jim to vadit. Vystrčený atom se 
dokáže do své pozice vrátit, případně se vymění 
s jiným atomem, což nijak nevadí. A to jsou přesně 
ty vlastnosti, které tady v materiálech hledáme.

Jak moc jsou Češi vynalézaví? Jak často k vám 
dorazí nějaký nový materiál, který je vhodný 
zkoumat?
Češi odjakživa byli velice vynalézaví, vždycky 
si dokázali pomoct. To je naše nejsilnější karta. 
Nemáme takové finanční prostředky jako vědci ze 
západních výzkumných pracovišť, ale jsme schopni 
dělat vědu na velmi podobné úrovni. I s tím, co 
máme, jsme schopni rovnat se těm nejlepším hrá
čům. A jednou za čas se u nás vymyslí něco, u čeho 
se tají dech. A my tak pořád máme co zkoumat.

Pokud jsou Češi vynalézaví při tvorbě 
materiálů, určitě jsou vynalézaví i při jejich 
zkoumání. Podařilo se vám tady v Řeži 
přilákat pozornost ze světa?
Podařilo. Například pomáháme kolegům z Japon
ska řešit problémy jejich elektráren. Jsme totiž je
diným pracovištěm na světě, které dokáže detailně 
studovat ozářené betony. Ve Fukušimě leží rozta
vené jádro na betonovém podloží a my zjišťujeme, 
jestli jim ten beton praskne příští středu, za čtyři 
roky, nebo za sto dvacet let. Podle našich výsledků 
to zatím vypadá na tu nejdelší variantu, takže mají 
dost času na vybudování nějakého robota, který 
tam dojede a roztavené palivo vybagruje. Nikdo 
živý tam vstoupit nemůže.

Jak to zkoumáte?
Japonští kolegové obešli všechny lomy, ve kterých 
se těžil kámen na stavbu jaderných elektráren, 
a vyrobili z nich testovací vzorky – malé váleč
ky o rozměrech jeden krát jeden centimetr. Na 
každém z nich sledujeme, jak po ozáření bobtnají. 
Kameny v různých místech těžby mají různé che
mické složení, a proto se také pokaždé jinak chova
jí. A my zkoumáme, který kámen je pro betony 
použité v jaderných elektrárnách nejvhodnější, 
i to, jak se bude chovat beton ve Fukušimě.

Jsme na konci, a tak mě zajímá, jaká cifra mi 
svítí na dozimetru. Nic se nezměnilo, pořád 
mám nulu. Je vidět, že jste zdejší pracoviště 
postavili opravdu důkladně.
Dali jsme si záležet…  ■

DANIEL MRÁZEK

 NEMÁME TAKOVÉ FINANČNÍ 
PROSTŘEDKY JAKO VĚDCI ZE 
ZÁPADNÍCH VÝZKUMNÝCH 
PRACOVIŠŤ, ALE JSME SCHOPNI DĚLAT 
VĚDU NA VELMI PODOBNÉ ÚROVNI.
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  energie utržené ze řetězu

Firmám se vyplatí investovat do vlastní energetiky

Jak může vypadat 
energetická budoucnost?
Energie jsou bezpochyby nejpalčivější téma (nejen) evropské současnosti. V mnoha debatách mnoho expertů řeší,  
kdo za to může? Green Deal? Putin? Nebo někdo jiný? Kdo? Odpověď je však v zásadě poměrně jednoduchá.  
Za energie utržené z řetězu mohou především evropští politici, české nevyjímaje.

Že situace v energetice spěje – pokud s tím 
někdo něco neudělá – k nutnému kolapsu, 
bylo odborníkům totiž víceméně zřejmé již 

několik let zpátky. Na vině je, že evropské politické 
špičky v letech růstu a dostatku zcela rezignovaly 
na strategické koncepce, na bezpečnou dostupnost 
klíčových zdrojů a kritické infrastruktury. Pokud 
jde o energie, chovala se Evropa asi tak, jako kdyby 

takřka všechny evropské silnice prodala Číně a pak 
se divila, že musí platit mýto.

Pseudotrh bez regulace
Důkazem budiž i podoba evropského energetické
ho trhu. Snaha dát mu jednotné podmínky a ote
vřít ho za stejných podmínek všem je sice možná 
bohulibá, ale co svět světem stojí, pokud jde 

o životní nezbytnosti, dávalo se na společnou hro
madu vždy jen to, co přebývalo. Představa sedláka, 
který prodá všechnu úrodu a pak si jde koupit 
vepřové do hypermarketu, je zjevný nesmysl.
Trh je všemocný, pokud se na něm hraje fér. To je 
ovšem chiméra, moderní ekonomika adoruje zisk za 
jakoukoliv cenu. A je spekulantů ráj. Že trh určité re
gulace potřebuje, a že mu dokonce prospívají, ukazu
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je v posledních desetiletích bankovní sektor, finanční 
a akciové trhy. V energetice ovšem pravidla v zásadě 
neexistují. „Energetický trh je spíš pseudotrh. Protože 
na akciovém trhu, když se některá akcie utrhne a letí 
vzhůru, nebo padá dolů, je standardní mechanismus, 
který ji stáhne z obchodování, protože je podezření 
na manipulaci trhu. Na energetickém trhu má toto 
na starosti vlastník, tedy burza a její akcionáři, kde má 
mimochodem silné slovo Deutsche Boerse. Podle infor‑
mací, které mám, čekají na silný politický mandát. Měl 
by přijít ASAP. Tím by se extrémy vyřešily. Trh funguje, 
abnormality jsou ošetřeny. Je to levné, je to rychlé, je to 
chytré a je to účinné. Velmi bych se přimlouvala za to, 
abychom takto řešili energie – nevypínat trh nějakými 
ad hoc opatřeními, nekompenzovat ho, ale zakročit, 
protože nefunguje racionálně. Nastavme mu pravidla, 
jaká mají finanční trhy. Ty jsou sice z mého pohledu 
přeregulovány, ale fungují. S trhy je to jako s dětmi 
nebo se psy – když nemají hranice, jsou jak utržené 
z řetězu. Trh s energiemi se utrhl. Dejme mu pravidla 
komfortní s tržní ekonomikou, která se osvědčila 
jinde,“ říká hlavní ekonomka Raiffeisenbank a členka 
Národní ekonomické rady vlády Helena Horská.

Stát mnoho nezařídí, protože nemůže
Byť se to v posledních dvou letech jeví jinak, rolí 
státu rozhodně není kompenzovat všechny podni

katelské ztráty. Přesto se to vlastně děje. Nicméně 
je všem jasné, že to nepůjde donekonečna, pokud 
nechceme svým dětem předat za pár let stát v ban
krotu. Jedinou cestou je, že podniky se (znovu) 
naučí řešit svou situaci samy. Pokud jde o energeti
ku, varování zněla již dlouho. Na loňské konferenci 
poradenské společnosti EGÚ Brno zcela jasně 
a zřetelně zaznělo, že v České republice v příštích 
letech výrazně poroste počet malých zdrojů, které 
budou vyrábět elektřinu a dodávat ji do sítě. A že 
jistotou je růst cen elektřiny. Což v součtu zname
ná jediné – silný motiv pro investice do podnikové 
energetiky. Podobně jako probíhající odklon od 
uhlí zvyšuje počet fotovoltaických instalací na ro
dinných domech, měl by podle očekávání expertů 
vést i k razantnímu rozvoji kombinované výroby 
elektřiny a tepla ve firmách.
„V regionu střední a východní Evropy bude za třicet 
let chybět obrovské množství elektřiny. Jen u nás 
budou postupně odstaveny elektrárny zajišťující při‑
bližně polovinu dnešního výkonu a jeho nedostatek 
začneme pociťovat už mezi roky 2028 a 2031,“ řekl 
Michal Macenauer, ředitel strategie společnosti 
EGÚ Brno, a dodal: „Malé podnikové zdroje nabízejí 
řešení jak v náhradě výkonu odstavených elektrá‑
ren, tak ve vyrovnávání kolísavých dodávek energie 
z obnovitelných zdrojů. Nyní je pro firmy správný čas 
uvažovat nad investicemi do vlastního energetického 
zdroje. Pro řadu z nich jsme už připravili zajímavé 
podnikatelské plány spojené s úsporami nákladů 
a s dodatečnými příjmy z prodeje elektřiny.“

Energie bude Česku chybět
Chybějící zdroje a nutné investice do výstavby 
nových kapacit povedou podle analýz EGÚ Brno 
i v následujících letech k dalšímu zdražování 
elektřiny. Bez výstavby nových zdrojů by se Česká 
republika stala z vývozce elektřiny jejím dovozcem 
již kolem roku 2035. Odklon od uhlí také jedno
značně povede k výraznému zapojení obnovitel
ných zdrojů energie (OZE). Ty však bez záložních 
zdrojů spalujících plyn nebudou schopné zvýšenou 
poptávku po elektřině pokrýt. Na zajištění takzva
né výkonové rovnováhy se tou dobou bude muset 
podílet také spotřeba průmyslových podniků 
a postupně i malých firem a domácností.
„Dostupnost spotřeby a regulačních služeb malých 
zdrojů budou zprostředkovávat takzvaní agregátoři 
flexibility. Ti budou sdružovat výkon od provozo‑
vatelů jednotlivých zdrojů a budou efektivně řídit 
jejich nasazení. Na českém trhu jsou už dnes certifi‑
kovaní dva, konkrétně společnosti innogy  
a E.ON. Pro využití maximálního potenciálu 
flexibility malých zdrojů a spotřeby, včetně lokálních 
baterií, je však potřeba reformovat sazby za distri‑
buci elektřiny a zavést chytré měření u odběrných 
míst poskytujících tuto flexibilitu,“ říká Pavel Šolc, 
člen představenstva společnosti ČEPS.

Budoucnost má jméno Flexibilita
Právě nabídka flexibility pro vyrovnávání výkyvů 
dodávek elektřiny z OZE představuje podle EGÚ 

Brno obchodní příležitosti nejen pro firmy a in
stituce s vlastními zdroji, ale i pro české teplárny. 
„Teplárny jsou pro snižování emisí CO2 nezbytné. 
 Jejich role a význam centrálního zásobování teplem 
by měly být zachovány. Umožňují totiž výrazně 
navýšit celkovou energetickou účinnost systému, 
poskytovat regulace a zálohy,“ vysvětluje Michal 
Macenauer s tím, že pro centrální zásobování 
teplem i pro většinu podniků představuje nejvhod
nější řešení rozvoj technologie společné výroby 
elektřiny a tepla, takzvané kogenerace.
Kogenerační jednotky jsou vhodným řešením 
jak pro průmyslové či výrobní podniky, tak pro 
instituce veřejné správy s co nejstabilnějším odbě
rem energií, především tepla, jako jsou například 
nemocnice či pečovatelské domy. „Průměrná 
doba zavedení kogenerace od projektu po spuštění 
se pohybuje do 12 měsíců. Návratnost investice je 
pak v rozmezí pěti až sedmi let,“ uvedl na loňské 
konferenci Jiří Novák, ředitel business develop
mentu společnosti GENTEC CHP, předního české
ho výrobce kogeneračních jednotek. Dnes rok 
na realizaci projektu nejspíš stačit nebude, ale to je 
důvod navíc neváhat.

Skončil čas bohorovnosti
Význam menších zdrojů rozptýlených v soustavě 
podnikové energetiky do budoucna jednoznačně 
poroste. Nabídka flexibility a záloh v síti pomůže 
úspěšnému zvládnutí dekarbonizace a rychlejší
mu přechodu k OZE. Stát také proto podporuje 
rozvoj takzvané malé energetiky svými dotačními 
programy. „Firmy a subjekty veřejné správy mohou 
využít například Modernizační fond s celkovou 
alokací přes 300 miliard korun. Nutnou podmínkou 
je však náhrada stávajícího zdroje, aby tak byla 
jasně prokázaná úspora emisí,“ upozorňuje Pavel 
Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany 
klimatu Ministerstva životního prostředí.
Podle EGÚ Brno budou v následujících  letech 
směřovat investice nejen do modernizace tep
lárenství a podnikové energetiky, ale následně 
například i do malých jaderných zdrojů. „Moderní 
trendy v energetice by měli sledovat nejen výrobci 
a velcí spotřebitelé energií, podniky, města a obce, 
ale například také subjekty v segmentu dopravy. Bo‑
hužel podmínky na trhu se mění velmi rychle a stále 
častěji se tak stává, že nás oslovují podnikatelé, kteří 
podcenili odbornou přípravu investic do energetiky,“ 
uzavřel Michal Macenauer.
Většina citací zazněla již na loňské konferenci, 
dlouho předtím, než ruská vojska překročila 
ukrajinské hranice. Situace na energetickém trhu 
se nezměnila ze dne na den, zrála poměrně dlou
ho. Je čas si uvědomit, že postarat se o provozní 
bezpečnost firmy je vždy lepší řešení, než spoléhat 
na stát či jakékoliv zásahy zvenčí. Stále přece platí, 
že energie jsou krví ekonomiky.
(Poděkování za spolupráci patří redakci časopisu 
ALL FOR POWER.)  ■

PETR SIMON
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Energetická krize:
Přehled pomoci firmám 
v zemích EU
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Ceny energií pro střední a velké podniky nezastropovala dosud žádná z devíti zkoumaných zemí. V některých státech 
(Německo, Francie) už ale programy na podporu energeticky náročných podniků běží od léta, nyní se chystá jejich rozšíření. 
I zde firmy musí vykazovat provozní ztráty, ovšem jen na měsíční bázi. V Německu navíc firmy získávají 80 % pomoci rychle, 
zbytek po předložení dodatečných dokumentů.

Mnoho ze sledovaných zemí také snížilo 
na minimum daně z energií. Polsko, 
Rakousko či Slovensko teprve pomoc pro 

větší podniky chystají, v Polsku má být kritériem 
růst cen energií o 100 %. Španělsko a Portugalsko 
zastropovalo cenu plynu, ale pouze pro výrobu 
elektřiny.
Evropská komise navrhla členským státům EU 
následující zásahy do energetického trhu s cílem 
snížit náklady na energie. Rozhoduje o nich Rada 
ministrů pro energetiku 30. 9. 2022:
1. Evropská komise navrhuje zastropovat výnosy 
z prodeje elektřiny z neplynových zdrojů ve výši 
180 eur za MWh. Jedná se o strop pro výrobce, 
tedy o maximální možnou cenu, jakou může 
výrobce elektřiny z OZE, jádra či hnědého uhlí 
inkasovat. Cokoliv zaplacené nad tuto částku půjde 
státům. Tržní ceny se nezmění.
2. Těžařské a rafinérské firmy by měly platit „soli
dární příspěvek“ (33 % z nadměrného zisku).
3. Státy mohou tyto peníze použít na pokrytí 
nákladů v boji s drahými energiemi, Komise dopo
ručuje například:
	■ přímé transfery zákazníkům;
	■ kompenzace dodavatelům, kteří dodávají elek

třinu zákazníkům pod náklady (cenový strop);
	■ snížení nákladů na elektřinu do určitého omeze

ného množství odebrané elektřiny;
	■ kompenzace za omezení spotřeby elektřiny;
	■ finanční podporu podniků s energeticky 

náročnou výrobou výměnou za jejich investice 
do OZE či energetických úspor;

	■ podporu investic do obnovitelných zdrojů 
a energetických úspor.

4. Celkovou poptávku po elektřině doporučila 
Evropská komise snížit do konce března 2023 
o 10 %. Povinně by země EU měly omezit spotřebu 
elektřiny o 5 % ve špičkách (např. použitím finan
čních kompenzací za omezení spotřeby).

Česká republika
Zastropování cen elektřiny pro maloodběr 
a veřejný sektor
Česká vláda schválila novely energetického zákona 
a zákona o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, 
které jí umožní nařízením zastropovat ceny silové 
elektřiny a plynu pro domácnosti, živnostníky 
a podnikatele, kteří jsou bráni jako maloodbě
ratelé, a to pro cenu silové elektřiny včetně DPH 
na 6 Kč a cenu plynu na 3 Kč včetně DPH za kWh 
(oboje bez plateb za distribuci). Za stejnou cenu 
budou energie nakupovat i poskytovatelé veřejné 
služby, jimž bude energie dodávat státem určený 
dodavatel. Návrhy zákonů musí ještě schválit 
Parlament a podepsat prezident. Domácnosti 
mají navíc dostat dotaci v rámci úsporného tarifu, 

všichni spotřebitelé elektřiny nebudou letos a příští 
rok platit poplatek za OZE.

Dotační program pro firmy
Vláda schválila program podpory pro firmy 
na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu ve 
výši až 30 mld. Kč:
	■ pro firmy ze zemědělství, lesnictví, rybářství, 

těžebního a zpracovatelského průmyslu;
	■ energeticky náročné podniky (jejichž náklady 

na energie přesáhnou 3 % hodnoty produkce) 
budou mít nárok až na 200 mil. Kč, a to v přípa

dě, že doloží, že jsou v provozní ztrátě, přičemž 
alespoň polovinu této ztráty způsobí náklady 
na energie. Pak budou mít nárok na podporu 
ve výši 50 % způsobilých nákladů (u některých 
druhů odvětví až 70 %);

	■ ostatní podniky budou moci získat až 
45 mil. Kč. Nárok na pomoc budou mít v přípa
dě, že jejich náklady na energie vzrostou alespoň 
dvojnásobně. Srovnávat se bude období od 
1. února do 31. prosince tohoto roku s průměr
nými náklady na energie v minulém roce;

	■ výzva má být vypsána v listopadu, vyplacení 
dotací se očekává až příští rok.

Německo
Německá vláda do současné doby představila tři 
protiinflační balíčky v celkové výši 95 mld. eur. 
V rámci posledního balíčku v hodnotě 65 mld. eur 
je i prodloužení daňových úlev pro 9 000 energe
ticky náročných podniků, ovšem „pouze“ ve výši 
zhruba 1,7 mld. Kč. Zároveň je pro firmy do konce 
prosince v platnosti zvýhodněný kurzarbeit (ztrá

tou práce musí být postiženo jen minimálně 10 % 
zaměstnanců firmy místo obvyklé jedné třetiny), 
pro gastrobyznys zvýhodněná 7% daň z obratu 
a zvýhodněné úvěry od KfW (Kreditanstalt für 
Wiederaufbau).
Německé podniky z některých energeticky 
náročných odvětví přitom mohly už od února 
do září 2022 žádat o podporu v rámci programu 
na snížení nákladů na energie (Energiekosten
dämpfungsprogramm). Mohly získat příspěvek 
k nákladům na plyn a elektřinu maximálně až 
50 mil. eur. Celkem na program bylo vyčleně

no 5 mld. eur. Podmínkou pro určité skupiny 
podniků bylo, že v daném (podporovaném) měsíci 
vykázaly provozní ztrátu. Žádosti probíhají online, 
po registraci a podání základních dokumentů je 
oprávněnému žadateli poskytnuto 80 % dotace, po 
dodání dalších dokumentů je za půl roku doplacen 
zbytek dotace. Rozšíření tohoto programu na sní
žení nákladů na energie na střední a malé firmy 
nyní německá vláda chystá. Měl by se týkat nejen 
zpracovatelského průmyslu, ale i řemesel či služeb. 
Čím více bude daný podnik postižen vysokými 
cenami energií, tím větší podporu by měl dostat. 
Zároveň se počítá s mechanismem, který by 
podniky za využití dotace motivoval ke snižování 
spotřeby plynu.

Rakousko
Rakouské ministerstvo financí (Bundesministeri
um für Finanze) prozatím představilo dva zmír
ňující balíčky, kde je blíže specifikována pomoc 
od náhrad nákladů na energie pro domácnosti až 
po kompenzace na rostoucí náklady na energie 
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ve veřejné dopravě (např. bezplatné cestování pro 
školáky). Dále protiinflační balíček (s celkovým 
objemem 28,7 miliard eur na období 2022 až 2026) 
se snížením mzdových nákladů práce o 0,3 pro
centního bodu od roku 2023 nebo s jednorázovým 
příspěvkem na dítě ve výši 180 eur. Dále předsta
vilo opatření (tzv. brzda nákladů na elektřinu), 
které by mělo pomoci snižovat vysoké náklady cen 
energií. Pro domácnosti je připraveno v závislosti 
na vývoji cen 3 až 4 miliardy eur. Parlamentem by 
toto opatření mělo projít pravděpodobně v říjnu.

