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svátky a úspěšný 

rok 2023.

Tel.: +420 251 512 728, +420 602 117 440
Národní 7, Praha 1 • galerie@galeriekodl.cz

Kodl_11_mag_Hosp_Kom_210x297sp_prani.indd   1 23.11.2022   17:02:11



www.komora.cz   3

Vydání: 12/2022 – 01/2023 

číslo vyšlo 16. 12. 2022 

příští číslo vyjde 10. 2. 2023

Pro Hospodářskou komoru ČR vydává: 

COT group, s. r. o. 

Komplex Olšanka 

Táboritská 1000/23 

130 00 Praha 3 

IČO: 25098853 

www.cot.cz

Šéfredaktor: 

Petr Karban 

petr.karban@cot.cz 

Foto na titulní straně: archiv J. Vaníčka

Foto editorial: archiv HK ČR

Layout: Petra Honomichlová, Petra Martinásková

Grafická úprava a sazba: Jiří Novák 

Není    ‑li uvedeno jinak, jsou fotografie použité 

z Shutterstock.com.

Inzerce: inzerce@cot.cz

Distribuce: 

Mail Step, s. r. o. 

člen skupiny MEILLERGHP GmbH 

Do Čertous 2760/10 

193 00 Praha 9 – Horní Počernice

Produkce: Julie Válková, Lucie Jonáková

Marketing: Zdeněk Novák

Eventy: Lucie Podsedníková

Korektury: Táňa Holasová

Registrace MK ČR: E10663, ISSN 1802‑1247

Místo vydání: Praha 

Uzávěrka příštího čísla: 16. 1. 2023

Vychází 9x ročně

Vydavatel neručí za obsah inzerátů.

Předplatné a aktualizace členské základny: 

Odbor vnitřní komunikace 

Tel.: 266 721 604 

vnitrnikomunikace@komora.cz

Vážené dámy, vážení pánové,
poslední letošní vydání ča‑
sopisu Komora věnujeme 

tématu inovací, které se zejména 
v posledních týdnech ve veřejném 
prostoru objevuje jako heslo velmi 
často. Současná energetická krize 
nutí řadu podnikatelů přemýšlet 
o  svém podnikání v  nových sou‑
vislostech. Mezi inovace můžeme 
zařadit bezesporu také investice 
do energetických úspor a  do větší 
robotizace výroby. Tíživá situace, 
kterou tuzemské podniky aktuálně 
prožívají, tak může paradoxně urychlit přechod 
k  efektivnější produkci s  nižší spotřebou energií. 
Efektivnější výroba přinese bezesporu vedle úspor 
i vyšší přidanou hodnotu a růst produktivity práce.
Celoročně jsem se s některými z vás potkával při 
svých cestách po České republice a tento trend 
mi mnoho z vás potvrdilo. O to více ale platí, že 
podnikatelé potřebují v této těžké době pomoc od 
státu. Jednak se zejména ti energeticky nároční ne‑
obejdou bez pomoci s drahými energiemi a jednak 

je i rolí státu nejrůznějšími nástroji 
podporovat ty inovace, které jsem 
zmínil výše.
Žijeme v mimořádně složité době, 
která si žádá stejně mimořádná 
řešení. Během jednání s vlá‑
dou neustále zdůrazňujeme, že 
pomoc firmám není náklado‑
vou položkou, ale investicí do 
budoucnosti celé České republiky 
a její hospodářské prosperity. 
Uvědomujeme si limity aktuálně 
napjatého státního rozpočtu, 
nicméně pomoc firmám je něco, 

na čem by státní kasa šetřit neměla. Byli to totiž 
právě podnikatelé, kteří v posledních dvou letech 
prokázali obrovskou odolnost v době covidové 
a stejně statečně se drží i v současné energetické 
krizi.
Vzhledem k tomu, že už za pár dní začínají vánoč‑
ní svátky, dovolte mi, abych vám popřál příjemně 
strávený čas v kruhu nejbližších. Do příštího roku 
pak mnoho sil, trpělivosti, úspěchů, a především 
pevné zdraví.

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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POMŮŽE KOMUNITNÍ ENERGETIKA?
Stát by měl zásadním způsobem podpořit komunitní energetiku 

a nový přístup k posílení energetické nezávislosti moderních 

měst. Česká republika bohužel v tomto ohledu ztrácí.

12

KTERÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ROKU 2023  
SE VÁS DOTKNOU?

Začátek nového roku se blíží a i tentokrát s sebou přinese 

změny, které se dotknou živnostníků i zaměstnavatelů. 

Přinášíme přehled těch nejvýznamnějších.

18

POKROČILÁ ANALYTIKA:  
VYUŽITÍ DAT PRO ZVÝŠENÍ VÝKONU

Pro úspěch společností obchodujících čistě v online prostředí 

bývá analytika a práce s daty poměrně zásadní hned od jejich 

založení. Mimo tyto společnosti se ale i v dnešní době důležitost 

nebo přínosnost pokročilejší práce s daty často podceňují.

28

ČESKÉ FIRMY POD LUPOU
Většina firem si pod pojmem finanční audit představuje 

nezávislé ověření účetních výkazů. Práce auditora je ale 

mnohem rozsáhlejší a komplexnější. Audit také není jen 

povinnost, přináší i důležité podněty k fungování společností. 

Jaké nedostatky objevují auditoři v českých firmách 

nejčastěji?