Pro podniky
Pro energeticky náročné podniky je připravena 
energetická dotace. Vedle energetických dotací by 
energeticky náročné podniky měly dostat kom
penzace vysokých cen elektřiny. Energetické daně 
(daň ze zemního plynu a daň z elektřiny) pro firmy 
budou do 30. června 2023 sníženy zhruba o 90 %. 
Pro malé a střední podniky s vysokými náklady 
na palivo se počítá se zhruba 120 miliony eur 
na refundaci paliva (omezeno do 30. června 2023). 
Rakouská vláda by měla v současné době dokon
čovat pomoc na podporu energeticky náročných 
společností, zejména malých a středních podniků, 
včetně řemeslných podniků. Finanční prostředky 
chtějí získat i na EU úrovni. Ministerstvo ochrany 
klimatu (Klimaschutzministerium) by pak mělo 
dokončovat kompenzace cen elektřiny pro energe
ticky náročný průmysl.

Polsko
Polská vláda představila v polovině září balík 
na pomoc domácnostem (zastropování cen energií 
do spotřeby 2 MWh ročně, povinné 10% úspory 
elektřiny ve státním sektoru) i energeticky nároč
ným firmám je určena pomoc v hodnotě 30 miliard 
zlotých (155 mld. Kč). Energeticky náročné firmy 
(jako např. metalurgické firmy, výrobci keramiky, 
skla, hnojiv) získají dotace na nákup elektřiny 
a plynu. Vláda na to vyčlení 5 mld. zlotých (26 mld. 
Kč). Několik stovek společností bude moci získat 
podporu za podmínky, že jim vzrostly ceny energií 
o 100 %. Vyplacení finančních prostředků je 
plánováno ještě na letošní rok. Vláda rovněž sníží 
spotřební daně na elektřinu a teplo na 5 %, daň ze 
zemního plynu sníží na 0 %. Od příštího roku se 
také energeticky náročné firmy budou moci připo
jit přímo na zdroje obnovitelné energie.

Slovensko
Slovenská vláda se už v únoru domluvila s nej
větším výrobcem elektřiny v zemi společností 
Slovenské elektrárny na zafixování ceny elektřiny 
pro domácnosti na dva roky, a to na částce 61 eur 
za MWh. Podle posledních informací se však tato 
nízká cena bude vztahovat pouze na 85 % dřívější 
spotřeby rodin. Vláda pak na začátku září uvedla, 
že zvažuje zavedení stropu na ceny elektřiny 
i plynu pro podniky a jiné skupiny odběratelů. 
Rovněž zkoumá možnost poskytování kompenzací 
podnikům.

Španělsko a Portugalsko
Ve Španělsku a Portugalsku bylo v červenci zave
deno společné opatření proti zdražení elektřiny – 
na rok zastropovali cenu plynu využívaného pro 
výrobu elektřiny. Vyjednaný cenový strop začal 
na 40 eurech za MWh, po 6 měsících začne stoupat 
o 5 eur za MWh měsíčně až na 70 eur za MWh. 
Eventuální rozdíl mezi stropem a skutečnou cenou 
na trhu dorovnává elektrárnám stát. Opatření mají 
Španělsko a Portugalsko schválené na rok. Náklady 
pro obě země by měly činit zhruba 8,4 mld. euro 
(přes 200 mld. Kč). Jedná se o tzv. iberský model, 
jehož implementace se zvažovala i na celoevropské 
úrovni, ale zavedena nakonec nebude. Ve Špa
nělsku pak byla snížena DPH na účty za energie 
z 21 % na 10 % a zároveň snížena daň z elektřiny 
ze 7 % na 0,5 %.

Francie
Francouzská vláda zastropovala ceny elektřiny 
a plynu na letošní rok pro domácnosti a malé 
podniky (proti loňsku nesměly vzrůst o více než 
4 %) a pro rok 2023 by se ceny plynu a elektřiny 
neměly pro domácnosti a malé firmy zvýšit o více 
než 15 %. To vyjde státní pokladnu na 16 mld. eur 
(390 mld. Kč). Vláda také snížila spotřební daň 
na elektřinu z 22,5 eur na MWh na pouhé 1 euro 
pro domácnosti a 50 centů pro podniky. Od Ev
ropské komise má Francie již od začátku července 
schválenou možnost podpory v celkové výši 5 mld. 
eur pro energeticky náročné podniky. Podniky 
mohou od 1. července žádat o dotace na úhradu 
nadměrných nákladů souvisejících s výrazným 
nárůstem cen plynu a elektřiny. Musí jít o energe
ticky náročné podniky (výdaje na elektřinu nebo 
plyn dosáhly min. 3 % jejich příjmů v roce 2021) 
a cena plynu nebo elektřiny jim ve způsobilém 
období stoupla na dvojnásobek. Podmínkou je 
pokles EBITDA na měsíční bázi ve srovnání s ro
kem 2021, pak celková podpora na příjemce nesmí 

přesáhnout 30 % způsobilých nákladů, maximálně 
však 2 mil. eur. Energeticky nároční uživatelé, 
kteří utrpí provozní ztráty, mohou obdržet další 
podporu až do výše 25 mil. eur (max. 50 % způ
sobilých výdajů), a pokud jsou aktivní v obzvláště 
postižených odvětvích a pododvětvích až do výše 
50 milionů eur (max. 70 % způsobilých výdajů). 
Podpora platí pro období už od března do května, 
od června do srpna a od září do prosince 2022.

Itálie
Italská vláda schválila na začátku srpna balíček 
podpor zejména pro domácnosti ve výši 17 mld. 
eur. Na začátku září pak oznámila, že pracuje 
na dodatečném balíčku ve výši 6,2 mld. eur, jenž 
by měl obsahovat daňové úlevy a dotace zaměře
né na pomoc energeticky náročným podnikům. 
Mluví se také o obdobě německého kurzarbeitu. Je 
otázkou, co s plánovanými programy udělají parla
mentní volby, které se v Itálii konaly 25. září.

Spojené království
Ve Spojeném království zavádějí od 1. října 2022 
pro podporu domácností s vysokými cenami 
energií cenový strop ve výši 2 500 liber ročně 
na následující dva roky (dle aktuálních dat by to 
mělo přinést úsporu minimálně tisíc liber ročně). 
Dočasně budou taky pozastaveny poplatky za 
zelené energie. Pro nejvíce postižené domácnosti 
je plánovaná taky podpora ve výši 1 200 liber. Pro 
podniky a další uživatele energií (školy, charita
tivní organizace a jiné) je připravený 6měsíční 
program s podporou poskytovanou spotřebite
lům. Pro nejvíce postižená a zranitelná odvětví 
má britská vláda připravenou cílenou podporu. 
Po třech měsících by mělo dojít k přehodnocení 
a zjištění nejvíce potřebných. Bližší informace 
vláda připravuje.  ■

RADEK NOVÁK a TOMÁŠ KOZELSKÝ, Česká spořitelna
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První evropský LNG terminál pokryje 
až třetinu české spotřeby plynu
Plovoucí LNG terminál v nizozemském Eemshavenu, první zařízení svého druhu spuštěné v Evropě od letošního února, 
kdy začala válka na Ukrajině, zahájil provoz začátkem letošního září. Podařilo se jej připravit a zprovoznit v rekordním čase 
několika měsíců. Česká republika v něm má rezervovanou kapacitu, která pokryje až třetinu tuzemské spotřeby plynu.

Zařízení umožní zpracovat až osm miliard 
kubíků plynu ročně, z toho tři miliardy jsou 
určeny pro Českou republiku. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ve spolupráci se Skupinou 
ČEZ zajistilo již dříve jak pronájem části kapacity 
v novém terminálu, tak i cesty pro přepravu plynu 
do Česka. První zásilka plynu, kterou terminál 
zpracuje, je ze Spojených států. Zbytek kapacity 
terminálu, jehož provozovatelem je nizozemská 
společnost Gasunie, využijí firmy Shell a Engie.
Slavnostního otevření plovoucího terminálu se zú
častnili nejvyšší představitelé Nizozemska i České 
republiky. „Zde v Nizozemsku se odehrává velmi 
důležitý krok. Účastníme se otevření prvního LNG 
terminálu, ve kterém má Česká republika koupenou 
kapacitu. Ta kapacita je taková, že pokrývá zhruba 
třetinu roční spotřeby plynu pro Českou repub‑
liku. Máme zde uzavřený dlouhodobý kontrakt 
na pět let. Myslím, že toto je dobrý příklad nejen 
akceschopnosti české vlády a společnosti ČEZ, jejímž 
prostřednictvím jsme tuto věc realizovali, ale je to 
především velký příklad evropské spolupráce,“ uvedl 
předseda vlády Petr Fiala. „Dnes je naplněnost 
našich zásobníků plynu 84 procent. Jsme připrave‑
ni na nadcházející zimu. Cílem je, abychom měli 
v České republice dostatek energie pro domácnosti, 
veřejné instituce i podniky a aby energie byla za při‑
jatelné ceny. Na provozu tohoto terminálu a na tom, 
že plyn dostaneme do České republiky, se podílí řada 
zemí. Vedle Nizozemska také Francie či Německo.“
Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela k tomu 
dodává: „O možnosti získat podíl v LNG terminálu 

v Nizozemsku jsme jednali od letošního dubna. Je 
to jeden z dalších kroků, díky kterým se postupně 
zbavujeme energetické závislosti na Rusku. V tomto 
případě nám dodávky zemního plynu nahradí až 
třetinu spotřeby plynu. Jedná se o historický oka‑
mžik pro energetickou bezpečnost České republiky, 
nikdy jsme totiž podíl na LNG terminálu neměli.“

Zařízení o celkové roční kapacitě 8 miliard kubic
kých metrů nacházející se v přístavu Eemshaven 
v provincii Groningen tvoří dvě plavidla, Golar 
Igloo a Exmar S188, umožňující skladování 
a zpětné zplyňování (FSRU). Do terminálu se bude 
na speciálně upravených tankerech dovážet zka
palněný zemní plyn, který se po ohřátí v terminálu 
a převedení do plynného skupenství vpustí do sou
stavy přepravních plynovodů. Vedle ČEZ si kapaci
ty v terminálu vyblokovaly další známé energetické 
společnosti ‒ nizozemský Shell a francouzská Engie.
„Je velmi dobrou zprávou, že Gasunie spolu se 
všemi zúčastněnými stranami doma i v zahraničí 
dokázala tak rychle zprovoznit nový LNG terminál. 
Dovoz LNG je vedle maximální úspory energie 
a naplnění zásobníků dalším nepostradatelným 
prvkem pro bezpečnost dodávek plynu v nadchá‑
zející zimě. Nový terminál pro zkapalněný plyn 
je v rámci snižování závislosti na energii z Ruska 
důležitým krokem nejen pro Nizozemsko, ale i pro 
celou Evropu,“ uvedl nizozemský ministr klimatu 
a energetiky Rob Jetten.

LNG snižuje závislost Česka 
na ruském plynu
Vlastnictví kapacity v importním terminálu, který 
Česká republika získala v polovině června, bylo 
první nezbytnou podmínkou pro další jednání 
o získání zkapalněného zemního plynu. O měsíc 
později splnil ČEZ ve spolupráci s Ministerstvem 
průmyslu a obchodu také druhou podmínku: 
získal přepravní kapacitu pro dopravu plynu z Ni
zozemska do Česka.
„První zásilku LNG převáží tanker Spojených států 
od společnosti Cheniere o kapacitě 100 milionů 
kubických metrů. Další budou následovat. Do konce 
roku máme nasmlouváno ještě celkem osm slotů pro 
osm lodí o podobné kapacitě a obdobným tempem 
budeme pokračovat i nadále,“ řekl generální ředitel 
ČEZ Daniel Beneš.
„EemsEnergyTerminal významně přispívá k bez‑
pečnosti dodávek a pomáhá Nizozemsku a Evropě 
snížit jejich závislost na ruském plynu. V dlouho‑
dobějším horizontu chce Gasunie využít terminál 
pro zelený vodík. EemsEnergyTerminal tak bude 
Nizozemsku i Evropě přispívat k zásobování energií 
po mnoho příštích let,“ uzavírá generální ředitel 
společnosti Gasunie Han Fennema.  ■
ALICE HORÁKOVÁ

FENOMÉN LNG
Přeprava LNG neboli zkapalněného plynu 
na velké vzdálenosti je možná jen díky 
předchozímu zchlazení plynu na minus 
160 °C a stlačením do kapalné podoby. 
Tankery dovezou LNG na místo určení, kde 
pevninské nebo plovoucí terminály vybavené 
speciálním zařízením zkapalněný plyn ohřejí 
a opět převedou do plynné podoby. Výhodou 
plovoucích LNG terminálů je jednodušší 
schvalovací legislativa (terminály na pevnině 
podléhají přísnějším stavebním předpisům, 
u plovoucích terminálů stačí hlubokovodní 
přístav), nižší počáteční náklady (ve srovnání 
se stejně velkými terminály na pevnině 
jsou na úrovni 50 až 60 %) a flexibilita (po 
použití je lze prodat nebo přepravit jinam). 
Od září 2022 je mořský vjezd do přístavu 
v Eemshavenu upraven tak, aby byl schopen 
přijímat LNG carga o délce 300 metrů, šířce 
50 metrů a ponoru 12 metrů.
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ŠKOLENÍ A WEBINÁŘE

(Výběr říjen - listopad 2022)

06.10.  LinkedIn pro začátečníky (Workshop, Praha)

LinkedIn generuje 80 % businessu ze všech sociálních sítí! 
Jaký je rozdíl mezi firemní stránkou a soukromým profilem? 
Jak si vyladíte osobní profil a k čemu ho potřebujete?
Jak vytvoříte úspěšné příspěvky na tuto síť? 
Přihlaste se na workshop a získejte návod jak na to!

Naučte se využívat nástroje pro efektivní práci v textovém editoru Microsoft Word a ušetřete
svůj čas!
Odhalte, jak rychle a správně zpracujete složitější dokumenty.
Přihlaste se na workshop a nenechte se rozhodit, když se vám rozhazuje text.

26.10.  Ovládněte MS Word za 3 hodiny (Workshop, Praha)

TOP kurz!

15.11 .   6 kroků, jak na reklamu na Facebooku a Instagramu. Začátečníci.
               (Workshop, Praha)

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.

Bestseller

Novinka

Praktické školení, kde se i jako laik naučíte jednoduše, rychle a samostatně vytvářet skvělou
grafiku. Nepotřebujete žádnou dosavadní zkušenost ani znalost grafických programů. 
S nástrojem Canva, který je v základu zcela zdarma to zvládnete i vy raz-dva!

09.11.   Grafikem sám sobě za 1 dopoledne (Workshop, Brno) Super cena!
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Slavnostní vyhlášení výsledků je naplánováno na první den veletrhu Holiday World 2023 
v Praze, tedy na pátek 17. března 2023. 

Již 16. ročník této prestižní soutěže byl zahájen. Své projekty můžete do čtyř soutěžních 
kategorií přihlašovat do 15. 12. 2022.

Účast v soutěži je zcela zdarma.

Velká cena cestovního
ruchu startuje!

V letošním ročníku jsou vyhlášeny 
tyto kategorie: 
●   Nejlepší turistický produkt
●   Nejlepší e-projekt (web, mobilní aplikace, technologie)
●   Nejlepší udržitelný projekt
●   Inovativní marketingová komunikace

Své projekty můžete přihlásit na www.komoraplus.cz/hlavni-vccr/
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Vánocní
párty

 

 
 

Neváhejte kontaktovat naše eventové speciality:
prague.salesoffice@marriott.com

 +420 222 888 860
 
 

P R A G U E  M A R R I O T T  H O T E L
V  C E L N I C I  8

 P R A H A  1

 

Kde jinde oslavit svátky a končící rok
než právě v centru Prahy. Nově
zrekonstruované stylové prostory hotelu
Marriott Prague a restaurace The Artisan
se skvěle hodí na vánoční party. Ať už
plánujete jen neformálního posezení s
přáteli, sváteční večeři s kolegy nebo
velkou vánoční party se vším všudy,
moc rádi vám s tím pomůžeme!

Chcete zjistit více?

v
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Krize relevance:

Když firmy nestačí  
svým zákazníkům
Chování zákazníků se mění rychleji, než obchodníci dokážou reagovat. Podle nového průzkumu společnosti Accenture 
se naprostá většina (88 %) vedoucích pracovníků firem domnívá, že se zákazníci a zaměstnanci mění rychlejším tempem, 
než s jakým se tomu firmy dokážou přizpůsobit, čímž dochází k takzvané krizi relevance.

Dvě třetiny lidí (67 %) dle průzkumu očekávají, 
že jejich měnícím se potřebám a přáním 
v době turbulentních změn budou firmy více 

rozumět a dokážou je účinně adresovat. K roz
poru vzniklému mezi měnícími se potřebami lidí 
a následnou realitou toho, co jim firmy nabízejí, 
podle zprávy dochází především v důsledku toho, 
že firmy příliš zjednodušují segmentaci a podce

ňují vliv různých vnějších okolností na lidi. Aby 
tento rozpor ve vnímání firmy vyřešily, musí na ně 
nahlížet ne pouze jako na zákazníky, ale tak, jak se 
vidí oni sami – tedy jako na komplexní osobnosti, 
které se maximálně snaží přizpůsobit nepředví
datelným životním okolnostem. Tento vhled pak 
mohou firmy využít k uspokojení vyvíjejících se 
zákaznických potřeb.

61 % SPOTŘEBITELŮ UVÁDÍ, 
ŽE SE JEJICH PRIORITY 
V DŮSLEDKU VNĚJŠÍCH 

TLAKŮ ČASTO MĚNÍ.
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„Vnější tlaky, od ekonomických přes kulturní až po 
environmentální a politické, ovlivňují lidi více než 
kdy dříve, a proto závisí jejich nákupní rozhodování 
na mnoha faktorech,“ říká Radek Dráb, který vede 
divizi Accenture Song v České republice a regionu 
střední Evropy, a dodává: „Rozdíl mezi tím, co 
spotřebitelé potřebují a čeho si opravdu cení, a tím, 
co jim firmy ve skutečnosti nabízejí, se stále zvětšuje. 
Je potřeba, aby se firmy nesoustředily jen na pouhou 
podporu spotřeby, ale aby se snažily opravdu smys‑
luplně přispět ke zlepšení života zákazníků. Pokud 
tak neučiní, hrozí, že se stanou pro své zákazníky 
irelevantními.“

Co zákazníci chtějí?
Až šest z deseti spotřebitelů (61 %) v průzkumu 
uvedlo, že se jejich priority v důsledku vnějších 
tlaků často mění, a proto se takřka neustále nachá
zejí ve fázi jakéhosi krizového řízení, během něhož 

u nich dochází k paradoxnímu chování. Například:
Zákazníci upřednostňují sami sebe, ale zároveň 
chtějí dosáhnout změny pro ostatní. Přestože až 
66 % spotřebitelů tvrdí, že se při rozhodování řídí 
především svými vlastními potřebami, více než 
dvě třetiny (72 %) jich má zároveň pocit, že svým 
chováním a nákupními rozhodnutími mohou 
osobně ovlivnit svět a své okolí.
Zákazníci se chtějí řídit svými osobními hod
notami, ale ne na úkor ceny. Více než polovina 
spotřebitelů uvádí, že je pandemie motivovala 
k udržitelnějšímu životnímu stylu, ale až 65 % 
tvrdí, že zvýšení cen je při posledních nákupech 
vedlo k výběru levnějších značek.

Zákazníci chtějí mít rozhodování pevně v rukou, 
ale zároveň k němu chtějí být vedeni. Přestože více 
než tři čtvrtiny (76 %) zákazníků uvádí, že se cítí 
být oprávněni činit klíčová rozhodnutí ve svém 
životě, téměř dvě třetiny (64 %) dotazovaných si 
zároveň přeje, aby na jejich rychle se měnící potře
by společnosti samy reagovaly novými nabídkami. 
Spotřebitel tak chce mít pocit, že se sám rozhoduje 
o tom, který výrobek si koupí, ale zároveň se klid
ně rozhodne pro to, co je mu doporučeno.

Lidé, nikoliv chodící peněženky
Přestože paradoxy v chování a rozhodování nejsou 
pro spotřebitele ničím novým, roste frekvence 
a pohodlnost, s jakou tak činí. Podle zprávy více 
než dvě třetiny (69 %) spotřebitelů na celém 
světě přiznávají, že se chovají nekonzistentně, ale 

zároveň si myslí, že paradoxní chování je lidské 
a přijatelné.
„Místo toho, abychom zákazníka vnímali jen jako 
pár rukou, který se rozhoduje, kdy sáhnout po peně‑
žence, měli bychom na něho pohlížet jako na neustále 
se měnícího a vyvíjejícího se jedince, na kterého pů‑
sobí řada vnějších vlivů. Pouze pokud firmy pochopí 
tyto souvislosti, mohou zvolit tu správnou strategii, 
díky níž podpoří firemní růst a zároveň zůstanou 
relevantní pro své zákazníky,“ říká Radek Dráb.

Prozákaznický přístup pomáhá, ale dnes 
už nestačí
Ačkoli podle zprávy mají téměř všechny firmy 
potíže zůstat pro své zákazníky relevantní, existují 
způsoby, jak tomuto problému čelit. Zatímco kdysi 
podniky uplatňovaly takzvaný Product centric pří
stup, při kterém se zaměřovaly na prodej produktů 
a na výkon a poté přešly na Customer centric 
přístup, který staví do popředí zákazníka a jeho 
zkušenost, nyní je dynamika složitější. Firmy 
musí přestat své zákazníky příliš zjednodušovat 
a pochopit, že jsou to lidé s neustále se měnícím 
chováním a preferencemi, na které mají velký vliv 
nepředvídatelné vnější síly. V opačném případě 
firmám hrozí, že neudrží krok s konkurencí a uvíz
nou na mrtvém bodě.
Pokud se tomu chtějí firmy vyhnout a zůstat 
relevantní, měly by si osvojit Life centric přístup – 
tedy takový, který bere v úvahu lidskou stránku 

zákazníka, jeho měnící se způsob života a nepřed
vídatelné okolnosti, které mu vstupují do života. 
Jestliže tak učiní, mají firmy ty nejlepší předpokla
dy k tomu, aby v budoucnu prosperovaly a vytvá
řely skutečně relevantní značky a produkty.
„Customer ‑centric přístup posunul firmy o velký kus 
cesty dopředu. Věříme, že firmy se musí neustále 
vyvíjet, nejen proto, aby zůstaly relevantní, ale aby 
byly pro zákazníky užitečné. Firmy uplatňující Life‑
‑centric přístup se na zákazníky dívají jinak; díky 
pochopení toho, jak vnější faktory působí na rozho‑
dovací proces zákazníka, mu dokážou nabídnout 
jednoduchá, a přitom hodnotná řešení jeho potřeb,“ 
říká David Droga, CEO divize Accenture Song.
Zpráva nazvaná The Human Paradox: From 
Customer Centricity to Life Centricity vychází 
z průzkumu mezi více než 25 000 spotřebiteli ve 
22 zemích a zaměřuje se na rozpor vzniklý tím, 
co si firmy myslí, že zákazníci chtějí, a tím, co 
zákazníci od firem skutečně očekávají.  ■

PETR JARKOVSKÝ

 ZATÍMCO KDYSI PODNIKY 
UPLATŇOVALY PRODUCT ‑CENTRIC 
PŘÍSTUP, PŘI KTERÉM SE 
ZAMĚŘOVALY NA PRODEJ PRODUKTŮ 
A NA VÝKON A POTÉ PŘEŠLY 
NA CUSTOMER ‑CENTRIC PŘÍSTUP, 
KTERÝ STAVÍ DO POPŘEDÍ ZÁKAZNÍKA 
A JEHO ZKUŠENOST, NYNÍ BY SI MĚLY 
OSVOJIT LIFE ‑CENTRIC PŘÍSTUP, 
KTERÝ BERE V ÚVAHU LIDSKOU 
STRÁNKU ZÁKAZNÍKA,  
JEHO MĚNÍCÍ SE ZPŮSOB ŽIVOTA 
A NEPŘEDVÍDATELNÉ OKOLNOSTI, 
KTERÉ MU VSTUPUJÍ DO ŽIVOTA.

67 % SPOTŘEBITELŮ 
OČEKÁVÁ, ŽE JEJICH 
MĚNÍCÍM SE POTŘEBÁM 

A PŘÁNÍM V DOBĚ TURBULENTNÍCH ZMĚN 
BUDOU FIRMY VÍCE ROZUMĚT A DOKÁŽOU 
JE ÚČINNĚ ADRESOVAT NOVÝMI ZPŮSOBY.

69 % SPOTŘEBITELŮ 
NA CELÉM SVĚTĚ 
PŘIZNÁVÁ, ŽE SE 

CHOVAJÍ NEKONZISTENTNĚ, ALE ZÁROVEŇ 
SI MYSLÍ, ŽE PARADOXNÍ CHOVÁNÍ JE 
LIDSKÉ A PŘIJATELNÉ.

88 % VEDOUCÍCH 
PRACOVNÍKŮ FIREM 
SE DOMNÍVÁ, ŽE 

SE ZÁKAZNÍCI A ZAMĚSTNANCI MĚNÍ 
RYCHLEJŠÍM TEMPEM, NEŽ S JAKÝM SE 
TOMU FIRMY DOKÁŽOU PŘIZPŮSOBIT.
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Trendy v retailu 2022:  
Technologie a komunity
Retail se po turbulentních změnách v posledních dvou letech dále proměňuje. V současné době prodejci přehodnocují své 
zkušenosti z období covidových zmatků a narušení dodavatelských řetězců, zároveň se potřebují připravit na snižující se 
koupěschopnost lidí. Objevují se nové trendy – propojení s jinými obory nebo projevy komunitní sounáležitosti. Dále se 
také prohlubují některé stávající směry jako prodej přes marketplace nebo výraznější využití sociálních médií.

Přestože se situace v retailu po skokových 
změnách v pandemické době v současné době 
zdánlivě uklidnila, jsme svědky poměrně 

mnoha změn, jimiž tento obor prochází. Je čas 
na strategické změny a zohlednění toho, jak lidé 
změnili přístup k nakupování.

Propojení mnoha prodejních kanálů
Online nakupování je zásadní, podle údajů 
ekonomického portálu Marketing Brew současní 
zákazníci provádějí více než třetinu veškerých 
nákupů online. A u maloobchodníků prodávají
cích klasickým způsobem i online pochází více než 
polovina jejich příjmů z internetového prodeje. 
Chtějí li mít více objednávek, musí zboží ukázat co 
nejvíce lidem, tedy různými kanály. Pro obchodní
ky stoupl význam zapojení do omnichannel řešení, 
když si naplno uvědomili, jak zásadní pro ně může 
být ztráta offline prodejů.
U velkých globálních e shopů typu Amazon po
chází 51 % prodaných položek od prodejců třetích 
stran. Podobné proporce lze očekávat i na českém 
trhu, protože propojování různých prodejních 
kanálů je v současné době jednoznačný trend.
„Jako výrobce textilního zboží provozujeme vlastní 
internetový obchod Styx ‑underwear.cz, kde zákaz‑
níci najdou pouze tuto značku, a také e ‑shop Tre‑
nýrkárna.cz, kde prodáváme více značek. Zároveň 
využíváme možnost prodávat zboží prostřednictvím 
marketplace, a to například přes Amazon nebo  
Mall.cz. Také provozujeme vlastní kamenné prodejny, 
které vhodně doplňují elektronický prodej a jsou vý‑
kladní skříní značky. Zákazníci taktéž oceňují kom‑
binaci různých kanálů v tom směru, protože mají 
možnost nakoupit online a zboží fyzicky vyzvednout 
nebo vyměnit v obchodě,“ vysvětluje Ruslan Skopal, 
CEO české značky spodního prádla Styx.

Sociální sítě i sounáležitost s komunitou
Prodejci experimentují s různými způsoby, jak 
vyhovět vyvíjejícím se potřebám zákazníků. 
Jedním z nepřehlédnutelných trendů je rostoucí 
podíl prodejů přes sociální sítě. Ten využívá stále 
více prodejců značkového zboží. Snaží se oslovit 
zákazníky v prostředí, jemuž věnují největší po
zornost. A funguje to. Ti, kteří na sociálních sítích 
prodávají, uvádějí, že polovina jejich příjmů již 
pochází odsud.

Prosazuje se ale i další trend, který jde proti 
globalizujícímu prostředí sociálních médií. To je 
sounáležitost s lokálním prostředím nebo komuni
tou. Zákazníci stále více slyší na podporu lokálních 
značek, nákup zboží, které se nevozí přes půl světa, 
ale je spojené s jejich prostředím. Budování zá
kaznické komunity a aktivity zaměřené na místní 
prostředí jsou tak trendem, jenž je v současné 
době při budování značky důležitý.
„Jako značka, která vychází z originálních nápadů 
vlastních návrhářů a grafiků, pokládáme za důležité 
budovat svou komunitu fanoušků. Chceme nabízet 
neotřelé a originální módní doplňky, jako jsou 
kabelky a peněženky za přístupné ceny. A také 
ukázat našim fanouškům, jak naše výrobky vzni‑
kají, a navázat s nimi přímý kontakt. Komunikace 
prostřednictvím sociálních sítí nám umožňuje jim 
ukázat nejen vlastní výrobky, ale i příběh jejich 
vzniku a navázat přímý kontakt,“ vysvětluje přístup 
značky Vuch jeden z jejích zakladatelů a spoluma
jitelů Martin Kůs.

Bez nových technologií to nepůjde
Je neoddiskutovatelné, že značka nabízející zboží 
koncovým zákazníkům se v současné době jen 
těžko obejde bez online prodeje. Technologie ale 

nepomáhají jen ve vlastním prodeji. Třetina firem se 
potýká s nedostatkem pracovníků, ať už při prodeji, 
nebo distribuci zboží. Tři čtvrtiny majitelů podniků 
tak plánují investovat do automatizace, aby snížili 
čas svého týmu strávený opakujícími se činnostmi.
Vysoká míra automatizace je také předpokladem, 
aby prodejce zvládl řídit více prodejních kaná
lů – od kamenných prodejen přes vlastní e shopy 
a marketplace až po třetí strany distribuující jeho 
zboží nebo služby. Jedním z nových trendů totiž 
je, že se začal stírat rozdíl mezi retailem a dalšími 
obory. Restaurace prodávající značkové zboží 
a maloobchodníci nabízející digitální služby se 
stávají stále běžnějšími.
„Zefektivnění sledování objednávek, správa zákaz‑
nických věrnostních programů a komunikace se 
zákazníky jsou příklady oblastí, kde automatizo‑
vaná technologie pomůže zaplnit mezery v počtu 
zaměstnanců. Nové technologie dnes také umožňují 
poznat zákazníka lépe, rychleji pochopit trendy 
v jeho chování a následně mu ušít nabídku na míru, 
což se stává jednou ze základních podmínek úspě‑
chu,“ uzavírá Martin Šrůma, Strategy & Consulting 
Manažer ve společnosti Accenture ČR.  ■

PETR JARKOVSKÝ
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Svěží zážitek ze Zaječí
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Český kůň v evropském 
fulfillmentovém závodě
Před třiceti lety začínali s finishingem časopisů. Rozhodnutí rozšířit své služby o fulfillment, tedy komplexní zajištění logistiky 
pro e ‑shopy, se společnosti Mailstep vyplatilo a vyplácí dodnes. Svědčí o tom nejen desítky milionů investovaných do 
nových technologických řešení a rozšíření skladových kapacit, ale i expanze do zahraničí. „Ve fulfillmentu zatím neexistuje 
svatý grál v podobě zaručeného, vyzkoušeného systému. Trh se překotně vyvíjí a požadavky se neustále mění. Chceme 
na ně reagovat, jít vlastní cestou a být v čele,“ říká Libor Hudeček, výkonný ředitel společnosti Mailstep.

V čem se fulfillment liší od klasické 
kontraktní logistiky?
Ve své univerzálnosti. Nabízíme všechny 

možnosti, ze kterých si zákazník vybere ty, které 
potřebuje. Od naskladnění zboží přes přijetí 
a vyřízení objednávky a odeslání zboží koncovému 
zákazníkovi až po reklamační management, řešení 
problémů s dopravci nebo vyřizování vratek. Naši 
zákazníci přitom nemusí řešit, jaký budou mít 
objem objednávek, jak rychle a zda vůbec budou 
růst. Zároveň se stanou součástí většího celku, 
který je výrazně podpoří technologicky. Pro menší 
a střední e shopy je složité a kapitálově náročné 
udržet technologický vývoj, mít všechny funkce, 
které trh vyžaduje. Ve fulfillmentu jsme to my, kdo 
investuje do technologií a vývoje. A benefity, které 
můžou zákazníci čerpat, jsou pro všechny. Ať už 
se jedná o e shopy, kterým odesíláme pět až sedm 
tisíc balíků denně, nebo klienty s pěti objednávka
mi za den.

Pokud se požadavky trhu neustále mění, jaké 
jsou současné trendy ve fulfillmentu?
Cítíme velký tlak na propojení se zbytkem 
evropského ekosystému e commerce, zvyšuje se 
zejména role marketplaces – internetových tržišť. 
Marketplaces mají také velkou škálu požadavků 
na logistiku, z nichž některé jsou velmi specifické 
a vyžadují customizaci. U obalových materiálů, 
způsobů balení a distribuce bude trend customi
zace a individualizace také sílit. Příkladem může 
být poptávka po distribuci vína po jednotlivých 
lahvích, což s sebou nese specifika na balení.

Jak do fulfillmentu vstupují požadavky 
na rychlost doručení zásilek? Některé e ‑shopy 
ji propagují jako svou konkurenční výhodu…
Určitě cítíme, že tlak na rychlost doručení roste 
a jedná se o dlouhodobý trend. V Česku už jsme 
poměrně zvyklí, že objednávky, které přijdou do 
dnešního odpoledne, budou zítra dodány, v Praze 
samozřejmě nechybí v nabídce same day delivery. 
Ale v západní Evropě dochází ke změně až v po
sledních letech. Nejvíce to vidíme například v Ně

mecku, ve kterém jsme součástí distribuční sítě 
a kde ještě před dvěma, třemi lety byly na doručení 
zásilky stanoveny až čtyři dny. Dnes už i němečtí 
zákazníci chtějí doručovat rychleji, což pro nás 
není problém. Máme ale i zákazníky, kteří požadují 
doručení zásilky do dvou dnů do Španělska nebo 
Portugalska, a to už je logistická výzva. V sezoně 
například provozujeme přímou denní linku mezi 
Prahou a Barcelonou, kde balíky předáváme do 
vnitrostátní distribuce.

Kde všude vaše firma operuje?
Z pražského distribučního centra v současnosti 
obsluhujeme celou Evropu. Z letošních zhruba 
tří milionů expedovaných balíků jde zhruba 
60 procent do zahraničí. Nejsilnějšími zeměmi 
jsou pro nás Německo, Polsko, Slovensko a z těch 
vzdálenějších Itálie, Španělsko nebo Rumunsko, 
u kterých je to dáno strukturou zákazníků.

Největší nápory na doručení zásilek zažívají 
e ‑shopy na Vánoce. Jak jste na ty letošní 
připraveni?
Pro nás vánoční příprava začíná už 1. ledna. Se 
sklady jsme za poslední roky neměli zásadnější 
problém, umíme se dobře připravit. Zejména 
v posledních dvou letech v důsledku pandemie 
koronaviru ale bylo úzké hrdlo celého logistického 
procesu u balíkových dopravců, kteří čelili nedo

statku lidí, průchodnosti depy a podobně. Letos se 
ale kapacit nebojíme, protože trh se trochu změnil. 
Myslím, že nás čeká sezona, kdy dopravci naopak 
budou mít převis kapacity nad skutečným počtem 
balíků. Ochlazení je znát už od jarní sezony.

Mnoho firem letos řeší náročnou situaci 
s vysokými cenami energií. Dotkla se vás 
nějak?
Samozřejmě se s tím také potýkáme, ale snažíme 
se nepřenášet celou situaci na naše zákazníky. Část 
nárůstu cen se snažíme absorbovat sami zvyšo
váním produktivity a inovacemi. Takže i když 
dochází k úpravám cen, nepřesouváme náklady 
jedna ku jedné na naše zákazníky. Naopak se jim 
v této nelehké době snažíme zůstat především 
partnerem.

Jak zatím celkově hodnotíte rok 2022?
V některých aspektech je těžko předvídatelný 
a trochu jiný, než jsme očekávali. Jsme samozřejmě 
do značné míry ovlivněni skladbou zákazníků 
a tím, jak se jim daří. Loni na podzim, kdy ještě 
všechny e shopy poměrně hodně rostly, obracela 
se na nás většina z nich s požadavky na zajištění 
skladové kapacity, protože už samy nezvládaly. Le
tos je to jiné. U zákazníků, kteří se stanou součástí 
našeho fulfillmentu, dnes rezonuje ekonomická 
úspora. A to včetně investičních nákladů a nákladů 
na vývoj nových technologií, které e shopy nechtě
jí nést samy. Dalším požadavkem je expanze do 
zahraničí u těch klientů, kteří neprodávali na mar
ketplaces a neexportovali své zboží za hranice. 
A když se letos trh v Česku ochladil, hledají další 
trhy, kde by mohli růst. V souhrnu můžu říct, že 
e shopům v našem fulfillmentu se nadprůměrně 
daří, a tím pádem se daří i nám. Zdravě se rozrůs
táme, také v letošním roce splníme i díky novým 
zákazníkům plánovaný 60procentní nárůst obratu. 
V květnu jsme odstartovali první zahraniční ex
panzi do Itálie, kde v těchto dnech spouštíme ostrý 
provoz v oblasti Milána. Expandovat do zahraničí 
plánujeme i v příštím roce, už v prvním kvartále 
chceme otevřít pobočku v další zemi.

 TLAK NA RYCHLOST DORUČENÍ 
ROSTE A JEDNÁ SE O DLOUHODOBÝ 
TREND. V ČESKU UŽ JSME POMĚRNĚ 
ZVYKLÍ, ŽE OBJEDNÁVKY, KTERÉ 
PŘIJDOU DO DNEŠNÍHO ODPOLEDNE, 
BUDOU ZÍTRA DODÁNY, V PRAZE 
SAMOZŘEJMĚ NECHYBÍ V NABÍDCE 
SAME DAY DELIVERY. ALE V ZÁPADNÍ 
EVROPĚ DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ 
AŽ V POSLEDNÍCH LETECH.

Komora_1022.indb   38Komora_1022.indb   38 30.09.2022   15:3630.09.2022   15:36



www.komora.cz   39

  retail objevuje life centric

Proč váš výběr padl právě na Itálii?
Celou Evropu jsme s našimi akcionáři detailně 
zanalyzovali. Itálie splňuje požadavky na silný 
vnitřní e commerce trh s velkým počtem do
mácích e shopů a zároveň nízkou konkurencí ve 
fulfillmentu. U Milána jsme postavili provoz na ze
lené louce, což je stejně náročné jak v malém, tak 
velkém státě. Proto jsme se rozhodli pro realizaci 
rovnou na větším trhu. Zajímavý potenciál vidíme 
v budoucnu také na Balkánu, od Maďarska až po 
Řecko. Zvažujeme také expanzi formou akvizice 
nebo franšízového modelu. Obsazení Evropy je 
z našeho pohledu závod. Nejsme jediní, kdo se 
pokouší vytvořit fulfillmentovou síť, hráčů je ze
jména na Západě poměrně dost. Primárně si proto 
vybíráme země, kde dokážeme být rychlí a uspět 
s naším modelem.