32

SPECIÁL: MICE NA VLNĚ TRANSFORMACE
Jednou z velkých změn v segmentu je propast mezi kupujícími 

a prodávajícími. Na jedné straně jsou korporátní zákazníci, kteří 

zvýšili svá očekávání a současně nechtějí platit více, na straně 

druhé jsou provozovatelé hotelů a konferenčních prostor, kteří 

čelí nedostatku kvalifikovaného personálu, inflaci, rostoucím 

cenám energií i surovin. Bez transformace to nepůjde.

53
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alespoň trochu spolehnout, tedy co 
bude za měsíc, je byznysplán a ce
notvorba pro příští období věštěním 
z křišťálové koule. Stabilizaci v ne
přehledné situaci by logicky ocenili 
i spotřebitelé, aby je nepřekvapovaly 
prakticky ze dne na den rostoucí 
ceny,“ uvedl ředitel Odboru legisla‑
tivy, práva a analýz HK ČR Ladislav 
Minčič. Podle Komory dosavadní 
informační kampaň vlády o státní 
podpoře nevede k dostatečnému ší‑
ření informací k těm podnikatelům, 

Krátce z Komory

Zaměstnavatelům se otevřely 
nové země
Firmy můžou nově zaměstnat také 
pracovníky z Arménie, Gruzie a Se‑
verní Makedonie. Změnu Programu 
kvalifikovaný zaměstnanec inicio‑
vala Hospodářská komora a další 
podnikatelské organizace. Dosud 
nastavené kvóty pro zaměstnanec‑
ké karty totiž byly nedostatečné, 
když vláda program pro pracov‑
níky z Ukrajiny po invazi Ruska 
na Ukrajinu pozastavila. V důsledku 
toho mezi zaměstnavateli výrazně 
vzrostla poptávka po pracovnících 
z jiných zemí. Vláda proto na žádost 
Hospodářské komory část nevyužité 
kapacity pro pracovníky z Ukrajiny 
přerozdělila do programů určených 
na jiné země. Navýšily se i kvóty 
pro náběr žádostí na zastupitelském 
úřadu v Kišiněvě a na zastupitel‑
ském úřadu v Manile. Podle dat 
Hospodářské komory se nedostatek 
pracovních sil na trhu práce bude 
prohlubovat, hlavně vlivem demo‑
grafického vývoje. Hospodářská 
komora je jednotným centrálním 
místem pro sběr, kontrolu a zařa‑
zování žádostí zaměstnavatelů do 
tohoto vládního programu. Vyřizuje 
více než 80 % všech žádostí firem 
v zemi.

Zvyšuje se limit na DPH 
i paušální daň
Na 2 miliony korun se zvyšuje limit 
pro osvobození podnikatelů od 

kteří ji mají zájem využívat. Týká se 
to zejména mikro a malých firem, 
kterým na rozdíl od větších podni‑
ků chybí administrativní pracovníci 
na získávání informací o možnos‑
tech vládou zavedené podpory.

Podniky budou propouštět 
i nabírat
Vzrostl počet firem, které zhor‑
šily svůj výhled. Zatímco v září 
nepříznivý vývoj v následujících 
měsících předpokládaly dvě pětiny 
podnikatelů, ke konci listopadu 
jich bylo už skoro sedm z deseti. 
Necelá desetina firem se obává, že 
by mohla v nejbližších šesti měsících 
podnikání ukončit. Přesto se většina 
podniků nechystá propouštět žád‑
ného zaměstnance, některé dokonce 
zvažují nábor dalších zaměstnanců. 
Vyplynulo to z ankety mezi podni‑
kateli, v níž HK ČR zjišťovala, jaký 
vývoj firmy kvůli energetické krizi 
v příštích šesti měsících očekávají. 
Z důvodu vysokého nárůstu cen 
energií plánují propouštět zejména 
firmy v odvětví cestovního ruchu, 
restauračních služeb a stavebnictví. 
Pětina maloobchodních podniků 
uvažuje o propouštění části svých 
zaměstnanců kvůli snížení poptávky 
zákazníků. Nabírat zaměstnance 
plánují firmy ve zpracovatelském 
průmyslu a ve stavebnictví.  ■

MIROSLAV DIRO

plátcovství DPH a pro paušální daň. 
Zvýšení těchto prahů vyjednala se 
zákonodárci Hospodářská komo‑
ra. Drobným podnikatelům se tak 
s účinností od ledna 2023 zjedno‑
dušují daňové povinnosti a snižuje 
administrativa. Česká republika 
limit pro povinnou registraci k DPH 
nezměnila od svého vstupu do 
Evropské unie, čímž se nezohlednil 
mzdový ani cenový vývoj v uplynu‑
lých 18 letech. Živnostníci, kterým 
kvůli dodavatelsko ‑odběratelským 
vztahům vyhovuje odvádět DPH, 
mohou být dobrovolnými plátci 
daně i při podlimitním obratu. Co 
se týká paušální daně, vstoupit do 
tohoto režimu můžou podnikatelé 
do 10. ledna 2023, a to oznámením 
finančnímu úřadu. Vláda vyhověla 
Hospodářské komoře i v požadavku 
na prodloužení daňového zvýhod‑
nění nových investic alespoň o rok. 
Podnikům jsou nově umožněny 
mimořádné odpisy pro majetek poří‑
zený až do 31. prosince 2023.