Co vás odlišuje od současné konkurence? 
Jakou přidanou hodnotu svým zákazníkům 
nabízíte?
V rámci českého trhu určitě kredibilitu, důvěry
hodnost a spolehlivost. Proti konkurenci máme 

výhodu distribučního centra v Praze. Jsme blízko 
svým zákazníkům a dokážeme zajistit dobré časy 
při předávání zásilek dopravcům. Díky tomu 
máme posunutý cut off time, tedy čas, do kterého 
jsme schopni přijmout objednávku, aby ještě 
dnes odešla co nejdál. Velmi dobře zvládáme 
sezonní peaky. Nabízíme velkou škálu dopravců, 
v Evropě jich máme připojených více než pade
sát. A jsme propojeni i se všemi velkými hráči 
v e commerce systému. Konkurenceschopní jsme 
v neposlední řadě díky velkému rozsahu provozu 
i v cenách.

Několikrát jste zdůraznil technologické 
zázemí. Můžete konkrétně zmínit, z jakých 
benefitů mohou vaši klienti těžit?
Jsme například schopni klienty velmi rychle 
přijmout do našeho systému, i pokud používají 
platformy typu Shoptet, Shopify a podobné. Jsme 
přímo propojení s webem každého e shopu, a tím 
pádem řešíme jejich objednávky online. Dokážeme 
klientům nabídnout funkce jako třeba virtuální 
členění skladů a podobně.

Teď na podzim otevíráte nový technologický 
hub v Praze. Co od něj očekáváte?
Letos jsme vložili 40 milionů do softwarového 
vývoje, který budeme dále posilovat. Pro nás 
a pro fulfillment jako takový je softwarový náskok 
důležitější než vše ostatní. Musíme být progresivní. 
V rámci naší efektivity máme obrovské příležitosti, 
které lze právě softwarem ovlivnit a zvyšovat při
danou hodnotu našim zákazníkům. Naší strategií 
je vybudovat evropskou firmu a pokrýt celou 
Evropu sítí fulfillmentových distribučních center. 
Celou síť pak chceme spravovat v jednom systému 
vyvíjeném z jednoho místa. A tím je český Silicon 
Valley – pražský Karlín. Abychom pro něj dokázali 
oslovit a získat ty nejlepší vývojáře, musíme jim 
nabídnout ty nejlepší podmínky v souladu nejen 
s českým, ale i se světovým standardem. Věříme 
tomu, že technologický hub oddělený od fyzického 
provozu, který má jiné požadavky, nás posune 
dopředu a zrychlí naše procesy. Protože budujeme 
evropskou firmu s centralizovaným IT vývojem, 
tento stav je stejně nevyhnutelný.  ■
TEREZA ŠŤASTNÁ

LIBOR HUDEČEK
Pozici CEO společnosti Mailstep zastává 
od roku 2020 a od loňského vstupu 
majoritního investora EMMA Capital 
je také předsedou správní rady. Dříve 
působil například jako šéf logistiky ve 
společnosti ZOOT nebo ve vedení Mall 
Group, kde měl na starosti poslední míli – 
rozvoj distribučních cest a retailu skupiny. 
Logistiku jako službu e ‑shopům zajišťoval 
dlouhá léta v německém koncernu Fiege 
například pro zákazníka Zalando.
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Nový hub odbaví  
až 20 tisíc zásilek za hodinu
Nové logistické centrum vybavené nejmodernějšími sortačními technologiemi, které bude sloužit rovněž jako mezinárodní 
HUB a vstupní brána pro domácí i nadnárodní zákazníky zaměřené na e ‑commerce, otevře balíkový přepravce PPL CZ 
již v říjnu letošního roku. Moderní a ekologicky šetrné nové překladiště v Hradci Králové se rozkládá na ploše 46 000 m2 
a zahrnuje velkoprostorový sklad o velikosti přesahující 10 tisíc m2.

Strategicky situovaný objekt u dálnice D11 
zajistí pro zákazníky PPL dostatečné kapacity 
a rychlejší napojení na přepravní síť PPL po 

celý rok i v hlavní sezoně. Stejně tak umožní zlep
šit dosažitelnost a napojení na evropskou síť DHL 
a další zahraniční trhy.

Efektivní, moderní a hlavně výkonné
„Výhodná poloha překladiště s dobrým přístupem 
k infrastruktuře a dopravnímu napojení na dálnici 
D11 jsou výhodami, které násobně zvyšují kapacitu 
přepravní sítě PPL a pomáhají optimalizovat naše 
distribuční cesty,“ vysvětluje CEO PPL CZ Petr 
Horák s tím, že nové centrální překladiště, na roz
díl od regionálních provozů, zajišťuje efektivní 
propojení všech bodů sítě a doplňuje doposud 
jediné centrální překladiště u Prahy v Říčanech – 
Jažlovicích. „Kapacita stávajícího překladiště v Ja‑
žlovicích již dosáhla svého maxima 15 tisíc zásilek 
za hodinu a areál je z pohledu dopravní kapacity 

na svých limitech a bez možnosti budoucí expanze,“ 
komentuje Horák důvody zprovoznění nového 
překladiště.

Nové centrum posílí odpolední 
doručování
V novém logistickém centru se počítá s využitím 
plně automatické třídicí linky, která v ostrém 
provozu navýší kapacitu PPL více než dvojnásob
ně. Nová technologie a umístění HUBu pomůže 
zrychlit třídění, zkrátit dobu přepravy, zvýšit 
komfort a rychlost doručení zásilek na adresu 
i efektivně třídit zásilky mířící do Parcelshopů 
a balíkových schránek Parcelboxů. Díky dostateč
né kapacitě třídicího centra bude možné rozšířit 
druhou, odpolední vlnu doručování napříč 
republikou. „Vysoká míra automatizace a nekom‑
promisně bezpečný provoz s prvotřídním sociálním 
zázemím pro personál zaručuje našim partnerům 
a zákazníkům trvale vysokou kvalitu a spolehlivost 

našich služeb. Se zkrácením cestovních vzdáleností 
mezi našimi distribučními centry a zákazníky také 
účinně snížíme emise CO2,“ hodnotí pozitivní 
aspekty nového centra provozní ředitel PPL Da
vid Voznička.

Rozvoj s respektem k okolí
V prostoru depa se nachází 80 parkovacích stání 
pro osobní automobily a více než 330 míst pro 
vnitřní parkování kontejnerů. Vysoká kapacita 
parkovacích ploch pro kamiony tak nezatíží okolní 
infrastrukturu. Nechybí ani samostatné zázemí pro 
řidiče vnitrostátních i mezinárodních kamionů 
přijíždějících se zásilkami na překladiště. Areál je 
situován mimo rezidentní zóny, v těsné blízkosti 
krajských měst Hradec Králové a Pardubice, což 
umožní jednoduchou dopravu a přímou dostup
nost pro obsluhující personál.  ■

VERONIKA VOZÁBOVÁ
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Témata plánovaná pro sekci praktických lékařů pro děti a dorost, 
revizní lékaře a administrativní pracovníky ZP:

> Skolióza páteře a možnosti rehabilitační léčby
> Rehabilitační léčba plochonoží
> Lázeňská léčba respiračních onemocnění
> Problematika lázeňské léčby z pohledu revizního lékaře
> Poruchy polykání u dětí a možnosti logopedické terapie
> Lázeňská léčba vadného držení těla u dětí 
> Fyzikální léčba, ortotika a kompenzační pomůcky

Státní léčebné lázně Janské Lázně
 +420 499 860 303  |   symposium@janskelazne.com

www.janskelazne.com/symposium-2023
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setkání praktIckých lékařů, reVIzních 
lékařů a odborných referentů  
zdraVotních pojIšťoVen  – 13. 1. 2023

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.  
Akce má charakter kontinuálního vzdělávání. Všichni účastníci obdrží certifikát. 

Na akci je možné se přihlásit pouze elektronicky na níže uvedené webové adrese:
https://registrace.janskelazne.com/symposium.php
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Služby na tisících terminálů –  
spolehlivé řešení každodenních potřeb

SAZKA dávno nejsou „jen“ loterie a losy
Sazka byla a bude vždy spojována s již tradiční zábavou číselných loterií, stíracích losů a širokou nabídkou her. V posledních 
letech ale firma výrazně modernizuje a digitalizuje nejen jádro svého byznysu, ale daří se jí posilovat i na poli neloterijních služeb.

Díky husté síti terminálů jsou služby zákazní
kům nadosah a nabídka se rozšiřuje. Termi
nálů Sazka je dokonce více než obcí v České 

republice a byznysoví partneři tak těží z lokálnosti 
i návyků zákazníků zvyklých pravidelně chodit 
na terminál. Letos Sazka vsadila na sektor balíko
vých služeb a přišla s celou řadou novinek u svého 
virtuálního operátora SAZKAmobil.

Balíky přes terminály Sazky putují mezi 
miliony zákazníků
Sazka nabízí již hotové technické řešení a při
pravenou síť míst pro společnosti provozující 
balíkové služby. Zákazníci mohou vyzvednout 
nebo podat vlastní balík u dopravců České pošty 
a její služby Balíkovna nebo DPD. Sazka svým 
partnerům v balíkových službách efektivně 
pomáhá i díky tomu, že stále pracuje na zvýšení 
počtu nových terminálů. Právě letos v létě se 
podařilo spustit podání balíku i pro zákazníky 
společnosti DPD. „Naše služby využívají řádově 
miliony zákazníků, kteří si denně vyzvedávají nebo 
podávají zásilky na terminálech Sazky. A proto 
jsme se společně s naším partnerem společností 
DPD rozhodli pro vylepšení nabídky služeb a na‑

šim zákazníkům nově nabízíme možnost balíky 
DPD na našich terminálech nejen vyzvednout, ale 
i podat,“ komentuje Jan Schmiedhammer, ředitel 
finančních a transakčních služeb Sazky. Češi oce
ňují výhodnou pracovní dobu terminálů, kdy je 
velká část míst dostupná ve večerních hodinách, 
o víkendech, nebo dokonce nonstop. Vyzvedli si 
tak už dosud bezmála 4 miliony zásilek.

Pravidelné úhrady služeb rovnou 
na terminálu: rychlé a levné řešení
Na popularitě nabývají i hotovostní platby pro
váděné přes terminály. Důvodů je celá řada. Jde 
o jednoduchý způsob, jak mohou zákazníci zaplatit 
své účty za energie, internet, předplatné nebo další 
pravidelné platby. Terminály jsou řešením i pro 
společnosti, které si potřebují rychle a elegantně 
uložit hotovost ze svých tržeb. Pravidelné platby 
využívá více než 70 partnerů z řad velkých spo
lečností, například ČEZ, Veolia, Generali Česká 
pojišťovna, WOLT, Liftago, ale i menší regionální 
dodavatelé, například poskytovatelé internetového 
připojení. Benefitem je nejen jistota, že se nikdy 
nestane, že by peníze odešly na špatný účet, ale 
také výhodná cenovka – platba faktur nebo ulože

ní hotovosti na Sazka terminálech je pro zákazníky 
nejlevnější hotovostní platební metodou na trhu.

Virtuální operátor:  
zákazníci šetří i vyhrávají
Sazka dlouhodobě působí také na trhu teleko
munikačních služeb. SAZKAmobil patří mezi 
největší virtuální mobilní operátory. Výhodné ceny 
produktů, vlastních paušálů a předplacených karet 
jsou příjemnou alternativou k velkým operátorům. 
DNA Sazky jako loterijní společnosti se propisuje 
zejména do odměn za využívání služeb. Zákazníci 
SAZKAmobilu tak mají šanci vyhrát každý měsíc 
Jackpot v minimální výši 250 000 Kč. Oproti jiným 
virtuálním operátorům nabízí stejnou zákaznickou 
podporu jako klasický mobilní operátor, kvalitní 
pokrytí mobilním signálem, nově i v 5G nebo velmi 
dobře hodnocenou intuitivní mobilní aplikaci.  ■

DAGMAR SCHEJBALOVÁ

SAZKA
Největší a nejstarší loterní společnost 
v České republice s cca 95% tržním podílem 
na trhu loterií a jiných zábavných her. Mezi 
nejznámější produkty společnosti patří 
především číselné loterie, kde se mezi 
nejoblíbenější hry řadí například Sportka 
nebo Eurojackpot, stírací losy, sportovní 
kurzové sázky a další hry. Druhým výrazným 
pilířem jsou ovšem v posledních letech 
také neloterijní služby, zejména největší 
český nezávislý mobilní virtuální operátor 
SAZKAmobil, dobíjení mobilních telefonů 
a zprostředkování hotovostních plateb za 
služby či energie. Sazka si drží významné 
postavení také na trhu balíkových služeb. 
Kolem dvou tisíc terminálů nyní funguje 
k podání a výdeji zásilek pro Balíkovnu od 
České pošty a pro společnost DPD. Terminálů 
Sazky najdete od Aše až po Jablunkov 
na sedm tisíc. 3 700 prodejen s terminálem 
má otevřeno i ve večerních hodinách 
a o víkendech a dalších 700 prodejen je 
otevřeno dokonce nonstop.
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Chcete vědět, kdo a jak o vás mluví 
na internetu?

Víte, co je Social (Media) Listening? 

Nebo Event Listening? My ano.

Proč by vás to mělo zajímat?

Třeba abyste věděli...

…jak o vás smýšlejí zákazníci;

…zda oslovujete ty správné;

…kde vás (nebo vaše zákazníky) bota tlačí;

…zda fungují vaše reklamní kampaně tak, 

   jak chcete;

…jak veřejnost reaguje na vaše produkty, 

   brand nebo kampaň.

Jak to v praxi vypadá? 

Na zadání pracujeme vámi.

Výsledky jsou přehledné, 

jednoduché, ihned k použití.

Pokud je třeba, pomůžeme 

s jejich interpretací 

a navrhneme další kroky.

A ještě si to spolu užijeme. 

+420 607 009 009

www.adbros.cz

KONTAKTUJTE NÁS, MY TO UMÍME

 

Nasloucháme dění ve světě internetu: 

sledujeme sociální sítě, blogy, recenze, 

články, komentáře a mnoho dalších zdrojů.

Umíme vyhodnotit kvantitu i kvalitu 

komunikace o vybraných tématech.  

Včas zachytíme trendy na trhu nebo 

možné hrozby pro váš byznys.

Dokážeme porovnat diskusi o srovnatel-

ných aktivitách konkurence (reklamní 

kampaně, události, produkty…). 

„Mňa to baví a neviem prečo      .“   

„To je tedy bizár nic ve zlém, ale tohle 
je strašný.“  

„Ať každý říká co chce, ale i kontroverzní 
reklama je taky reklama a tady se to povedlo.“  

„ nejím to, ale je to hodně 
vtipná a dobrá promo“   

Zdroj: Studie Adbros k reklamní kampani McDonalds (08/22)
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Energie má svázat cenový strop

Evropská unie se již rok potýká s krizí cen 
energií umocněnou ohroženou bezpečností 
dodávek zemního plynu. Pod křídly českého 

předsednictví se proto Unie snaží najít způsob, 
jak současné problémy rychle a efektivně řešit. 
Recept mělo přinést mimořádné zasedání Rady 
pro energetiku 9. září. Během něj ministři navrhli 
možnosti, jejichž cílem je zmírnit zátěž, kterou 
způsobují vysoké ceny energií, a jež by mohly být 
v krátkém časovém horizontu zavedeny na úrovni 
EU. Jednání přineslo své ovoce. Diskuze přitom 
vycházela z dokumentu českého předsednictví 
a dokumentů Evropské komise s předběžným 
posouzením opatření ke zmírnění rostoucích cen 
elektřiny a plynu. Mezi diskutované kroky patřilo 
zastropování příjmů výrobců elektřiny, kteří mají 
nízké výrobní náklady; možný cenový strop pro 
plyn; opatření ke koordinovanému snižování 
poptávky po elektřině v celé EU; opatření, která 
by pomohla vyřešit problém snížené likvidity. 
Ministři vyzvali k urychlenému přijetí opatření 
a předsednictví vyjádřilo odhodlání připravované 
návrhy Komise urychleně projednat.
Výsledek navrhla Evropská komise hned následu
jící středu 14. září 2022. V návrhu nařízení Komise 
navrhla snížit spotřebu elektřiny v EU, a to povin
ně o 5 % měsíčně ve vybraných hodinách cenové 
špičky a nepovinně o 10 % celkové spotřeby. Návrh 
dále počítal s dočasným zastropováním ceny pro 
zdroje s náklady nižšími než závěrný zdroj (tzv. in
framarginální zdroje), a to ve výši 180 eur/MWh. 
Komise rovněž navrhla zavést dočasný solidární 
příspěvek z nadměrných zisků firem produkujících 
fosilní paliva a také navrhla, že dočasně je možné 
regulovat ceny i pro malé a střední podniky. Návrh 
Komise musí přijmout členské státy na nadcházejí
cí energetické Radě.

Předložený návrh ale rozhodně není posled
ním střípkem mozaiky řešení energetické krize 
na evropské úrovni. Komise pracuje mimo jiné 
na úpravě dočasného rámce pro poskytování 
státní pomoci, možného zastropování ceny plynu 
v EU a evropského řešení pro zajištění dostatečné 
likvidity pro obchodování s energiemi. Zároveň 
oznámila, že během následujících měsíců předloží 
hloubkovou revizi pravidel pro uspořádání trhu 
s elektřinou s cílem oddělit ceny plynu od tvorby 
ceny elektřiny.
Na národní úrovni došlo současně s unijním 
děním k zastropování cen energií pro domác
nosti a maloodběratele, včetně firem. Příslušná 
novela energetického zákona by měla nabýt 
účinnosti během podzimu. Pro velkoodběratele 
vláda oznámila, že využije dočasného krizového 
rámce a připraví dotační program pro podni
katele na krytí zvýšených nákladů na energie. 
Hospodářská komora podniká veškeré kroky pro 
to, aby se platnost dočasného krizového rámce 
prodloužila i na rok 2023, a tedy aby bylo možné 
o tuto kompenzaci pomocí dotačního programu 
žádat opakovaně. Z hlediska maloodběratelů by 
k zastropování mělo docházet automaticky přes 
příslušné dodavatele, kterým bude ztrátu kompen
zovat stát.  ■

Inflace polevuje, na jásání je brzy

O  tom, že jsme až po krk v nejhorší ekono
mické krizi od vzniku samostatné České 
republiky, nemá smysl polemizovat. Během 

letošního roku se na nás ze všech stran stále valí 
další a další titulky, co vše zdražuje a o kolik 
procent proti předchozímu měsíci opět vystřelila 
vzhůru inflace. O to povzbudivější je pak zpráva, 
že v srpnu inflace poprvé po 13 měsících stoupla 
méně než v červenci. Ačkoli se stále jedná pouze 
o desetiny procent, už to je povzbudivé. Neměli 
bychom však předčasně jásat. Meziroční inflace 
17,2 % sama o sobě příliš pozitivně nevypadá. 
Pokud však již skutečně dosáhla kulminačního 
bodu, razantně se snižuje hrozba, že bychom 
měli za celý letošní rok dvoucifernou inflaci 
začínající dvojkou. Než se ji však podaří stlačit 
na relativně přijatelné hodnoty, bude to ještě 

nějakou dobu trvat. Musíme se prostě smířit 
s tím, že předcovidový a předkrizový blahobyt je 
pryč a my před sebou máme ještě řadu obtížných 
měsíců.
Zajímavý je přitom podrobnější pohled na to, 
co inflaci způsobuje. Spíše než náklady na bydlení 
a pohonné hmoty v současnosti táhnou inflaci 
vzhůru především ceny energií a také potravin. 
Zvlášť u obchodních řetězců je nejen během 
současné krize zcela běžné, že jsou označovány 
za původce těchto a mnoha dalších potíží. Jsem 
přesvědčen, že v tomto případě se nejedná ani tak 
o omyl z nevědomosti jako spíše o cílenou a bo
hapustou lež. Ostatně čísla Českého statistického 
úřadu jsou jasná. Ceny potravin, nápojů a tabáku 
v srpnu vzrostly o 15,1 %, tedy méně než samotná 
inflace. Naproti tomu ceny zemědělských výrobců 

Výrok…

„VÍME, CO DĚLAT V KRIZI: 
ZASTROPOVAT CENU ELEKTŘINY 
A PLYNU NA 1 500 KORUN 
ZA MEGAWATTHODINU,“

JAKO DOBRÝ. ALE NABÍZÍ SE 
NEODBYTNÁ OTÁZKA, JESTLI NENÍ 
ŠKODA ZŮSTÁVAT V PŮLI CESTY. 
JÁ BYCH TO DAL VŠEM ZADARMO!