Podnikatelé vyhlížejí 
dlouhodobý plán  
na zmírnění krize
Podnikatelé by od vlády ocenili 
úplné, srozumitelné a přehledné 
informace o zavedených opatřeních 
a také dlouhodobější plán, jak bude 
vláda energetickou krizi zmírňovat 
v roce 2023. Vyplývá to ze šetření 
HK ČR mezi jejími členy. „Za situa
ce, aniž byste věděli, na co se můžete 

EHDS POSÍLÍ INOVAČNÍ POTENCIÁL EVROPY

EHDS není jen nový návrh evropské legislativy. Je to vize 
budoucnosti zdraví a zdravotní péče pro Evropu. To na mezinárodní 
konferenci, kterou v rámci předsednictví ČR v Radě EU v prostorách 
Lichtenštejnského paláce uspořádala Hospodářská komora ČR 
a Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, uvedl 
viceprezident HK ČR Tomáš Prouza. Evropský prostor pro zdravotní 
data má posílit postavení občanů ‑pacientů, protože získají přístup 
ke svým elektronickým zdravotním záznamům. Anonymizovaná data 
rovněž zlepší výzkum a vývoj zdravotnických inovací.

ČÍSLO MĚSÍCE

2 350
VLÁDA ZVÝŠILA KVÓTY PRO 
ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍKY 
A PROGRAM ROZŠÍŘILA O NOVÉ 
ZEMĚ. ROČNÍ KVÓTA PRO 
ŽÁDOSTI O ZAMĚSTNANECKOU 
KARTU STANOVENÁ PRO 
FILIPÍNY BYLA NAVÝŠENA 
O 300 ŽÁDOSTÍ A PRO 
MOLDAVSKO O 500 ŽÁDOSTÍ. 
NOVĚ LZE ZÍSKAT 
KVALIFIKOVANÉ ZAMĚSTNANCE 
I Z ARMÉNIE (550 ŽÁDOSTÍ ZA 
ROK), GRUZIE (600 ŽÁDOSTÍ 
ROČNĚ) A SEVERNÍ MAKEDONIE 
(400 ŽÁDOSTÍ ROČNĚ).
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kého plynu. Možná řešení komunitní 
energetiky nastínila reprezentantům 
byznysu prezidentka Asociace komu‑
nitní energetiky Patricie Čekanová. 
Sdílení energetických zdrojů je podle 
ní jednou z cest k energetické sobě‑
stačnosti měst a obcí.

Středočeský kraj
Soutěže pro základní školy
KHK střední Čechy realizuje v rámci 
projektu IKAP II Středočeského 
kraje soutěže pro žáky základních 
a středních škol. Koncem roku probí‑
hají soutěže pro žáky základních škol 
v oboru chemie a pro středoškoláky 
oboru elektro. Do chemické soutěže 
je zapojeno celkem 10 základních 
škol s 11 soutěžními týmy. Soutěže 
v oboru elektro se účastní celkem 
6 středních odborných škol s 8 druž‑
stvy. V rámci tohoto projektu připra‑
vuje středočeská KHK v příštím roce 
další soutěže v oborech dřevovýroba, 
potravinářství a strojírenství.

Kuželkové osmnáctiny
18. výročí svého založení oslavila 
OHK v Příbrami v kuželkářském 
klubu Kovohutě Příbram nástupnic‑
ká. Po covidové odmlce se podařilo 
uspořádat tradiční turnaj v kužel‑
kách, který je jednou z tradičních 
pravidelných akcí pro členy příbram‑
ské komory a významné hosty.

Regiony a společenstva
zúčastnili čestní předsedové svazu 
Rostislav Dvořák a Jan Wiesner.

Karlovarský kraj
Podnikatelé diskutovali 
s představiteli regionu
Členové KHK Karlovarského kraje 
se sešli na pravidelném setká‑
ní s představiteli kraje. Mluvilo 
se především o aktuálních pro‑
blémech, které podnikatele trápí, 
což je hlavně energetika, doprava 
nebo také nedostatek zaměstnanců. 
„Tato setkání pořádáme pravidelně 
několikrát ročně a jsou pro nás velice 
cenná. Podnikatelé se na nich sezná
mí s plány kraje, s aktuální dotační 
podporou, ale zároveň mohou sami 
diskutovat s představiteli kraje o aktu
álních problémech,“ uvedl předseda 
představenstva karlovarské komory 
Tomáš Linda.

Kraj Vysočina
Debaty OHK Pelhřimov
Během podzimu uspořádala OHK 
Pelhřimov dvojici odborných diskuzí 
s předními českými odborníky na ob‑
last energetiky. S členskými firmami 
hovořil český expert na energetiku 
Vratislav Ludvík, který s podnikateli 
rozebíral možnosti, jak se vymanit 
z vysoké závislosti ČR na dovoz rus‑

Konference ČKLOP
V prostorách zámku Litomyšl se 
uskutečnil 2. ročník konference 
České komory lehkých obvodových 
plášťů na téma Okna, dveře – zkuše‑
nosti z praxe. Konference seznámila 
odbornou veřejnost se současným 
stavem legislativy, která se zásadním 
způsobem vyvíjí a mění v souběhu 
s požadavky na omezení energe‑
tické náročnosti budov a snižování 
dopadu na životní prostředí. Pro více 
než 150 posluchačů bylo připraveno 
13 odborných přednášek, které byly 
rozděleny do tří skupin se zaměře‑
ním na navrhování, výrobu a montáž 
oken.

Celorepubliková porada 
výrobních družstev
Pražský hotel Pyramida hostil již 
počtvrté Celorepublikovou poradu 
SČMVD, která je tradičně příležitostí 
k informování členské základny 
o aktuální činnosti svazu i mís‑
tem setkání předsedů a manažerů 
výrobních družstev. Předseda svazu 
Leo Doseděl se věnoval hospodaření 
a činnosti svazu, jeho volených orgá‑
nů i jednotlivých odborů. Každoroč‑
ně jsou na poradu přizváni významní 
hosté, zástupci státní správy, institucí 
a firem. V letošním roce se porady 

Tradiční příbramský turnaj v kuželkách se vrátil do kalendáře.
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Společenstva
Poděkování úklidovým 
pracovníkům
Česká asociace úklidu a čištění 
ve spolupráci s firmou Kärcher 
uspořádala v Modleticích u Prahy 
druhý roční akce s názvem Thank 
you cleaner day. Iniciativa upozor‑
ňuje na často nedoceněnou práci 
pracovníků v úklidových službách. 
Na akci s mezinárodní účastí zavítali 
zástupci úklidových i dalších firem 
z 50 zemí světa.

Češi i v krizi pomáhají 
potřebným
V podzimním kole celorepubliko‑
vé Sbírky potravin se ve více než 
1 400 českých prodejnách podařilo 
vybrat 468 tun potravin. Z nich 
lze připravit až 936 000 porcí jídla. 
Zákazníci rovněž přispěli 52 tu‑
nami základní drogerie a hygie‑
nických potřeb. Sbírka potravin se 
od roku 2019 koná dvakrát ročně. 
Je organizována Českou federací 
potravinových bank a Svazem 
obchodu a cestovního ruchu spolu 
s klíčovými obchodními řetězci, 
Asociací společenské odpovědnosti, 
Raben Logistics Czech a partnery 
z neziskového sektoru.

Podzimní sbírka potravin skončila výsledkem 468 tun potravin a 52 tun základní drogerie 
a hygienických potřeb.
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  aktuálně

Královéhradecký 
kraj
Prezentace středních škol 
v Hradci
V Kongresovém centru ALDIS 
v Hradci Králové vyvrcholil osmý 
ročník Prezentací středních škol 
a zaměstnavatelů, které pravidelně 

pořádá KHK Královéhradeckého 
kraje. Hlavním cílem akce je předsta‑
vit návštěvníkům na jednom místě 
komplexní nabídku vzdělávacích 
možností i příležitostí pro budoucí 
zaměstnání a pomoci tak žákům 
závěrečných ročníků základních škol 
vybrat střední školu, a hlavně obor, 
který má dobré uplatnění na trhu 
práce.

ního strojírenského veletrhu v Brně 
zorganizovala tradiční akci Kontakt–
Kontrakt, která přispívá k nalézání 
nových obchodních příležitostí. 
Letos se přihlásilo téměř 400 účast‑
níků z 24 zemí světa, proběhlo 
360 schůzek a další téměř dvě stovky 
jednání proběhly spontánně přímo 
na místě.

Pardubický kraj
Jednání s tchaj ‑pejskými 
firmami
V Pardubicích proběhlo jednání 
firem se zástupci Tchaj ‑pejské 
hospodářské a kulturní kanceláře 
o další spolupráci na poli vědy, 
výzkumu, smart cities, kyberbez‑
pečnosti či prohloubení spolupráce 
s pardubickou firmou Foxconn. Té 
byla věnována výrazná část setkání 
organizovaného KHK Pardubického 
kraje. Zástupci obou stran ocenili 
návrh krajské hospodářské komory 
využít pro potřeby logistiky společ‑
nosti Foxconn pardubické meziná‑
rodní letiště.  ■

MIROSLAV BENEŠ, HK ČR

Prezentací středních škol a zaměstnavatelů v Hradci Králové se zúčastnily stovky deváťáků aktuálně 
přemýšlejících o své budoucí profesi.

Vedení AGA bylo zvoleno
Prezidium Asociace Grémium Alarm, které bylo zvoleno na XVI. Valné 
hromadě AGA na nové volební období 2022–2025 si na svém 
listopadovém zasedání jednohlasně zvolilo staronové vedení asociace. 
Prezidentem byl opět zvolen Václav Nepraš a viceprezidenty Milan 
Ceeh a Jiří Jirkovský (zleva).

25 let Cechu podlahářů ČR
Koncem roku 2022 slaví Cech podlahářů ČR 25. narozeniny. Připomenutí 
tohoto půlkulatého jubilea se konalo v rámci 15. ročníku vzdělávací akce 
UPGRADE PODLAHÁŘE, který se uskutečnil ve Wellness hotelu Zámek 
Valeč u Dukovan. Stoupající zájem o další vzdělávání v oboru bylo 
patrné na hlavní přednášce týkající se rozdílů v použití cementových 
a anhydritových potěrů, na niž se akreditovalo více než 110 posluchačů.

Jihočeský kraj
Zájem žáků o učební obory  
se zvyšuje
95 % firem podle šetření Jihočeské 
hospodářské komory spolupracuje 
se školami a podílí se tak aktivně 
na odborném vzdělávání v kraji. Do 
ankety se zapojilo 101 firem a 70 škol 
napříč všemi obory a odvětvími. 
„Z výsledků šetření vyplývá, že si školy 
i firmy uvědomují důležitost vzájemné 
podpory. Většina podniků v sou
časnosti se školami již spolupracuje 
a podílí se tak na odborném vzdě
lávání v kraji,“ přibližuje výsledky 
průzkumu předseda představenstva 
JhK Miroslav Dvořák a dodává, že 
nejčastější formou spolupráce jsou 
exkurze a workshopy.