PETR KARBAN

VOLAL MEZI JINÝM ŠÉF HNUTÍ ANO ANDREJ BABIŠ 

Z PŘEDVOLEBNÍCH INZERÁTŮ V ZÁŘÍ.
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ZUZANA KREJČIŘÍKOVÁ, 

předsedkyně Energetické 

sekce HK ČR
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byly v srpnu meziročně vyšší o 38,3 %. V rostlin-
né výrobě vzrostly o 47,4 % a obilniny dokonce 
meziročně podražily o 58,3 %.
Jistě, zdražují vstupy, ale ty rostou všem. Zají-
mavé nicméně je, že o desítky procent podražily 
i obilniny z loňské sklizně, které byly vypěstovány 
a sklizeny v úplně jiných podmínkách s mnohem 
nižšími náklady. Přitom jsou to právě ti největší 
zemědělci, skuteční agrobaroni, kteří nejvíce křičí 
a nejvíce natahují ruku ke státu. Proč tomu tak 
je? Můžeme si za to do značné míry sami chybně 
nastavenou dotační politikou.
Velké agrokoncerny prostě nic nenutí k tomu, aby 
inovovaly a zvyšovaly svou konkurenceschopnost. 

Tak si navykly na provozní dotace, že bez nich 
nedokážou fungovat. A běda tomu, kdo by se jim 
na ně odvážil sáhnout. To pak hned spustí křik 
a demonstrace. Dotace by ale rozhodně neměly 
sloužit k tomu, aby zvyšovaly zisky agrobaro-
nů. Pojďme místo vyhazování peněz na plošné 
provozní dotace raději podpořit cíleně ty, kteří by 
si to skutečně zasloužili. Ať už proto, že moderni-
zují, inovují a investují do snižování energetické 
náročnosti svých provozů, nebo proto, že v jejich 
případě by fi nanční injekce pomohla rychle 
snížit ceny potravin, jako třeba v případě pomoci 
pekařům s vysokou cenou plynu. A pojďme snížit 
náklady a podnikání nemilosrdným škrtáním 

byrokracie. Jednodušším podnikáním a podporou 
investic zvedneme naši konkurenceschopnost. 
Praxe totiž už mnohokrát prokázala, že zdravá 
konkurence je tím nejlepším lékem na nepříznivé 
ekonomické podmínky.  ■

Malé a střední podniky ovládly Evropský parlament

Byl to velký den. Podruhé v historii se plénum 
Evropského parlamentu, které zasedá ve 
Štrasburku, soustředilo jen a jen na malé 

a střední podniky. Dlouho očekávaná debata, která 
si svou premiéru odbyla přesně před rokem, aby si 
ji letos v září zopakovala, dává prostor věnovat se 
skutečně jen potřebám nevelkých fi rem. Je to něco 
neobvyklého, nevídaného a považuji to za důležité 
vítězství.
Debata o situaci malých a středních podniků 
v Evropě se inspirovala v tradičním projevu 
o stavu Unie, s nímž do Evropského parlamen-
tu pravidelně dochází předsedkyně Evropské 
komise Ursula von der Leyenová. Obě sledovaná 
vystoupení mají společný cíl – shrnout to, co se 
během posledních 12 měsíců dotáhlo do konce, 
a navíc si přiznat zaváhání a slepé uličky a říct si, 
jak postupovat dál.
Jsem přesvědčena, že jedině takto můžeme my, po-
litici i úředníci, opravdu vyslyšet potřeby malých 

a středních podniků a adekvátně na ně zareagovat. 
Obzvlášť nyní, v době další krize, kterou tyto fi rmy 
kvůli rostoucím cenám energií, vysoké infl aci a do-
padům války na Ukrajině procházejí. Včera navíc 
bylo pozdě. Řada podnikatelů, kteří s vypětím 
všech sil přežili dva náročné roky covidu, už zkra-
chovala, další jsou nuceni propouštět a všichni do 
jednoho se strachují o budoucnost svého byznysu.
Debata o malých a středních fi rmách na plenárním 
zasedání Evropského parlamentu za přítomnosti 
zástupců dalších institucí EU, kterou veřejnost 
může sledovat v přímém přenosu a která má 
zajištěnou pozornost novinářů z celé Evropy, je 
mým dítětem. Jsem na to hrdá, protože jsem si ji 
vydupala doslova ze země. Spolu s kolegy z mé 
politické frakce evropských liberálů Renew Europe 
jsme o její nutnosti přesvědčili nejen Evropský 
parlament, ale také Evropskou komisi.
Malé a střední podniky na plénum Evropského 
parlamentu patří a na jeho agendě se musí objevo-

vat pravidelně. I když krize jednou odejde. Víme, 
kde jsou dlouhodobě naše rezervy. A zaznělo to 
i v zářijové debatě. Byrokratická zátěž, se kterou se 
malé a střední podniky musí potýkat ve svém kaž-
dodenním podnikání, je jen špička ledovce. Chybí 
dopadové studie u přijímané legislativy, předvída-
telné podnikatelské prostředí, dostatek přehled-
ných informací a snadnější přístup k fi nancím.
Věřím proto, že debata o malých a středních 
podnicích v Evropském parlamentu neproběhla 
naposledy a stane se váženou tradicí.  ■

TOMÁŠ PROUZA, 

viceprezident HK ČR 

a prezident Svazu obchodu 

a cestovního ruchu
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MARTINA DLABAJOVÁ, 

poslankyně Evropského 

parlamentu

Hypoteční trh dál vadne, stavba bytů taky

Objem nově poskytnutých hypoték (těch sku-
tečně nových, bez refi xace) spadl v červenci 
pod 10 miliard korun. Tak nízké číslo jsme 

viděli naposled na začátku roku 2016, kdy ovšem 
ceny nemovitostí byly  mnohem nižší.
Propad oproti červnu nelze svést jen na sez on-
nost: ano, červenec bývá slabší než červen, ale 
v průměru za několik předcovidových let to bylo 
o 20 %, kdežto letos je to o téměř 40 %. Roli tedy 
jistě hrají i fundamentální důvody. Únava trhu, 
když po hektickém loňském roce není divu, že je 
poptávka poměrně vyčerpaná. Špatná nálada – 
prudce rostoucí ceny energií a vůbec všeho jistě 
berou chuť se zadlužit mnoha domácnostem, kte-
ré by, čistě fi nančně vzato, v tuto chvíli na získání 
úvěru měly. A konečně vysoké úrokové sazby. 
Průměrná sazba z nových hypoték podepsaných 
v červenci činila 5,49 %. Jde o sazbu, která byla 

dohodnuta obvykle na začátku jednání o hypoté-
ce, tedy někdy před měsícem nebo dvěma, takže 
aktuální sazby pro toho, kdo by teď začal žádat 
o hypotéku, už můžou být jinde – nejspíš o něco 
výš.
Na základě naší prognózy mezibankovních úroko-
vých sazeb se nicméně zdá, že růst průměrné sazby 
z nových hypoték se do podzimu zastaví, a to 
na hladině lehce nad 6 %, načež ještě letos začne 
jejich pokles.
Prudkému přibrzdění hypoték odpovídá i poslední 
vývoj ve výstavbě bytů: zatímco do letošního 
května úhrn nově zahájených bytů po řadu měsíců 
prudce rostl až na léta nevídanou úroveň 48 tisíc, 
v červnu tento růst asi o tisíc bytů přibrzdil.
Počet dokončených bytů má obvykle zpoždění, 
a to zhruba rok. Proto je zvláštní, že aktuální boom 
zahajování bytů trvá už přes rok, a přesto v počtu 

dokončených bytů bohužel žádný počínající boom 
vidět není. Může jít o důsledek nedostatku někte-
rých stavebních materiálů potřebných k dokončení 
bytů. Ale možná jde taky o efekt vyprázdněných 
kapes stavebníků, kteří po prudkém nárůstu cen 
stavebnin na dokončení bytu prostě nemají a do-
datečnou hypotéku si vzít nechtějí, nebo – pokud 
šli s tou původní příliš na krev, bez rezervy – si ji 
ani vzít nemohou.  ■
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Pandemie byla dobrou 
přípravou na krizi
Válka na Ukrajině a rostoucí geopolitické napětí zaskočilo firmy v Česku a v Evropě podobně jako před dvěma lety pandemie 
covidu‑19. Tyto zkušenosti paradoxně pomohly firmám lépe čelit dopadům současné geopolitické situace na dodavatelsko‑
‑odběratelský řetězec. Na důsledky rostoucího geopolitického napětí nejsou dostatečně připraveny více než dvě třetiny 
evropských firem.

Téměř čtyři pětiny firem ve světě toto napětí 
považují za jednu z nejvážnějších hrozeb 
pro jejich podnikání. Spolu s tím se také 

zdvojnásobil počet společností, které se necítí být 
dostatečně připravené na riziko možných kyberne
tických útoků.

Covid-19 změnil fungování firem: 
Připravil je na některé dopady války 
na Ukrajině
Aktuální válečný konflikt na Ukrajině a rostou
cí geopolitické napětí zaskočilo firmy v Česku 
a v Evropě podobně jako před dvěma lety pande
mie covidu19. Právě zkušenosti z pandemie ale 

pomohly firmám lépe čelit geopolitické situaci 
a jejím dopadům na dodavatelský řetězec. Vyplývá 
to z průzkumu Global Risk Landscape Report po
radenské společnosti BDO, do kterého se zapojilo 
500 firem z celého světa. Na důsledky rostoucího 
geopolitického napětí nejsou dostatečně připrave
ny více než dvě třetiny evropských firem. 
Pandemie covidu19 odhalila výrazné slabiny 
odběratelsko dodavatelských řetězců. Ty byly zalo
žené zejména na maximální efektivitě a potenciál
ní rizika byla spojována především se spolehlivostí 
samotných dodavatelů. Řada firem se proto ocitla 
bez dodávek klíčových komponentů, což vážně 
narušilo jejich fungování. Mnoho z nich na situaci 

zareagovalo vytvářením alternativních dodavatel
ských řetězců. Necelých 60 % firem v průzkumu 
uvedlo, že tyto alternativy už vybudovalo, a další 
čtvrtina to v nejbližší době plánuje. Právě existence 
alternativních dodavatelských řetězců přitom vět
šině firem umožnila výrazně snížit negativní vliv 
ukrajinského konfliktu na dodávky komponent 
a materiálů.

České firmy rozšířily zásoby klíčových 
komponent a hledaly alternativní 
dodavatele
„Ještě před vypuknutím války na Ukrajině začala 
řada českých firem reagovat na zjištěné slabiny 

Co vyplývá z aktuální studie  
BDO Global Risk Landscape 2022?
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řetězce, který zapříčinil, že dodavatelé nebyli schop‑
ni splnit své závazky. Proto firmy věnovaly velké 
úsilí tomu, aby poznaly celý subdodavatelský řetězec 
a měly přehled nejen o finálních dodávkách, ale také 
o stavu subdodávek a o tom, jaké subjekty je zajiš‑
ťují,“ uvádí Ondřej Šnejdar s tím, že po vypuknutí 
války na Ukrajině byla tato nová kompetence pro 
řadu firem klíčová.
Evropské firmy díky tomu patří k těm, které mají 
největší přehled o svých dodavatelích a subdoda
vatelích. Až 88 % z nich uvádí, že velmi dobře zná 
potenciální hrozby, které mohou narušit jejich 
dodavatelský řetězec, zatímco mezi americkými 
firmami má takový přehled jen necelá polovina. 
Dvě pětiny evropských firem mají dobrý přehled 
i o tom, co se děje v prvním, druhém i třetím 
stupni jejich dodavatelského řetězce. U amerických 
firem je to jen 17 %, a na Středním východě pouze 
13 %.

Válka odhalila slabiny firem v oblasti 
kyberbezpečnosti, pětina se cítí vůči 
těmto hrozbám zranitelná

Válka na Ukrajině a její dopady v kyberprostoru 
výrazně otřásly sebevědomím firem v oblasti 
zabezpečení své IT infrastruktury. Více než pětina 
firem uvedla, že není připravená na kybernetické 
útoky. V roce 2020 se přitom cítilo nepřipraveno 
12 % společností a v roce 2021 dokonce jen 9 %. 
Polovina firem zároveň uvedla, že výrazně zvýšila 
investice do své kybernetické bezpečnosti. Firmy 
se přitom nebojí pouze útoku na vlastní systémy, 
ale také útoků na slabá místa dodavatelského 
řetězce. „Řada firem se domnívá, že jejich kyberne‑
tická bezpečnost končí na hranici jejich firewallu. 
Každý útočník však hledá nejslabší místa a těmi 
jsou jednoznačně zaměstnanci a ve stále rostoucí 
míře i jejich dodavatelé technologií, softwarů či 
digitálně propojení obchodní partneři. Nezbytná 
je tedy neustálá interní osvěta mezi zaměstnanci, 
testování zranitelností, zahrnutí složky bezpečnosti 
do DNA každého projektu s prvky IT, ale i aktivní 
monitoring a řízení bezpečnosti klíčových dodava‑
telů a partnerů firmy. Bezpečnost by se tedy měla 
stát pravidelnou agendou nejvyššího managementu 
firem,“ doplnil Martin Hořický, partner a odborník 
na kyberbezpečnost ze společnosti BDO.  ■

ANDREA BARTOŇOVÁ, BDO

dodavatelsko ‑odběratelských řetězců. A to především 
zvyšováním skladových zásob mate riálů a kompo‑
nent, diverzifikací svých dodavatelů a zabezpeče‑
ním vybraných činností vlastními silami. Namísto 
jednoho dodavatele tak u klíčových materiálů 
a komponent spolupracují s více dodavateli, kteří 
zajišťují dodávky například v poměru 60–30–10. 
Tento proces však nebývá vůbec jednoduchý. 
Dodavatelé musejí projít komplexním procesem 
kvalifikace a prověřování. Subdodavatelé, typicky 
v automobilovém průmyslu, tak hledají i další cesty, 
jak se efektivně zajistit. Uvažují například o tom, 
že namísto dodávek celých dílů si nechají dovážet 
pouze komponenty a tyto díly si pak budou komple‑
tovat sami v Česku,“ říká Ondřej Šnejdar, vedoucí 
partner poradenských služeb v BDO.

NA JAKÁ RIZIKA JE VAŠE SPOLEČNOST NEJMÉNĚ PŘIPRAVENA?

Geopolitické napětí

Ekonomické zpomalení, pomalé oživení

Environmentální

Regulatorní riziko

Přerušení podnikání

Makroekonomický vývoj

Sílící konkurence

Zaměstnanci

Technologické změny a vývoj

Kybernetické útoky a počítačová kriminalita

Reputační riziko

Neschopnost uspokojit potřeby zákazníků

Finanční zdroje

Dodavatelský řetězec

68 %

60 %

59 %

48 %

45 %

43 %

37 %

34 %

27 %

20 %

16 %

15 %

14 %

14 %

JAK VAŠE PODNIKÁNÍ OVLIVNILA RUSKÁ INVAZE NA UKRAJINU?

Růstem nákladů na energie

Naše dodavatelské řetězce narušily sankce

Naše dodavatelské řetězce narušila válka

Konflikt narušil logistiku a expediční sítě

Neměla na nás žádný dopad

51 %

45 %

37 %

24 %

4 %

Zdroj: 3x BDO Global Risk Landscape 2022 (Průzkumy BDO jsou volně ke stažení na www.bdo.cz.)

JAK VELKOU PRIORITOU JSOU PRO 
VÁŠ DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC  
KLIMATICKÉ ZMĚNY A PŘÍRODNÍ 
KATASTROFY?

Nízkou
22 %

Střední
54 %

Významnou
20 %

4 %
Nejvyšší

Čeští subdodavatelé druhé úrovně  
jsou pod dvojím tlakem
Ne všechny české společnosti mají stejný prostor 
vypořádat se s aktuální situací.  Zůstaneme li u au
tomobilového průmyslu, problémy mají například 
subdodavatelé druhé úrovně. Tyto firmy nemají 
přímou vazbu na automobilky, které stanovu
jí konečnou cenu automobilů pro koncového 
zákazníka. Je pro ně proto velmi obtížné promít
nout rostoucí náklady do svých cen. Nejprve musí 
vyjednávat se svým českým odběratelem, který 
případné navýšení ceny musí obvykle odsouhlasit 
s mateřskou společností českého odběratele i se 
samotnou automobilkou. Někteří subdodavatelé 
proto mohou uvažovat o ukončení výroby ztráto
vých výrobků.

Evropské firmy začaly po covidu hlouběji 
prověřovat své dodavatele, teď se jim to 
vyplácí
„Evropské i české firmy závislé především na dodáv‑
kách materiálů z Asie si během pandemie mnohdy 
uvědomily, že dostatečně neznají obchodní model 
a subdodavatele svých partnerů. Tedy ani problémy, 
se kterými se mohou potýkat. Často to byl výpadek 
komponenty ve třetí nebo čtvrté linii dodavatelského 
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Představujeme několik způsobů, jak si snadno podřezat větev

Sedm osudových chyb 
marketingových manažerů
Víte, kolik marketingových manažerů potřebujete k výměně žárovky? Dva. Jednoho, který žárovku vymění, a druhého, který 
by ji vyměnil lépe. My marketéři jsme sebevědomé osobnosti, máme názor na každý problém a odpověď na každou otázku. 
Tu a tam však, zahleděni do své geniální kreativity a brilantních rozhodovacích schopností, nemusíme přes stromy vidět les.

Pojďme se tedy podívat na nejčastější chyby, 
které se v řízení českých značek vyskytují.

Strategie? Nemáme, nevedeme
Alenka: „Mohla bys mi prosím říct, kudy bych 
měla jít?“ „To záleží na tom, kam chceš dojít,“ řekla 
kočka Šklíba. „Na tom mi ani moc nezáleží,“ Alen‑
ka na to. „Pak ani nezáleží na tom, jakou cestou 
půjdeš,“ řekla kočka Šklíba.
Pokud nevíme, kam se chceme dostat, je jedno, 
kudy půjdeme. Na slabé výsledky svých kampa‑
ní pak můžeme koukat jako Alenka v říši divů. 
„Řada marketingových manažerů nedokáže určit 
hodnoty a klíčové atributy značky. Neznají cílové 
skupiny zákazníků, netuší, co jejich produkt odlišuje 
od konkurence, ani neví, čeho svou příští kampaní 
vlastně chtějí dosáhnout. Jasně definovaná strategie 
je pro řízení značky nepostradatelná,“ říká Ondřej 
Tyleček, obchodní ředitel kreativní agentury Fairy 
Tailors.

Potvrzující zkreslení a názor místo dat
Kampaň není kabelka a prosté hodnocení 
Líbí–Nelíbí by nemělo být jediným hodnoticím 
parametrem. Tedy, ne že by pro něj vůbec nebylo 
místo. Pokud je marketingový manažer dobrý, 

jistě do něj dokáže promítnout své tacitní – skryté, 
vysoce osobní a nevědomé – znalosti. Problém je, 
že se data, výsledky výzkumů, pre ‑testů, post ‑testů 
nebo A/B testů mnohdy ohýbají tak, aby podpořily 
osobní preference marketingového manažera. 
Ideá lem je najít správný mix dat a instinktu. Kam‑
paně postavené výhradně na datech jsou nuda, 
stavět pouze na instinktu je zase risk. Obzvlášť 
v dobře měřitelném online prostředí má jasně 
platit pravidlo funguje–nefunguje.

Podle sebe soudím tebe
Řada českých značek se vůbec neprezentuje 
na sociálních sítích, protože je marketingový 
manažer sám nevyužívá, a proto soudí, že je 
nevyužívají ani zákazníci. Ve skutečnosti je vysoce 
pravděpodobné, že by těmto značkám komunikace 
na správné sociální síti přinesla značný prospěch. 
Facebook v České republice využívá 6,4 milionu 
lidí, Instagram má 2,8 milionu uživatelů, LinkedIn 
téměř 2 miliony. „Neuvěřitelný rozmach zažívá 
TikTok, mnohými marketingovými manažery mylně 
hodnocený jako sociální síť pro děti. Ale nejde jen 
o sociální sítě. Nesprávný postoj ,já to tak dělám, 
takže to tak dělají všichni‘ je běžný v mnoha jiných 
situacích,“ potvrzuje Ondřej Tyleček.

Důraz na krátkodobé cíle
Vlastností kampaní na budování povědomí o znač‑
ce nebo některého důležitého atributu značky je, 
že jejich přínos se projeví v delším časovém hori‑
zontu. Efekt prodejní kampaně je obvykle naopak 
okamžitý. To vede mnohé marketingové manažery 
k tomu, že budování značky dlouhodobě podceňují 
a pod tlakem prodejních oddělení přesunou veške‑
rý marketingový rozpočet na prodej. Tento přístup 
je ale dříve nebo později neudržitelný a zpravidla 
vede k propadu vnímání značky a v důsledku pak 
ke dlouhodobému zhoršení obchodních výsledků.

Důraz na nesmyslné cíle
Mnozí marketingoví manažeři neváhají veškerý 
rozpočet na sociální sítě vynaložit na získání co 
nejvyššího počtu fanoušků na Facebooku. Protože 
když budou mít hodně fanoušků, tak jim to 
přinese…, ehm, no, kdo ví? Nejspíš asi pochvalu 
od centrály. Sociální sítě přitom nabízejí mnoho 
jiných smysluplných způsobů cílení reklamy a ve 
výsledku mohou být nesmírně efektivní platfor‑
mou jak pro budování značky, tak pro prodej.

Chceme to víc kreativní
Kvalita práce kreativce úzce souvisí s kvalitou 
zadání. Někteří marketingoví manažeři si však jak 
zadání práce, tak poskytování zpětné vazby příliš 
zjednodušují. „Výsledek pak odpovídá českému 
rčení: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá neboli 
anglicky Shit in, shit out. Poctivě napsané zadání je 
klíčem k dobré reklamě,“ říká Ondřej Tyleček.

Neschopnost přidělit zodpovědnost 
a neschopnost přijmout zodpovědnost
Složité rozhodovací procesy v korporacích často 
vedou k tomu, že se k podobě kreativního návrhu 
vyjadřuje neúměrně vysoký počet osob. Vedení 
nevěří svým marketingovým manažerům, ti zase 
nedokážou udělat rozhodnutí bez posvěcení 
vedení. Výsledek pak připomíná slavnou pohádku 
Josefa Čapka. Jeden přidá to, druhý tamto, třetímu 
se nelíbí tohle, sedmý to chce spíše zelené a místo 
kampaně s jasným sdělením máme dort pejska 
a kočičky jako vyšitý.  ■
DAVID WILCZEK
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Vidím to všude kolem sebe. Přišlo těžší období a majitelé firem se snaží rychle dělat změny, aby se adaptovali na novou 
situaci. Problém je v tom, že firma není vodní skútr, se kterým se kdykoliv můžete otočit na pětníku, ale spíše zaoceánská 
loď, která pluje jasně zvoleným směrem. A jak všichni víme, když u tak velké lodi chceme nastavit nový kurz, chvilku to trvá.

Řada firem bohužel postrádá dobrého kapitána, 
který bezpečně ví, kam jeho loď pluje, a již 
dopředu sleduje veškerá možná úskalí, která 

by plavbu mohla ohrozit. Pokud totiž nebezpe-
čí předjímáte dopředu a máte jasný plán, který 
provedete ve správný moment, dá vám to více času 
reagovat a zvyšuje to pravděpodobnost, že manévr 
bude úspěšný. Zvláště v případě, že vedle takového 
plánu máte k dispozici ještě nějaké zdroje a nejede-
te takzvaně na krev.

Přípraveni na recesi
Ta příprava začíná už tím, že se zamyslím, co tedy 
moje firma musí mít, aby v moři plném konku-
rence uspěla a nenabrala vodu při prvních větších 
vlnách. Dle mého názoru je nutné mít jednu ze 
tří konkurenčních výhod. Tou první je vysoce 
unikátní produkt nebo služba. To se samozřejmě 
může podařit, ale v dnešním globalizovaném světě 
je ta šance poměrně minimální.

Druhou možností je stlačit ceny natolik, že budete 
jako predátor doslova požírat konkurenci. Už Baťa 
říkával, že cena je diktátor, se kterým se velice 
špatně smlouvá. Ani tato výhoda není ale snadno 
realizovatelná. Zmíním příklad z minulosti, kdy se 
Polákům podařilo ovládnout trh nákladní kamio-
nové přepravy, protože perfektně využili možnosti 
čerpání dotací. Když totiž koupíte kamion za 
3,5 milionu a vaše konkurence za něj musí zaplatit 
7 milionů, můžete snížit ceny natolik, že je z trhu 
prostě vytlačíte. Ve většině odvětví cenou bojovat 
nemůžete, zvlášť když jste střední firma, a ne 
nadnárodní gigant.
Každý z nás může ale využít třetí konkurenční 
výhodu. A tou je perfektní služba zákazníkovi. Do-
dneška mě fascinuje, když zákazník hlásí nespoko-
jenost nebo problém a lidé ve firmě před tím strčí 
hlavu do písku. Svoje pochybení nechtějí přiznat, 
a dokonce se skrývají před komunikací. Myslíte, že 
si takového zákazníka dlouhodobě udrží? Přitom 

stačí tak málo: omluvit se, vyřešit zákazníkovu 
bolest a nebrat jeho stížnost jako kritiku, ale spíše 
jako cennou zpětnou vazbu, kterou mohu využít 
k dalšímu vylepšení služby, již poskytuji.

O úspěchu rozhoduje zákazník
Prozákaznický přístup a naprostá orientace na zá-
kazníka je dle mého názoru alfou a omegou úspě-
chu každé firmy. Můžete mít průměrný produkt, 
který nabízíte za průměrně dobrou cenu, a přesto 
zvítězíte, pokud dokážete vybudovat nadstandardní 
vztahy se svými zákazníky. Unikátní službu ani nej-
lepší cenu na trhu nemůže mít každý. Avšak na této 
třetí konkurenční výhodě může začít pracovat 
každý z nás již dnes. Je to sice pracné, není to hned, 
ale bezpečně to přinese dlouhodobé výsledky, které 
posunou firmu nahoru a dostanou ji do stabilní 
pozice na trhu. Když pak přijdou vlny, dokážete jimi 
bez větších potíží proplout a pokračovat o to rychle-
ji v době, kdy bude byznysové moře zase klidné.

Dvě ponaučení  
od Tomáše Bati
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Nepotřebujete nejlepší produkt na světě. Nepotře-
bujete být ani nejlevnější na světě. Co potřebujete, 
je být plně orientováni na svého zákazníka a slou-
žit mu, jak nejlépe umíte.

Boj s vlastní ješitností
Krize obnažuje limity. I ten, který v období růstu 
není vidět. Motivy rozhodnutí. Přemýšleli jste 
o nich někdy? Představte si svět, ve kterém se 
rozhodujeme podle toho, co je nejpřínosnější 
pro nás, pro naši firmu, pro naše blízké, pro naše 
okolí, a nikoliv podle toho, zda dané rozhodnutí 
náhodou neurazí naši ješitnost.
Takový svět by byl jistě vlídnější. Problém je, že 
takový svět nemáme. V tom našem vládne ego. 
Vidím to dnes a denně ve firmách, jak škodí a brání 
jejich dalšímu rozvoji. Ten scénář se opakuje znovu 
a znovu. Nadšený majitel plný zápalu a energie žene 
firmu nahoru, dává do toho vše a říká si, že to prostě 
urve. A ono to z počátku funguje. Tímto způsobem 
je možné vybudovat firmu s obratem 10, 20, 50 mi-
lionů i víc. Někde u 150 až 200 milionů ale přichází 
jasná stopka, podnikatelský vesmír dává zřetelný 
signál a říká: „Karle, sám už to dál neposuneš, tohle 
je hrozný chaos, musíš dát šanci svým lidem.“

A před Karlem je teď rozhodnutí, zda to volání 
vyslyšet, nebo zadupat do země. Delegovat už 
přece zkusil, a jak to dopadlo? Na nikoho se nedá 
spolehnout, nejlépe si vždycky všechno zařídil 
sám. Jenže teď už to nejde. Den nemá 10 tisíc ho-
din a Karel se neumí naklonovat. Pokud chce dál 
růst a nezačít stagnovat, potřebuje pomoct.

Meze mikromanagementu
Zní to docela jednoduše, že? Odhodlat se k tomu je 
ale pro řadu majitelů jedna z nejtěžších věcí v jejich 
podnikatelském životě. Byli zvyklí být v první 
linii, být u všeho, plahočit se od úmoru do úmoru 
a rozhodovat o každé jednotlivosti. Tento mikro-
management, ideálně doplněný o armádu yesmanů 
a přikyvovačů, ale k dalšímu růstu firmy nepovede.

Na Karlovi je teď dojít k poznání, že jeho úloha 
turbovýkonného operativce právě skončila. Teď se 
musí stát vrchním stratégem a organizátorem. Musí 
začít systematicky delegovat a dát šanci svým spo-
lupracovníkům. Šanci zazářit, ale také šanci nasekat 
nějaké ty chyby a na nich se učit. A taky jim nechat 
trochu té slávy. Podlehnout dojmu, že o všechny 
úspěchy ve firmě jsem se přičinil já sám, je sice láka-
vé a velice časté, teď je však čas jít do zákulisí. Teď je 
čas stát se režisérem a vše sledovat z většího odstupu.
A taky je potřeba naučit se říkat si o pomoc. Je to 
až k neuvěření, jak často podnikatelé raději nechají 
svoji firmu padnout, než aby zavčasu požádali o po-
moc. „Cože, já, který jsem to všechno vydupal z nuly, 
teď půjdu za někým žebrat o rady? Co by tomu řekli 
moji lidé? Co by tomu řekla manželka? A sousedi?“

Firmu dělají lidé
Takových případů jsem sám zažil několik a o dal-
ších mi vyprávěli moji kolegové. Podnikání není 
o nějakých specifických technických dovednostech 
nebo znalostech z byznysových škol. Podnikání 
je umění dosadit správné lidi na správné místo 
a ty potom vést. Nejprve vybudujte lidi a oni pak 
vybudují firmu! Tato Baťova rada je nesmrtelná, 
platí dnes více než kdykoliv dřív. A řídím se jí i já 
sám. Nedávno jsem došel k poznání, že naše firma 
dospěla a už mě tolik nepotřebuje. Předal jsem 
řízení firmy kolegům a stáhl se do ústraní. Budu se 
teď věnovat strategii a dalšímu rozvoji firmy.
Za ty dlouhé roky se mi podařilo vybudovat loa-
jální tým, na který se mohu spolehnout a kterému 
můžu věřit. Mají mou plnou důvěru a je teď pri-
márně na nich posunout naši firmu zase o pěkný 
kousek dál. V podnikání zkrátka není prostor pro 
přebujelé ego. Ta show může být buď o vás, nebo 
o stabilně rostoucí firmě, která bude prosperovat. 
Je potřeba si vybrat. Rozhodnutí je na každém 
z vás.  ■

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 přispívá 
tak 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 klientům 
Risk Free Garanci: pokud nesplní předem 
dané měřitelné cíle, klient za jejich služby 
neplatí.
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Vyberte si správnou  
reklamní agenturu a překonejte krizi

Mých padesát, tvých padesát
Relativně nedávno jsem byl hostem jednoho z tzv. externích boardů, kde se scházejí ředitelé firem, a bohužel se všichni 
shodli, že reklamní agentury jsou jen žrout na peníze. S tímto názorem se setkávám poměrně často i u jiných příležitostí. 
Je to opravdu tak špatné a blíží se konec reklamních agentur? Kde se skrývá jádro pudla? Jak to často bývá, důvodů je 
samozřejmě řada. Tím hlavním však je dle mých zkušeností rozdílné naplnění slova marketing.

Kde vzniká nesoulad? Je třeba si uvědomit, že 
reklamní agentura, jak již z názvu vyplývá, 
je někdo, kdo se zabývá reklamou a jejím 

vytvořením. Například specialista na sociální sítě 
se zabývá jen sociálními sítěmi. Když se to takto 
napíše, zní to samozřejmě logicky, jenže v praxi 
toto často vzbuzuje jiná očekávání. Proč? Protože 
tvorba reklamy i správa sociálních sítí jsou dnes 
často na straně zadavatele ‒ míněno ředitele či 
majitele firmy, který není svým původem z oboru 
marketingu, ale častěji spíše z oblasti obchodu 
či financí ‒ brány prostě jako marketing. A tady 
vzniká problém. Samozřejmě, že oboje patří do 
množiny marketingových aktivit, jenže to jsou jen 
malé podmnožiny této komplexní oblasti. Což 
reálně znamená, že ten, kdo umí perfektně dělat 

sociální sítě, zdaleka není komplexním marketé
rem, který umí přemýšlet a tvořit strategie v ná
vaznosti na cenotvorbu, místo prodeje či produkt 
samotný. A to již vůbec nehovořím o zkušenostech 
a přesahu v přemýšlení do oblastí obchodu, financí 
či logistiky.

Reklama a marketing nejsou totéž
Jenže toto si zadavatel často neuvědomuje a rekla
mu a marketing považuje za synonymum a objed
ná si reklamní agenturu na to, aby mu poradila 
komplexně s byznysem a nastavila marketing. 
A to i přes to, že jak již z názvu vyplývá, reklamní 
agentura umí dělat reklamu, ale ne marketing, 
protože reklama neznamená marketing v celé 
komplexitě.

Máme tu však druhý problém, a ten je na straně 
agentur. Ty si často, i když tu zkušenost reálně ne
mají, myslí, že zvládnou komplexní marketingové 
poradenství, vždyť přece když rozumím reklamě, 
umím stavět weby a podobně, vím o marketingu 
vše. Jenže pak přijdou za klientem s klasickým 
přístupem reklamní agentury. Zeptají se na budget, 
navrhnou, jak to co nejlépe udělat neboli utratit 
budget bez dalšího kontextu, a dál se již o nic 
nezajímají a při vyhodnocení říkají: „To jsme vám 
slíbili, to byl náš úkol, my vše splnili a zbytek je váš 
interní problém, milý kliente.“ Jenomže klient čekal 
komplexní řešení. Z lidí přivedených na web nemá 
nic, budget utracený a do EBITDA je minusovou 
položkou. A výsledný závěr: agentury jsou žrout 
na peníze. Tedy špatné jméno pro celý trh.
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Kvalita reklamní agentury je rozhodující
Samozřejmě je zde i řada dalších příčin této 
situace, a to primárně na úrovni základní kvality 
jednotlivých reklamních agentur, odbornosti 
jednotlivých členů týmu atd. Konečně reklam
ních agentur jsou dnes na trhu tisíce a logicky ne 
všechny mohou být kvalitní. To je však stejné jako 
i v jiných oblastech. Je třeba si vybírat dodavatele 
kvalitní, s dobrou referencí a být si vědom, že 
většinou mě nekvalitní dodavatel na způsobených 
ztrátách stojí více, než jsem ušetřil na ceně za jeho 
služby. A u služeb, které mají primárně podpořit 
růst mého byznysu, toto platí dvojnásob.

Jak z této situace ven, jak napravit  
tuto špatnou reputaci?
Začněme doporučením pro klienty. Moje koučka 
a kamarádka Janka Chudlíková mě vždy uči
la: „Mých padesát, tvých padesát.“ Neboli vždy, 
v každé situaci začni od sebe a uvědom si, co jsi 
mohl udělat jinak. Proto jako první věc doporučuji 
klientům si nejprve co nejpřesněji ujasnit, jakého 
partnera potřebuji. Komplexního poradce pro 
marketing, nebo jen výrobce reklamy? A podle 
toho musím vybírat. A je jasné, že když chci kom
plexní službu, tak mi ji asi nedodá pětadvacetiletý 
super master na sociální sítě, i když na ty je per
fektní. Na celek však prostě nemá dost zkušeností.

Nastavení KPI a odměňování
Když už vím, koho chci, jakého partnera, tak dle 
toho mu musím nastavit KPI a také odměňování. 
Chci li komplexní řešení, vyberu dle toho partnera 
a ideálně mu nastavím i část odměny v návaz
nosti na participaci na byznysu a obchodních 

výsledcích. Konečně i to mi odliší, zda ten partner 
zkušenost má, či nemá. Pokud ne, tak na tento 
způsob odměny nikdy nepřistoupí. Chci kvalitního 
producenta reklamy? Pak mu dávám skutečně 
konkrétní zadání, například počet kvalitních lidí 
na stránkách a dle toho KPI. Zároveň vím, že 
zbytek odpovědnosti je jen na mně, a musím si 
s tím umět poradit interně. A když již vím, koho 
opravdu potřebuji, tak z těch relevantních vybírám 

opravdu pečlivě. Jak jsem uvedl, nekvalitní partner, 
kvůli kterému přicházíte o zisk, bude stát víc pe
něz, než jste doufali, že za levnější služby zaplatíte.

Doporučení pro agentury
Opět začněte u sebe. Je dobré si uvědomit, na co 
mám a na co ne. Neřiďte se nikdy příslovím Nikdo 
vám nemůže dát, co já vám umím slíbit. Je to 
extrémně krátkozraké a práce v oblasti reklamy 
a marketingu je postavena na dlouhodobých 
obchodních vztazích díky obchodním výsledkům, 
a ne na jednorázovém obchodu. Na to řada agen
tur již doplatila. Komunikujte vždy dopředu jasně 
a srozumitelně, za co berete zodpovědnost a za co 
už ne. Prostě, kde je už klientovo.

V krizi je marketing důležitější  
než kdy jindy
Nemyslím si tedy, že se blíží konec reklamních 
a marketingových agentur. Ty kvalitní budou 
potřeba i nadále, protože i klienti budou čím dále 
tím víc potřebovat pomáhat s byznysem. Rovněž 
současná geopolitická a ekonomická situace jistě 
přispěje k tomu, že se blíží konec těch špatných. 
A to je jenom dobře pro všechny.

Vývoj současné situace se již dnes promítá do 
rozhodování firem. Tedy zda společnosti inves
tují peníze do marketingu a v jakém rozsahu. 
Zdražování energií a vysoká inflace vedou mnoho 
společností k úsporám. Současná doba tak trochu 
připomíná finanční krizi z roku 2008. Na straně 
jedné firmy začínají snižovat náklady i obezřetně 
omezovat investice a marketing, což je samozřejmě 
jedno z prvních, nad čímž se ve firmách minimál
ně přemýšlí. Na druhou stranu, každá základní 
učebnice krizového řízení říká: Nejdříve proškrtejte 
náklady a následně nastartujte byznys. A marketing 
je jedním z nástrojů, kterými se startuje byznys. 
Otázkou je, zda agentury budou schopné přesvědčit 
potenciální klienty, že investice do reklamy a mar
ketingu jsou tím správným nástrojem, do kterého 
investovat. O to důležitější bude u agentur i důvěra 
ve své schopnosti a ochota se podílet na obchod
ním riziku klienta a vázat minimálně část své 
odměny na konečný obchodní výsledek.  ■

TOMÁŠ VACEK, partner ve společnosti Contexto Consulting

 NEJDŘÍVE PROŠKRTEJTE NÁKLADY 
A NÁSLEDNĚ NASTARTUJTE BYZNYS. 
A MARKETING JE JEDNÍM Z NÁSTROJŮ, 
KTERÝMI SE STARTUJE BYZNYS.
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Nepodceňujte e ‑mail marketing

Síla first party dat
E ‑mail může v době TikToku a Instagramu vypadat jako prehistorický komunikační nástroj.  
Jedná se však opravdu o efektivní marketingový kanál, který může při správném uchopení dodávat skvělé výsledky. 
Pojďme se na e ‑mail marketing podívat zblízka.