Jihomoravský 
kraj
Kontakt–Kontrakt na MSV  
již potřinácté

RHK Brno už potřinácté spolu 
s partnery ze sítě Enterprise Europe 
Network u příležitosti Mezinárod‑
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AGA oslavila 30 let
Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA), autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské 
komory ČR, si v letošním roce připomíná 30 let od svého založení. V polovině září proto v pražském Tyršově domě 
uspořádala Den AGA, kde si s významnými partnery, politickými reprezentanty a členy asociace připomněla poslední 
tři dekády svého působení.

Slavnostního večera AGA se mimo jiné zúčast‑
nili předseda Výboru pro bezpečnost Posla‑
necké sněmovny Parlamentu ČR Pavel Žáček, 

prezident Hospodářské komory ČR Vladimír 
Dlouhý, vedoucí samostatného oddělení soukro‑
mých bezpečnostních služeb Ministerstva vnitra 
Jaroslav Rataj. Dále pozvání přijali představitelé 
a zástupci partnerských živnostenských spole‑
čenstev i ostatních spolupracujících organizací 
a institucí. A samozřejmě především členové AGA, 
včetně těch, kteří před 30 lety stáli u jejího zrodu.
Před slavnostním večerem se uskutečnila také 
XVI. valná hromada AGA a v odpoledních hodi‑
nách také odborný seminář na téma bezpečnosti. 
Valná hromada na svém zasedání schválila Zprávu 
o činnosti prezidia AGA za období od poslední 
valné hromady, Výroční zprávu o hospodaření 
za období 2021, zprávu Kontrolní komise za rok 
2021, Roční účetní závěrku za rok 2021, Rozpočet 
na období 2023 a 2024, Strategii AGA na roky 
2022 až 2028 stejně jako Plán činnosti na období 
2022 až 2025. Bylo zároveň zvoleno Prezidium 

AGA a Kontrolní komise na nové volební období. 
Odpolední odborný seminář pak účastníky 
mj. informoval o aktuálním stavu vývoje nových 
kamerových systémů a oboru IoT a komunikace 
v sektoru bezpečnostních služeb.
Asociace Grémium Alarm byla založena jako 
přirozená reakce na vznik soukromého podniká‑
ní v oboru technických bezpečnostních služeb. 
Cílem bylo vytvořit subjekt, který bude tento obor 
posouvat jak na profesní úrovni, tak i na žebříčku 

společenské prestiže. Za 30 let se Asociace tech‑
nických bezpečnostních služeb Grémium Alarm 
stala reprezentativním, váženým a respektovaným 
profesním sdružením oboru.
AGA je autorizovaným společenstvem Hospo‑
dářské komory ČR za svůj obor, má zastoupení 
v Představenstvu Hospodářské komory ČR, která 
je jediným zákonným zástupcem podnikatelů 
v ČR, je v čele Bezpečnostní sekce Hospodářské 
komory ČR. V mezinárodním měřítku je pak 

AGA aktivním členem evropského sdružení 
 EURALARM, kde je v čele sekce Security.
Stejně tak je AGA garantem tvorby technických 
norem i odborných veletrhů, spolupracuje s řadou 
ministerstev, zejména s rezortem vnitra, stejně 
jako s mnoha dalšími orgány statní správy, s Policií 
ČR, obecními policiemi i s dalšími institucemi 
a úřady i odbornými školami.  ■

MIROSLAV BENEŠ, HK ČR
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SNIŽUJEME DOPADY DRAHÉ ELEKTŘINY A PLYNU 
NA ENERGETICKY NÁROČNÉ FIRMY
V reakci na výrazný růst cen energií se Komoře podařilo přesvědčit 
vládu i instituce EU o pomoci energeticky náročným podnikům 
prostřednictvím tzv. dočasného krizového rámce Evropské komise. 
Stát firmy podpoří 30 mld. Kč.

PROSADILI JSME NAVÝŠENÍ KVÓT  
NA ZAMĚSTNANCE Z CIZINY
Vláda navýšila kvóty pro příjem pracovníků z Filipín a Moldavska 
o 300, resp. 500 míst. Program kvalifikovaný zaměstnanec se nově 
rozšířil o pracovníky z Arménie, Gruzie a Severní Makedonie. V roce 
2022 Komora vyřídila firmám skoro 1 000 žádostí a více než 5 000 
zaměstnanců ze zahraničí.

ZNOVU JSME NASTARTOVALI ZAHRANIČNÍ MISE
Komora po covidu opět spustila podnikatelské mise do zahraničí. 
Firmy projednaly nové zakázky na devíti misích. Nově organizuje 
mise také pro Ministerstvo dopravy. Mise do Mongolska otevřela 
podnikům novou leteckou cargo linku mezi Ostravou a Ulánbátarem.

JSME HLASEM ČESKÝCH PODNIKATELŮ I V EU
V průběhu českého předsednictví EU Komora uspořádala sérii 
10 kulatých stolů. Podnikatelé tak pomohli utvářet postoj členů 
Evropské komise a Evropského parlamentu k podpoře podnikatelů 
v energetické krizi, digitalizaci zdravotnictví nebo k dopadům Green 
Dealu na podnikání v ČR i v Evropě.

POMOHLI JSME ZMODERNIZOVAT  
TECHNICKOU LEGISLATIVU
Díky odbornému zapojení Komory vláda schválila prováděcí 
nařízení k zákonu o vyhrazených technických zařízeních. Norma 
nahrazuje desítky let starou legislativu a upravuje pravidla využívání 
technických zařízení a strojů, které používají podnikatelé.

WWW.KOMORA.CZ/USPECHY

Po celý rok jsme na vaší straně!

POMOHLI JSME ZASTROPOVAT CENY ENERGIÍ
HK ČR vyjednala s vládou zastropování cen energií pro živnostníky 
a firmy. Pro podnikatele připojené na nízké napětí bude platit stejné 
zastropování cen jako pro domácnosti, tedy 3 Kč/kWh vč. DPH 
u plynu a 6 Kč/kWh vč. DPH u elektřiny. Za zavedení opatření také pro 
velké firmy Komora lobbuje v Bruselu i u vlády.

INICIOVALI JSME VYŠŠÍ LIMIT DPH  
PRO DROBNÉ PODNIKATELE
HK ČR prosadila daňové změny, které od ledna 2023 snižují 
administrativní zátěž malých živnostníků a podniků – zvyšuje se 
registrační práh k DPH na 2 mil. Kč ročního obratu a rozšiřuje se 
využití paušální daně až do příjmů 2 mil. Kč.

POMÁHÁME S INTEGRACÍ ZAHRANIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ
Komora ve spolupráci s integračním centrem uspořádala devět 
adaptačních kurzů pro pracovníky firem. Je i partnerem portálu 
Jobs4ua, kde stovky firem inzerují pracovní nabídky pro zaměstnance 
z Ukrajiny. Komora lobbuje za to, aby se české firmy mohly podílet 
i na obnově Ukrajiny.

PŘISPĚLI JSME DO PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ VLÁDY
Vláda promítla většinu požadavků HK ČR do svého programového 
prohlášení. Komora formulovala podněty svých členů do 
34 doporučení vládě v dokumentu Cesta ke svobodnému podnikání 
a prosperitě.

ZVYŠUJEME KVALIFIKACI ZAMĚSTNANCŮ
Komora pomáhá zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců. Kurzy 
pořádané v celé ČR navštívilo 50 tisíc lidí. Komora současně 
ocenila 225 nejlepších absolventů 31 středních škol. Za 25 let titul 
o nejlepšího absolventa získalo na 10 000 studentů. V roce 2022 
zároveň vyvrcholil 6. ročník odborné soutěže T ‑PROFI.

POSKYTOVALI JSME KVALITNÍ PORADENSTVÍ
Hospodářská komora v online poradně poskytla bezplatně servis 
k dopadům války na Ukrajině více než 1 000 podnikatelům. Nejčastěji 
se dotazovali na povolávací rozkazy, zajištění dopravy z Ukrajiny 
nebo sankce vůči Rusku. Za celou dobu fungování poradny Komora 
vyřídila 6 tisíc dotazů.

http://www.komora.cz/uspechy
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Pomůže nám  
komunitní energetika?
Stát by měl zásadním způsobem podpořit komunitní energetiku a nový přístup k posílení energetické nezávislosti moderních 
měst. Česká republika bohužel v tomto ohledu ztrácí oproti mnoha jiným zemím a městům Evropy. Chybí legislativa, ale také 
vůle podpořit „chytrá řešení“. Přitom jejich implementace do běžného života českých měst přinese, mimo jiné, také zásadní 
výsledky z pohledu udržitelného rozvoje a nezanedbatelné úspory pro budoucí obyvatele. Opatření by přitom neměla mít 
podobu ani regulační, ani represivní, ale měla by vytvářet podmínky a podněcovat další rozvoj v celém sektoru.

Česká (nejen stavební) legislativa jako by se za‑
sekla o 30 let zpátky a na vyřešení dostupnosti 
důstojného bydlení prostě není připravená. 

Ministerstva na straně jedné v rámci ochrany zdra‑
ví velí topit a větrat, svítit a ohřívat a nešetřit vodu 
(Legionella) a na straně druhé kvůli nedostatku 
energií doporučují šetřit a netopit, nevětrat a ne‑
ohřívat. Vyznat se v tom je stále obtížnější nejen 
pro laiky, ale už i pro odborníky a lidi z oboru. 
Připravované nové normy – v mnoha ohledech 
zásadním, a ne zcela šťastným způsobem omezují 
rozvoj měst. Naopak příprava norem, které by 
podpořily nová energetická řešení, a k tomu věcná 
a racionální diskuze zde zcela chybí. Stejně jako 
podpora inovací v celém sektoru.