E mail používáme ke každé registraci, k založe
ní bankovního účtu, pro slevové kartičky, při 
nákupu na e shopu, pro pracovní i nepracovní 

komunikaci e mail používáme. A přestože není to
lik trendy jako moderní sociální média, má celou 
řadu nesporných výhod. Většina i freemailových 
služeb umožňuje dlouhodobě skladovat dostačující 
množství dat, aby se člověk mohl dostat k několik 
let staré komunikaci. E mail je přehledný, umož
ňuje posílat celou řadu příloh i formátování samot
ného textového obsahu. E mailovou komunikaci 
lze použít jako důkaz v různých sporech. Přestože 
část lidí má několik e mailových účtů, pořád se 
jedná o toho samého člověka, kterého najdeme  
po danou e mailovou adresou.

E -mail marketing a first party data
Právě identifikace uživatele na základě e mailové 
adresy je jeden z nejsilnějších argumentů pro práci 
s e mail marketingem. First party data v tomto 
kontextu znamenají, že máte k dispozici jedno
značný identifikátor uživatele, který jste legálně 
získali. Například uživatel nakoupil na vašem 
e shopu, nechal vám svou e mailovou adresu 
a povolil vám zasílat mu reklamní sdělení. Okolo 

e mailové adresy můžete postavit část analytiky 
i velmi personalizované reklamy. Je vám jedno, 
zda uživatel přijde na váš web z mobilu, pra
covního počítače, nebo tabletu doma, pokud se 
přihlásí. Víte, jaké produkty uživatel nakoupil, jaké 
produkty prochází, jaké produkty dal do košíku, 
ale neodeslal objednávku. Na to můžete následně 
marketingově reagovat. Koupil si uživatel bazén? 
Nabídněte mu plachtu na bazén a bazénovou 
chemii. Prohlížel si kategorii pánských černých 
svetrů? Upozorněte ho na nové zboží nebo nově 
zlevněné produkty v dané kategorii. Nechal si zbo
ží v košíku, ale neodeslal objednávku? Nabídněte 
mu slevový kód při dokončení nákupu.
Toto všechno primárně probíhá v rámci e mailové 
komunikace, nicméně existuje celá řada rozšíření 
napříč dalšími kanály, jako jsou sociální média, 
PPC systémy nebo klasické SMS. Okolo e mailové 
adresy lze postavit extrémně personalizovaný 
marketing.

Nástroje a možnosti e -mail marketingu
Nástrojů pro e mail marketing je na trhu celá řada. 
V českém prostředí patří mezi nejpopulárnější 
Ecomail, Smartemailing, Mailkit či Targito. Sa

mozřejmě z hlediska zahraničních nástrojů máme 
ještě větší výběr, nicméně schopnost doručit e mail 
i do e mailových schránek českých platforem je 
nespornou výhodou právě českých nástrojů.
Pokud se podíváme na funkcionality, tak všechny 
nástroje disponují podobnými možnostmi. Každý 
obsahuje editor šablon, kde si můžeme poskládat, 
jak má e mail vypadat. Umožňují sběr kontaktů 
a práci s nimi, různé více či méně populární seg
mentace apod. Všechny nástroje zároveň umožňují 
nastavení automatizací. Tedy nebudete posílat 
stejný newsletter na část nebo celou databázi, 
ale konkrétní uživatel dostane e mail na základě 
konkrétních akcí či podmínek. To je extrémně 
silný nástroj. Lze definovat jednoduché podmínky, 
například odeslat e mail určitou dobu po prvním 
nákupu, popřát k svátku apod., ale i složitější, kdy 
mu můžeme nabídnout komplementární zboží 
k tomu, které již zakoupil, vygenerovat slevový 
kód na další nákup a reaktivovat daného uživatele, 
případně připomínat se klasicky s nedokončenou 
objednávkou.

Pobídky a jak na ně
Důležitou součástí strategie e mail marketingu 
jsou pobídky, proč by měl daný uživatel přijít 
na váš e shop a nakoupit. Sdělení, že prodáváte 
produkt XY, obvykle není zajímavé. Je třeba mít 
připravené akce, které motivují uživatele k návratu 
a nákupu – namátkou klasické procentuální slevy, 
2+1 zdarma, doprava zdarma, dárek k nákupu. 
Kromě toho je třeba vyvinout i pocit urgence – 
časově omezit platnost akce či omezení počtu 
produktů. Dát pocit exkluzivity, tajné nabídky jen 
pro vás.

Budoucnost e -mail marketingu 
a Customer Data Platforms
E mail marketingem to jen začíná. Již dnes existují 
takzvané Customers Data Platforms, jako jsou ná
stroje Meiro či Edrone, které umožňují propojovat 
existující informace o uživateli napříč různými 
reklamními platformami. To je budoucnost online 
marketingu, superpřesné cílení na základě first 
party dat. E mail marketing je z tohoto pohledu 
prvním krokem.  ■

RADIM KRACÍK, Effectix
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  udržitelnost

pracuje s úzce vybranými partnery respektujícími 
principy udržitelnosti a která s přebytečnými nebo 
zbytkovými textiliemi bude nakládat z pohledu 
jejich dalšího využití a naplní tak myšlenku cirku
lární ekonomiky. A patří sem i společnost, která 
vytvořila nástroj pro měření uhlíkové stopy firem 
a pomáhá jim vyrovnat jejich emise.
Základní kritéria jsou jasná a neměnná: fyzická 
nebo právnická osoba, která vykonává na území 
Česka na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou 
podnikatelskou činnost, má počet zaměstnanců 
na úrovni 10–250 lidí, svou činností podporuje 
udržitelné podnikání a má pozitivní přímý či 
nepřímý dopad na životní prostředí.

ekologicky šetrné výrobní nebo obalové postupy, 
cirkulární hospodářství, inovativní přístupy, využí
vání chytrých technologií a podobně.
Vhodného kandidáta zcela určitě lze najít v růz
ných segmentech. V tomto ohledu mají všichni při 
tipování ideálních klientů zcela volnou ruku.
V České republice se zaměřujeme na malé a střed
ní podnikatelské subjekty (10–250 zaměstnanců), 
jejichž činnost má pozitivní dopad na životní 
prostředí. Může jít o společnost vyrábějící či 
využívající senzory IoT, používané v zemědělství 
k optimalizaci zavlažování a tlumení chorob, což 
povede ke snížení používání pesticidů, ale také 
o módní značku nebo textilní firmu, která spolu

Skupina Generali, jejíž důležitou součástí je Generali Česká pojišťovna, dlouhodobě usiluje o podporu kultury udržitelnosti 
mezi malými a středními podniky v Evropě. Důkazem je i projekt SME EnterPRIZE, s jehož pomocí propaguje a rozšiřuje 
povědomí o ekologickém a udržitelném podnikání v oblasti SME.

Generali Česká pojišťovna 
fandí udržitelnosti

SME EnterPRIZE je vlastně soutěž, ve které 
dáme těmto společnostem hlas. Oceníme je 
a také zviditelníme. A co víc – umožníme jim 

sdílet jejich inovace a osvědčené postupy, aby se 
mohly stát inspirací pro ostatní podnikatele.

Pro koho je soutěž určena
Jde o společnosti, kterým není životní prostředí 
lhostejné a které svým fungováním přispívají – pří
mo, či nepřímo – k jeho ochraně. Jak si představit 
příspěvek malých a středních podniků k udrži
telnému podnikání? Může jít například o snížení 
spotřeby energie či vody, využívání obnovitelných 
zdrojů, recyklaci a využití přírodních surovin, 
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  udržitelnost

Nejde jen o peníze
Hlavní cena je spojena s odměnou 100 000 Kč 
a první tři firmy jsou nominovány do meziná
rodního kola, ve kterém mezinárodní porota 
vybere Hrdinu udržitelnosti. Ten je pozván na 
mezinárodní vyhlášení finále soutěže do Bruselu, 
a to včetně zajištění cesty a ubytování. Účastní
ka na druhé příčce Generali Česká pojišťovna 
odmění 70 000 Kč, účastník na třetím místě 
získá 50 000 Kč. Ti, kteří se umístí do 10. místa, 
pak obdrží symbolických 10 000 Kč. Pro oceněné 
bude připraven také certifikát SME EnterPRIZE, 
který odměňuje firmy za jejich přístup k udrži
telnosti. Trojice vítězů získá navíc cílenou me
diální propagaci. Což je způsob, jak je podpoří
me, aby byli více na očích – klientům, veřejnosti 
nebo konkurenci. Všichni účastníci z finálové 
TOP 10 pak budou mít možnost zúčastnit se 

slavnostního galavečera spojeného s vyhlášením 
vítězů. Generali Česká pojišťovna spustí další 
ročník soutěže od začátku roku 2023. Zaměří se 
opět na segment SME a jeho ekologicky laděné 
projekty a aktivity. Připravovat se můžete již 
dnes, kritéria pro výběr odbornou porotou jsou 

známá. Budou to Originalita, Hmatatelný přínos 
pro životní prostředí, Vliv v oblasti Cílů udrži
telného rozvoje OSN, Ekonomická udržitelnost 
ve středně a dlouhodobém horizontu, Možnost 

projekt rozšiřovat, Replikovatelnost a Wow 
faktor.

SME a udržitelnost
Malé a střední podniky jsou základním stavebním 
kamenem ekonomiky nejen v České republice, 

ale i v celé Evropě. Podporou v přechodu k jejich 
udržitelnému fungování a podnikání zajistíme 
lepší budoucnost jak jim, tak i každému z nás. 
Tento přístup je konečně také prioritou Evropské 
komise, která se snaží o transformaci evropské 
ekonomiky směrem k ekonomice více udržitelné, 
a tedy ekologické.
Udržitelnost představuje obrovskou příležitost 
růstu pro malé a střední podniky: výzkumy uka
zují pozitivní vztah mezi udržitelným chováním 
malých a středních podniků a jejich finanční 
výkonností. Přijetí udržitelnějších obchodních 
modelů jim pomáhá dosáhnout dlouhodobého 
úspěchu a pomáhá jim i k rychlejšímu zotavení 
po ekonomicky složitých dobách. ■

PETR SIMON

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY (SME)
Přispívají zásadním způsobem 
k hospodářskému růstu země, k sociální 
stabilitě a inovacím.
	■ 99 % podniků v Evropě tvoří právě ty 

z kategorie SME
	■ 56 % veškeré přidané hodnoty v Evropě tvoří 

právě SME sektor
	■ 2/3 všech zaměstnanců soukromého sektoru 

pracuje v SME
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  udržitelnost

Udržitelnost není mrtvá,  
rapidně mění chování firem
Udržitelné podnikání a ochrana klimatu pronikají stále více do každodenního fungování společností napříč segmenty. 
Udržitelně se chovají nejen velké korporace, ale stále více i menší a středně velké firmy, který nejsou řízeny tak strategicky.

Udržitelnost přestává být vnímána jako for
mální záležitost, stává se novým měřítkem, 
podle něhož lidé hodnotí kvalitu výrobků, 

pověst značek i kvalitu firem jako zaměstnavatelů.

Recyklace a další první malé krůčky
Velké korporace a další větší firmy mají udržitel
nost již jako nedílnou součást strategie. V poslední 
době se ale udržitelně chová stále více menších 
firem, které nejsou až tolik svázány strategickými 
principy ani nutně neprezentují svoje výsledky ve 
výročních zprávách či na webových stránkách. 
Chovají se udržitelně proto, protože to majitelé či 
zaměstnanci považují za správné. Někde to začíná 
u malých krůčků, jako je třídění odpadu, recyklace 
či omezení plýtvání, a pokračuje využitím ekolo
gičtějších surovin a materiálů pro výrobu, obaly 
či kancelářský materiál a vybavení až po pečlivější 
výběr dodavatelů a partnerů.

Udržitelné používání  
energetických zdrojů
Prosazení udržitelnějších řešení nahrává i sou
časná energetická krize. Rostoucí ceny nutí firmy 
přehodnotit možnosti využití alternativních zdrojů 
a mnohé z nich už začaly s modernizací výrobních 
i administrativních objektů. Osazování solárních 
panelů na střechy a fasády, tepelná čerpadla, reku
perační systémy nebo využití termostatů přinášejí 
reálné úspory energií a přispívají k udržitelnějšímu 
fungování.
„Stále více firem zajímají nejen úspory energií, ale 
i dlouhodobý efekt nových řešení. Častěji používají 
energetický audit, který jim ukáže reálné možnosti 
úspor, třeba i v netušených oblastech. Třeba jen 
správná regulace vytápění a klimatizace podle 
skutečných potřeb, důsledné vypínání elektrospotře‑
bičů, využití vegetace nebo inteligentních technologií 
k zastínění prostor mohou přinést výrazné úspory. 
Prosazují se stále více udržitelné technologie využí‑
vající přebytkové teplo, dešťovou i odpadní vodu. 
Pro racionalizaci vytápění, provozu klimatizací či 
osvětlení se využívají inteligentní čidla a další chytré 
technologie,“ říká Jiří Vágner z SSI Energy.

Udržitelnost v běžném provozu
Z hlediska udržitelnosti je jedním ze současných 
trendů také snižování chemikálií, které nega
tivně ovlivňují životní prostředí i lidské zdraví. 
V mnoha oblastech nám usnadňují život – hubí 

škůdce a plevele, zpomalují hoření věcí, které nás 
obklopují, usnadňují balení potravin, umožňují 
nám snadno se zbavit nečistot a choroboplodných 
částic. Mnohé z nich ale představují také riziko – 
nedají se odstranit ze životního prostředí, mohou 
zamořovat vodu i potraviny a negativně ovlivňovat 
zdraví. Mnoho firem však toto vnímá a nahrazuje 
tyto látky ekologickými řešeními.
„Při úklidu firemních prostor nebo péči o zeleň či 
likvidaci plevele ve svých areálech mnoho firem vy‑
užívalo chemické cesty, které zatěžují životní prostředí 
i lidský organismus. Postupně přecházejí na řešení 
bez chemických prostředků. Například v interiérech 
čištění horkou párou odstraní nejen nečistoty a mast‑
notu, ale i choroboplodné zárodky a běžné bakterie, 
dokonce deaktivuje i obalené viry včetně koronaviru. 
V exteriérech pak škodlivé pesticidy a herbicidy zase 
nahrazuje prosté pravidelné zametání zárodků pleve‑
lů. Stále oblíbenější jsou také varianty využívající hor‑
kou vodu či vodu pod vysokým tlakem, které dokážou 
zničit i kořeny plevele a jiných nežádoucích rostlin,“ 
potvrzuje Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Jak změřit, zda neškodím?
Současný přístup k udržitelnosti je širší – kro
mě dopadů samotné výroby nebo jiné činnosti 

sleduje nejen uhlíkovou stopu, nakládání s vodou 
a s dalšími zdroji, ale i sociální rozměr, například 
genderovou vyváženost, úrazovost na pracovišti 
či investice do zaměstnanců. A v neposlední 
řadě také vztah k partnerům v ekosystému i celé 
společnosti.
„Při prosazování udržitelného chování se v současné 
době uplatňuje jednotná metrika ESG. Jde o zkratku 
slov Environment, Social a Governance, tedy 
hodnot, které jsou zásadní pro udržitelný rozvoj. 
Pod environmentální spadá vše, co se týká životního 
prostředí, tedy nejen uhlíková stopa, ale i nakládání 
s vodou nebo dopad činnosti společnosti na biodi‑
verzitu. Pak je tu sociální rozměr, tedy jak daná 
společnost a její zaměstnanci mohou ovlivňovat 
společnost okolo sebe. Například kolik hodin věnuje 
firma tréninku svých zaměstnanců, kolik úrazů 
mají, jaká je genderová vyváženost. A nakonec 
pojem governance, řízení, který označuje vztah 
vůči stakeholderům, tedy majitelům nebo regulá‑
torům,“ vysvětluje Karel Kotoun, senior manažer 
ve společnosti Accenture a odborník v otázkách 
udržitelnosti.  ■

PETR JARKOVSKÝ
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České technologie společnosti AŽD 
najdete ve dvaceti zemích světa
Společnost AŽD, která se specializuje na vývoj, výrobu, montáž a servis zabezpečovacích, sdělovacích, řídicích 
a komunikačních technologií nejen na železnicích, ale i na silnicích a v metru, každým rokem posiluje své aktivity v zahraničí. 
Momentálně se jedná o více než 30 procent všech aktivit společnosti, které se odehrávají nejen ve východní a jihovýchodní 
Evropě, ale také například v Turecku, Indii či Malajsii.

Nejčerstvějším zahraničním úspěchem je kon-
trakt pro chorvatskou správu železnic (HŽ 
Infrastruktura) na kompletní dodávku zabez-

pečovacího a telekomunikačního zařízení na trati 
Hrvatski Leskovac – Karlovac v hodnotě 263,5 mil. 
HRK (v přepočtu cca 870 mil. Kč). Jedná se o úsek, 
který je součástí panevropského koridoru (Za-
greb – Rijeka). Slavnostní podpis smlouvy o dílo 
proběhl v Karlovaci za osobní účasti chorvatského 
premiéra Andreje Plenkoviće a ministra dopravy 
Olega Butkoviće.
„Chorvatsko dlouhodobě patří mezi strategická 
teritoria, kam naše společnost vždy chtěla dodávat 
moderní železniční zabezpečovací technologie. 
Tento první významný projekt je pro nás současně 
završením ohromného úsilí a velkou výzvou 
prokázat kvalitu českých systémů a profesionalitu 
AŽD. Důvěra k naší společnosti, kterou při pod-
pisu smlouvy vyjádřil premiér Andrej Plenković 
a ministři chorvatské vlády, nás zavazuje,“ řekl 
po podpisu smlouvy generální ředitel AŽD 
Zdeněk Chrdle.
V rámci modernizace zabezpečovacího zařízení 
bude společnost AŽD v Chorvatsku instalovat 
plně elektronické staniční zabezpečovací zařízení 
ESA 44, které bude řídit provoz ve třech železnič-
ních stanicích (Hrvatski Leskovac, Jastrebarsko, 
Karlovac) a dále v šesti zastávkách. Součástí 
dodávky je také integrované traťové zabezpečovací 
zařízení, zabezpečení 62 výhybek, instalace systé-
mu počítačů náprav a vybavení všech zmíněných 

železničních stanic a traťových úseků moderními 
návěstidly s LED svítilnami v počtu více než 
200 kusů. AŽD také zajišťuje dodávky osmi že-
lezničních přejezdů, systému pro ohřev výhybek, 
telekomunikační techniky a úpravy stávajících 
budov pod architektonickou ochranou. Trať 
v celkové délce 44 km společnost AŽD vybaví také 
jednotným evropským vlakovým systémem ETCS 
úrovně L1 s rozšířením jednoho kusu radioblokové 
centrály pro ETCS úrovně L2.
„Železniční doprava je na celém světě jednou 
z nejbezpečnějších a nejrychlejších druhů dopravy. 
Je důležité, abychom byli součástí evropských sítí 
a naše infrastruktura šla s dobou,“ řekl při podpisu 
smlouvy chorvatský premiér Andrej Plenković 
a předseda představenstva HŽ Infrastruktura Ivan 
Kršić dodal: „Tato smlouva posiluje nejen naše 
železnice, ale také Chorvatsko jako člena Evrop-
ské unie. Tímto projektem pokračujeme v plánech 
modernizace železniční sítě na chorvatské části 
Středozemního koridoru a začínáme s modernizací 
železniční infrastruktury ze Záhřebu do Rijeky.“
Aktuálně nejdůležitější zahraniční zakázkou je pro 
AŽD modernizace zabezpečovacího a telekomu-
nikačního zařízení na polské trati Poznaň – Štětín 
v hodnotě 3,5 mld. Kč. Dalšími významnými 
zakázkami jsou modernizace bulharské části 
železniční tratě Sofi e – Dragoman – srbská hranice 
za 415 mil. Kč nebo dodávka zabezpečovacího 
zařízení pro srbskou železniční trať Subotica – 
Horgoš za 300 mil. Kč.