Možnosti, o nichž se nemluví
Nemusíme se přitom bavit jen o „snadných“ 
a všeobecně již známých řešeních, jako je energie 
sluneční prostřednictvím solárních panelů (v jejíž 
realizaci je stále tolik překážek a limitů, které 
brání jejich rozvoji především pro SVJ, bytové 
domy apod.), energie vzniklá z větrných zařízení, 
či ze zařízení přečerpávajících vodu. V zahraničí 
se stále výrazněji uplatňují také doplňková řešení. 
I v Praze a dalších městech by tak bylo možné 
ohřívat vodu za využití vody odpadové, nebo vody 
tekoucí pod městem. Výrazněji propojit výrobní 
místa s přebytkem energií a tepla s místy, která 
tyto přebytky zužitkují. Zcela pozadu je Česká re‑
publika ve využití bezemisního spalování odpadů, 
termolýzy, pyrolýzy, respektive dalších termických 
procesů při současném využití odpadů, nejčas‑
těji těch biologických. Málo nebo téměř vůbec 
se nehovoří o skladování energie z nestabilních 
zdrojů, vždyť přece všichni chceme svítit právě 
tehdy, když nesvítí slunce, a topit právě tehdy, 
když je zima.
Málo se ví, že Češi jsou v hledání inovativních 
řešení přeborníky. Patenty, nová řešení, či vylep‑
šení stávajících mají v týmu svých objevitelů velmi 
často absolventy českých vysokých škol různých 
zaměření. Využití jejich objevů a řešení v praxi 
však komplikuje a výrazně prodražuje spletitý 
systém norem, které na novinky nejsou připraveny 
reagovat a v mnoha ohledech prostě tato řešení 

pohřbívají. Pokud v ČR nenacházejí ani teoretic‑
ké uplatnění, ani prostor pro praktické využití, 
rozhodnou se odejít nebo využívají příležitosti 
v zahraničí – kde je o jejich služby enormní zájem.
Velkou škodou je také to, že pro tato řešení nehle‑
dá stát ani města spolupráci s velkými společnost‑
mi, které mají zkušenosti ze zahraničí a mnohdy 
jsou správci, nebo dokonce vlastníci infrastruk‑
tury, kterou lze pro řešení energetické koncepce 
lokalit využít.

Dánský koncept pro českou současnost
Komunitní energetika není přitom žádné moderní 
téma – poprvé bylo podobné řešení navrženo 
v roce 1975 v Dánsku ve městě Ulborg, kde se 
na jejím konceptu domluvila skupina učitelů. 
V Německu začala legislativa podporující tento 
koncept vznikat již v roce 1991. V Belgii vzniklo 
první velké družstvo zabývající se komunitní ener‑
getikou již v roce 1992, dnes má desetitisíce klien‑
tů, obrat v desítkách milionů eur a generuje velmi 
zajímavé zisky – přitom se stále drží základních 
principů, na kterých vzniklo: investice do obnovi‑
telné energie, dodávky stoprocentně obnovitelné 
energie svým členům, prosazování energetických 
úspor, obnovitelné energie a družstevní model 
podnikání.
Komunitní energetika ve všech svých podobách 
v České republice čeká na své objevení. Strach by 
z ní přitom neměli mít ani velcí výrobci a distribu‑
toři energií – naopak by jí měli jít naproti a měli by 
se na jejím rozvoji sami podílet. Může být jedním 

z léků na současnou energetickou krizi a systémo‑
vým příspěvkem k jejímu řešení.

Kdo první najde cestu?
Máme se kde inspirovat, současně ale musíme 
hledat řešení vhodná jak technicky, tak ekonomicky 
pro naše přírodní podmínky, životní prostředí, naše 
české možnosti a s ohledem na zájmy spotřebitelů/
uživatelů. Energetické požadavky podniků a do‑
mácností jsou odlišné, ale musíme být schopni najít 
pro každou lokalitu vyvážené řešení, které je pro ni 
vhodné, tedy to, které umožní zachovat pracovní 
příležitosti, podpoří rozvoj ekonomiky a poskytne 
lidem příznivé životní prostředí. Úkolem legislativy 
je pro to vytvořit příznivé, a nikoliv blokační 
podmínky, vyhnout se goldplatingu a umožnit 
smysluplný přístup. Proč by například nemohlo 
jít řešení odpadů, likvidace skládek a bezemisního 
spalování s produkcí tepla a dalších výrobků ruku 
v ruce? Bránit se teplu ze spalování ve městech je 
přežitek založený na zkušenosti z předminulého 
století, takové skoro středověké tmářství, zavírání 
očí před možnostmi moderních technologií.
Pomalu se nachyluje ke konci naše evropské 
předsednictví, využijeme příležitost stát se i po jeho 
konci lídrem v Evropě? Co třeba posunout tuto 
problematiku a být první, kdo najde cestu k napl‑
nění výzvy Evropského parlamentu a nalezne řeše‑
ní důstojného a dostupného bydlení pro všechny, 
bydlení, které si my Češi budeme moci dovolit?  ■

ZDENĚK SOUDNÝ
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ZÁKLADNÍ ČINNOSTI ČESKÉ KOMORY 
LEHKÝCH OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ

1)  Normotvorný proces ČKLOP – směrnice ČKLOP
ČKLOP se podílí na tvorbě norem ČSN, ČSN EN, ČSN ISO,  
které se týkají oboru LOP, okna, dveře, nebo je přímo píše.

3) Vzdělávání – publikace ČKLOP
a) ČKLOP vydává 1x za čtyři roky Sborník ČKLOP. Zatím poslední 

Sborník byl publikován v prosinci 2021. Sborník je odborná 
publikace na téma Lehké obvodové pláště, okna a dveře napsaná 
týmem odborníků z členské základny ČKLOP.

b) Mezitím vždy po tři roky vychází každý rok Ročenka ČKLOP,  
která aktualizuje pro daný rok poslední obsah Sborníku.