Zahraniční úspěchy AŽD jdou ruku v ruce s aktiv-
ním zapojením české společnosti do mezinárodní 
spolupráce v rámci Evropské unie. Odborníci 
z AŽD jsou zastoupeni v konsorciu UNISIG, kde 
se podílejí na aktualizaci nejdůležitější evropské 
legislativy – Technické specifi kace pro interope-
rabilitu – TSI CCS, jejíž součástí je specifi kace 
jednotného evropského zabezpečovacího systému 
ETCS. AŽD je také členem výzkumného programu 
Shift 2Rail, jehož výsledky jsou průběžně předsta-
vovány veřejnosti. Příkladem této spolupráce je 
úspěšná demonstrace ATO over ETCS, kdy AŽD 
jako první na světě rozjela automaticky vedený 
nákladní vlak. Vedle toho je AŽD zakládajícím 
členem návazného výzkumného programu Euro-
pe’s Rail, který je, podobně jako Shift 2Rail, spo-
lečným podnikem s 50procentní účastí Evropské 
komise. Vývojová spolupráce v tomto společném 
podniku nás odlišuje od ostatních konkurentů 
na trhu. Přináší nám nejen využití nových techno-
logií v praxi, ale i možnost spoluvytvářet železniční 
technologické prostředí v rámci Evropy a zvyšovat 
know -how a technologickou vyspělost naší společ-
nosti. Dále jsme aktivními členy České i Evropské 
asociace železničního průmyslu ACRI a UNIFE, 
Diskuzního fóra při Evropském parlamentu – Rail 
Forum Europe, Hospodářské komory ČR, Svazu 
osobních železničních dopravců – SVOD Bohemia 
a dalších organizací.  ■

 JIŘÍ DLABAJA
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Online konfigurátor CZ je prvním 
nástrojem ve svém oboru na světě

Česká zbrojovka umí vyrobit 
zbraň na míru jako košili
Ještě před vypuknutím globální pandemie covidu-19 představila skupina Colt CZ Group konfi gurátor, který umožňuje online 
sestavení zbraně dle představ zákazníka na počítači nebo mobilu z pohodlí domova. Konfi gurátor od té doby navštívilo více 
než 200 tisíc uživatelů v ČR a v dalších pěti evropských zemích, kteří si dohromady sestavili 3 tisíce tzv. customizovaných 
zbraní. Možnosti CZ konfi gurátoru a budoucí plány významného českého výrobce zbraní v rozhovoru popisuje Jan Gibek, 
Head of Cyber Sales České zbrojovky.

Máte už svou vlastní zbraň na míru?
Pomyslná kovářova kobyla v tomto případě 
nechodí bosa. Nechal jsem si 

přizpůsobit nejnovější model pistole 
CZ P-10 s modře laděnými ovlá-
dacími prvky, podobiznou gibona 
na krytce závěru a s kolimátorem pro 
jednodušší zamíření.

Co vše je možné v konfi gurátoru upravovat 
na míru?
Konfi gurátor nabízíme pro pistole sérií P-10, TS 2 
a Shadow 2, malorážky CZ 475 a model CZ Scor-
pion EVO 3. Pro laika budou nejlépe rozpoznatel-
né hlavně estetické úpravy, kdy je možné změnit 
barvu rámu, závěru a dalších ovládacích prvků. Po 
technické stránce jsou možnosti bohaté – na zbraň 
je možné přidat samostatnou optiku nebo základní 
mušku vyměnit za tritiovou či světlovodnou. 
Nejčastěji si zákazníci v konfi gurátoru upravují 
záchyty a spouště. U malorážky CZ 475 si často 
vybírají z různých druhů pažeb, podobně je tomu 
u samopalu EVO 3.

Co vás vedlo ke spuštění konfi gurátoru?
Fenomén personalizace nás v dnešní době provází 
na každém kroku, od maličkostí, jako je vyšitý mo-
nogram na manžetě košile, až po speciální odstín 
metalíz u luxusních automobilů. Chtěli jsme proto 
vyjít vstříc i střelecké komunitě a nabídnout mož-
nost maximálního přizpůsobení na míru. Byli jsme 
první v naší branži, kdo na trh podobný nástroj 
uvedl, a už nás následovalo několik dalších výrobců.

Našli si k tomuto nástroji zákazníci 
cestu, nebo stále preferují návštěvy ve 
specializovaných prodejnách?
Možnost si zbraň osahat, vyzkoušet, jak padne 
do ruky, nebo zkušební střelbu nenahradí žádný 
virtuální nástroj. Takovou ambici jsme ani neměli. 

Největší výhodou našeho 
nástroje je, že spojuje rychlost 
takřka sériové výroby s individuálním přístupem 
zkušených puškařů. Každou zbraň sestavenou 
na konfi gurátoru puškař ručně složí, slícuje, zkont-
roluje její funkci a může ihned expedovat k zákazní-
kovi. Sériová výroba by toho nikdy nebyla schopna.

Jak konfi gurátor funguje v praxi?
Zákazník si v konfi gurátoru vybere požadova-
ný model a parametry zbraně. Po dokončení 
objednávky a složení zálohy jde zbraň obratem do 
výroby – všechny díly jsou už vyrobené a o kom-
pletaci se starají naši zaměstnanci. I proto můžeme 
na všechny konfi gurované úpravy garantovat plnou 
záruku. To je velká výhoda oproti tomu, když si zá-
kazník koupí zbraň a příslušenství zvlášť a následně 
si vlastní neodbornou manipulací zbraň poškodí. 
V takovém případě nelze uplatnit reklamaci.

Ve kterých zemích od spuštění v ČR 
konfi gurátor funguje a jaké máte plány do 
budoucna?
Konfi gurátor je mimo Českou republiku dostupný 
také na Slovensku, v Polsku, Německu, Rakousku 
a ve Francii. Právě ve Francii jsou zbraně CZ velmi 

populární. Například útočné pušky BREN 2 použí-
vá elitní protiteroristická jednotka francouzského 
četnictva GIGN. Do budoucna bychom chtěli 
vybudovat celoevropské centrum pro customizaci 
zbraní CZ. To pro nás bude logistická výzva, proto-
že chceme poptávku uspokojovat v horizontu dnů.

S jakými specifi ckými legislativními 
překážkami se setkáváte v různých zemích?
Na trhu v rámci EU platí, že zbraň objednaná přes 
internet vždy přijde do autorizovaného výdejního 
místa a je vydána po předložení platného nákupní-
ho povolení a zbrojního pasu. Některé země mají 
svá specifi ka pro získání povolení vlastnit zbraň, 
způsob prodeje, dopravy a uložení. Tyto drobné 
rozdíly řešíme individuálně s našimi obchodními 
partnery v každém státě. Samozřejmě na začátku 
každého projektu je prováděna právní analýza pro 
splnění legislativních podmínek EU a jednotlivých 
států pro používání tohoto prodejně – marketingo-
vého nástroje.  ■

ONDŘEJ ČINČURA
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Českým nábytkářům se daří, 
krizím navzdory
„Českým nábytkářům se daří lépe, než jsme mysleli,“ říká tajemník Asociace českých nábytkářů (AČN) Tomáš Lukeš. Jeho 
optimismus pramení z právě zveřejněných statistických údajů. Podle nich roste hodnota produkce nábytku a zpomaluje 
se import, což posiluje pozici českých výrobců. Na druhou stranu se zpomaluje také export. Asociace českých nábytkářů 
zároveň představila novinky v ocenění Nábytek roku.

Zveřejněné statistiky za rok 2022 udávají dopo
čet podle výsledků prvního pololetí a simulaci 
za předpokladu, že druhé pololetí zaznamená 

stejný vývoj jako to první. Z tohoto pohledu AČN 
předpokládá další růst hodnoty produkce nábytku 
v letošním roce, a to na 53,8 mld. Kč. „Výrazně 
slabší nárůst zaznamená podle naší simulace 
export, a to z 39,57 miliardy korun v roce 2021 
na 40 miliard korun v letošním roce. Zpomalení 
růstu exportu pravděpodobně způsobují omezení, 
která se zavádějí na západních trzích. Podobné 
zpomalení pozorujeme i u importu nábytku, a to 
z 29,8 miliardy korun na 31,2 miliardy českých 
korun,“ představuje bližší výsledky Tomáš Lukeš. 
Největší podíl exportu cílí do Německa, což činí 
v prvním pololetí 2022 7 mld. Kč, následuje Fran
cie s 1,5 mld. Kč, Slovensko s 1,4 mld. Kč a USA 
1,36 mld. Kč.

Výkon oboru výroby nábytku zaznamenal v prv
ním pololetí další růst v řadě. „Neustále se mluví 
o covidu, válce, energetické krizi, což řadu investorů 
zneklidňuje. Proto zvažují investice do nákupu ná‑
bytku,“ vidí Lukeš důvod dobrých čísel. Vzhledem 
k růstu cen vstupů se ovšem promítají tyto ceny 
i do cen výsledných produktů, a to sice nejenom 
nábytku, ale i do služeb s nábytkem spojených. 
Jedná se především o montážní práce spojené 
s instalací nábytku, jeho převoz, ale i další položky 
jako třeba pojištění a podobně. Zmíněný výkon 
ovšem není způsoben vyšší výrobou, ale promít
nutím zvýšených cen vstupů do finálního nábytku 
i nábytkových dílců, tedy zdražením nábytku. 
„Kvalita není zadarmo, proto kvalitní produkty 
nikdy nemohou být levné. Charakteristikou českých 
výrobců je, že se zaměřují na nábytek s vysokou při‑
danou hodnotou. Nemohou tedy jinak, než všechny 

tyto náklady do konečné ceny promítat,“ doplňuje 
tajemník asociace.

Větší podíl tuzemských výrobců 
na českém trhu
S potěšením AČN přijímá zpomalení dyna
miky importu, jeho růst již není tak silný jako 
v uplynulých letech. „Import především znamená 
dovoz méně kvalitního a levného nábytku, který 
cílí na nízkopříjmové skupiny obyvatel. Přitom 
právě tato skupina v současné době nákup nábytku 
nejvíce omezuje,“ vysvětluje Tomáš Lukeš. Největší 
podíl na importu nábytku do České republiky má 
Polsko, které v prvním pololetí 2022 dovezlo do 
ČR nábytek za 3,9 mld. Kč. Následuje Německo 
s 3,8 mld. Kč, třetí je Čína s 3,1 mld. Kč.
Jak už jsme naznačili, nízkopříjmové skupiny 
vyhledávají spíše levný zahraniční nábytek. Lukeš 
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si ale myslí, že i jim mají čeští nábytkáři co nabíd
nout: „Chtěl bych vyzvat i tyto lidi, kteří nemají moc 
peněz, aby si pořídili nábytek na zakázku. Nábytek 
vyráběný českým truhlářem nemusí být až o tolik 
dražší a rozhodně vydrží déle.“

Celkově si český nábytkářský průmysl podle 
Lukeše stojí velmi dobře: „Nábytek bývá v závěsu 
za stavebnictvím. Když stavebnictví stojí, nábytek 
stále ještě poměrně jede. Naopak když se stavebnic‑
tví začne rozjíždět, nábytkářství zůstává v útlumu. 

Jaký vývoj nás ale teď čeká, si netroufám odhadovat. 
Řada výrobců má letos zafixované ceny energií 
a záleží na tom, jaké ceny jim dodavatelé nabídnou 
pro příští rok. Největším strašákem pak je inflace. 
Výhledy jsou tedy nejisté, ale zároveň není důvod 
k panice. Energií je v Evropě dost, jde jen o to, dostat 
je ke spotřebitelům.“

České výrobce podporuje i ocenění 
Nábytek roku
K rozvoji českého nábytkářského průmyslu pomá
há i ocenění Nábytek roku. Jeho hlavním cílem je 
podpora nové tvorby v nábytkářské výrobě v České 
republice s důrazem na kvalitní design. Ocenění 
umožňuje bližší poznání a rozbor výrobků českých 
nábytkářů. Zkvalitňuje informovanost a odborné 
i laické veřejnosti představuje spektrum součas
ných špičkových výrobků v českém odvětví výroby 
nábytku. Ocenění pobízí a motivuje designéry 
a výrobce k vyšší tvůrčí aktivitě. Taktéž významně 
přispívá k budování samostatných obchodních 
značek českých výrobců nábytku, čímž celkově 
zvyšuje renomé celého oboru výroby nábytku.
Čtrnáctý ročník, který právě začíná, ale projde vý
raznou změnou. Dosud nové výrobky posuzovala 
úzká hodnotitelská komise. O tom, který produkt 
se stane Nábytkem roku 2023, ale rozhodne pod
statně širší odborná veřejnost. „Jsou to designéři, 
architekti, technologové, akademičtí pracovníci, 
zkrátka všichni, kteří se nábytku profesně věnují,“ 
vyjmenovává Tomáš Lukeš. Tito odborníci se do 
hlasování zapojí pomocí speciální webové aplikace.
Své produkty mohou přihlásit všechny firmy, které 
nábytek vyrábí na území České republiky. Z přihlá
šených výrobků pak Asociace českých nábytkářů 
vybere ty, které postoupí do hlasování. To bude 
probíhat elektronicky na www.nabytek roku.cz. 
Uzávěrka pro přihlašování je stanovena na 15. led
na 2023, následujících deset dní bude vyhrazeno 
pro hlasování.  ■

DANIEL MRÁZEK

O ASOCIACI ČESKÝCH NÁBYTKÁŘŮ
Asociace českých nábytkářů od svého vzniku 
podporuje v České republice prodej kvalitního 
nábytku a poskytování kvalitních služeb 
vztahujících se k nábytku. Asociace českých 
nábytkářů je správcem značky Česká kvalita – 
Nábytek www.ceska ‑kvalita ‑nabytek.cz 
a provozovatelem vyhledávače prověřených 
nábytkářských firem www.nabytek ‑jistota.cz.  
Významný podíl činnosti Asociace českých 
nábytkářů zaujímá dlouholeté sledování 
statistických trendů ve výrobě a v obchodě 
s nábytkem. Asociace českých nábytkářů je 
významným partnerem pro instituce státní 
správy v zastupování požadavků podnikatelů 
z oboru výroby nábytku.
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navíc jen původ investovaného kapitálu, čímž se 
americká ekonomika brání před praním peněz.
„Peníze se posílají do notářské nebo advokátní 
úschovy v USA a jsou do projektu uvolněné ve 
chvíli, kdy imigrační úřad USA žádost přijme,“ 
vysvětluje současnou praxi Jiří Krejča. „V každé 
fázi procesu musí zúčastněné strany rozumět tomu, 
kdy se jim investice vrátí. Ještě se nám to nestalo, 
ale pokud by americký úřad jeho žádost odmítl při‑
jmout, jsme smluvně vázáni investorovi vrátit celých 
800 tisíc dolarů do 30 dnů.“
Jakou pomoc s trvalými pobyty můžou zatím ma
nažeři CTP vykázat? „Projekty EB‑5 realizujeme od 
roku 2011 a za tu dobu jsme pomohli získat trvalý 
pobyt v USA více než 900 rodinám,“ říká Christian 
Taulbee. „A ani jedné z rodin nebyla žádost o zelené 
karty zamítnuta.“  ■

PETR NOVÁK

jsou schopní investovat 800 tisíc dolarů,“ vysvětluje 
zástupce CTP v České republice Jiří Krejča.

Garance americké vlády
„Ze zkušenosti víme, že pro investory je zásadní 
jistota navrácení investované částky,“ říká Christian 
Taulbee. Budování domovů pro seniory podporují 
programy americké federální vlády – konkrétně 
program Section 232, který zajišťuje refinancová
ní podobných zařízení. Návratnost takové investice 
do 5 let je proto mnohem bezpečnější, než když 
se člověk rozhodne investovat do výstavby hotelů 
nebo obytných budov. Tam totiž návratnost zahra
ničních investic americké úřady žádným zvláštním 
programem nepodporují.
Program EB5 je win win pro všechny zúčastně
né – developer s větším kapitálem dokončí více 
projektů, zahraniční investoři získají trvalé pobyty 
a vydělá na tom i americká ekonomika, protože 
stavět tímto způsobem domovy seniorů nemu
sí amerického daňového poplatníka stát ani dolar.

Legální a transparentní
Celý proces je poměrně jednoduchý. Potřebné 
podklady připomínají proces, kdy fyzická osoba 
žádá o hypotéku nebo firma o úvěr v tuzemsku – 
vedle výpisu z trestního rejstříku je potenciální 
investor podle amerického zákona povinen doložit 

Nejspolehlivější výtah 
k americké zelené kartě
Chcete získat trvalý pobyt ve Spojených státech a cestovat bez omezení do USA? Tamní úřady nabízejí několik typů 
přistěhovaleckých víz založených na zaměstnání nebo podnikatelské činnosti a jedním z nich je i program EB‑5  
určený pro movitější zahraniční investory.

Co je jeho podstatou? „Je to imigrační program, 
se kterým přišla americká vláda jako s pobíd‑
kou ekonomického růstu, jež umožní v USA 

vytvářet nová pracovní místa,“ vysvětluje Christian 
Taulbee, manažer developerské a investiční 
společnosti Christian Tyler Properties (CTP), která 
spoluúčast potenciálních zámořských investorů 
umožňuje. „Výměnou poskytují americké úřady 
zahraničním investorům cestu k trvalému pobytu – 
takzvanou zelenou kartu, kterou můžou prostřed‑
nictvím tohoto programu získat i žadatelé z České 
republiky.“

Koho se taková nabídka týká?
O projekty, které nabízí CTP, mají zájem tři hlavní 
typy klientů: Ti, kteří se chtějí v Americe usadit 
a kvůli vlastnímu byznysu potřebují často cestovat 
do USA a zpátky. Dále senioři, kteří si přejí strávit 
svá pozdní léta ve vlastním domě na prosluně
né Floridě. „A v neposlední řadě nás kontaktují 
i rodiny, které by svým dětem chtěly dopřát americké 
univerzitní vzdělání spolu s výhodou domácích 
stipendií. Nechtějí prostě platit vysoké zahraniční 
školné,“ říká Taulbee.
Ať už do zmíněných kategorií spadáte nebo ne, 
je třeba uvést, že základní kapitál s pětiletou 
návratností není tak úplně pro každého: „Program 
EB‑5 je pro movitější potenciální investory, kteří 

Více informací na:

www.eb5.cz

PODROBNĚJI O PLÁNOVANÝCH 
STAVBÁCH
Stavební projekty, ze kterých si potenciální 
český investor vybírá, se nacházejí 
na jihovýchodě USA, obvykle se jedná 
o zóny typu městečka s přibližně 20 tisíci 
obyvateli, která leží v blízkosti větších 
měst. Většinu z nich najdete v zemědělské 
oblasti s krajinou, jež reliéfem i střídáním 
ročních období připomíná Českou republiku, 
konkrétně se jedná o americké státy Severní 
Karolína, Jižní Karolína, Georgia nebo Florida.

„Jako dobrý signál vnímám také zprávy, 
že velký rezidenční areál na Floridě teď 
developuje i PPF. Myslím si, že když tahle 
investiční skupina něco dělá, má svoje kroky 
dobře promyšlené,“ uzavírá Jiří Krejča, jehož 
společnost Vere Prague si za poradu a pomoc 
s vyplňováním amerických dotazníků nic 
neúčtuje, jelikož je součástí skupiny CTP.

Zleva oficiální zástupce CTP ve střední Evropě Jiří Krejča, viceprezident CTP pro komerční investice Zachary Eicholtz  
a ředitel divize EB‑5 v CTP Christian Taulbee.
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