4) Odborné komise ČKLOP
a) Technická komise ČKLOP (TK ČKLOP)

Přehled sekcí TK ČKLOP
• Sekce PVC
• Sekce Hliníku
• Sekce Dřeva
• Sekce Skla
Skupina soudních znalců ČKLOP

b) Technicko ‑normalizační komise u České agentury pro standardizaci
ČKLOP se intenzivně zabývá problematikou norem a směrnic, proto 
aktivně působí v Technických normalizačních komisích u agentury 
ČAS. Své zvolené zástupce má v následujících komisích:
TNK 60 – Otvorové výplně a LOP
TNK 43 – Stavební tepelná technika
TNK 27 – Požární bezpečnost staveb

2) Vzdělávání
a) Národní konference ČKLOP (Praha)
b) Konference ČKLOP OKNA & DVEŘE (Litomyšl)

V roce 2023 se bude konat v Praze 28. 3. již 16. ročník 
národní konference ČKLOP. K řadě těchto jarních konferencí 
organizovaných ČKLOP odstartovala v Litomyšli i řada 
podzimních konferencí, které jsou zaměřeny výhradně 
na problematiku oken a dveří.
Ostatní konference
Nadace ABF ve spolupráci s ČKLOP každý rok organizují 
konferenci, která vychází z Konceptu větrání.
Green Building není jen o úspoře a bez karbonových zdrojů 
energie, ale i o kvalitě prostředí člověka, který v něm přebývá. 
Čistota vzduchu, jeho vlhkost a teplota tak vytváří vzájemně 
se ovlivňující soubor vlastností, jejichž optimalizace je cílem 
správného řešení větrání staveb.
Semináře ČKLOP
Technik otvorových výplní a fasád – nový učební obor
ČKLOP navrhla vytvoření nového učebního oboru Technik 
otvorových výplní a fasád. Smyslem je vytvořit prestižní obor 
s vysokou mírou uplatnění se zaměřením na lehké obvodové 
pláště a otvorové výplně. Pro tento záměr má ČKLOP plnou 
podporu MPO a HK ČR.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČKLOP
Založena 2007
Firma ČKLOP Zájmové sdružení právnických osob
Stavební obor Lehké obvodové pláště, okna, dveře
Počet členů ČKLOP k 12/2022 46 subjektů
Hlavním cílem činnosti ČKLOP je pozvednout profesionální 
úroveň dotčených odvětví stavebního průmyslu takovým 
způsobem, aby působícím podnikatelským subjektům zajišťovala 
konkurenceschopnost nejen na českém trhu, ale i v mezinárodním 
měřítku.

Česká komora lehkých obvodových plášťů

Okna, dveře, fasády

ARCHIV 
KONFERENCÍ

5)  Členství ČKLOP v profesních organizacích
a) EuroWindoor AISBL
b) Hospodářská komora České republiky
c) Svaz podnikatelů ve stavebnictví – SPS
d) Solární asociace
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Rozhodčí řízení jako efektivnější 
alternativa soudních sporů
Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky je jediným stálým rozhodčím 
soudem s nejširší možnou působností v České republice. Rozhodčí soud se řadí mezi nejvýznamnější evropské a světové 
stálé rozhodčí instituce. Vedle arbitráže se Rozhodčí soud stal také významným světovým centrem pro rozhodování sporů 
o doménová jména, a to generická, evropská i národní.

Jaké spory lze Rozhodčímu soudu svěřit? 
V rozhodčím řízení lze rozhodovat všechny 
majetkové spory (výjimkou jsou spory spo‑

třebitelské, incidenční a spory spojené s výkonem 
rozhodnutí, které mohou rozhodovat pouze 
obecné soudy). Podmínkou takových majetkových 
sporů je, aby v nich bylo možno uzavřít smír.
Jedná se především o spory:
	■ z obchodních vztahů – například kupní smlou‑

vy, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo (např. spo‑
ry v oblasti stavebnictví, informatiky apod.), 
nebo úvěrové smlouvy a řada dalších;

	■ občanskoprávní (mj. i manželské smlouvy, 
kupní smlouvy, smlouvy o zápůjčce…);

	■ pracovněprávní vztahy (smluvní podmínky 
mzdového charakteru).

Proč svěřit spory do rozhodčího řízení?
Je to zejména rychlost, odbornost a  diskrétnost – 
tyto vlastnosti rozhodčího řízení nejčastěji rozho‑
dují o tom, že strany upřednostní Rozhodčí soud 
oproti obecným soudům.
Základem je vždy dohoda. Rozhodci postupují 
při rozhodování sporu podle Řádu Rozhodčího 
soudu se snahou co nejvíce respektovat dohodu 
stran stanovenou v rozhodčí smlouvě. Pro strany 
je tedy důležitá možnost volby procesních pravidel 
rozhodčího řízení. Rozhodčí soud umožňuje sjed‑
nat místo rozhodčího řízení, rozhodovat spor lze 
jen na základě písemností, nebo lze vést jednání 

pouze skrze videokonferenci. V rozhodčí doložce 
je pak také možné ujednat urychlený režim řízení 
s vydáním rozhodčího nálezu do dvou měsíců.
Jediný rozhodce rozhodne spor zpravidla rychleji, 
řízení je méně nákladné, Rozhodčí soud uplatní 
slevu na poplatku ve výši 20 %. Rozhodování jed‑
ním rozhodcem doporučujeme pro skutkově méně 
náročné případy, například úvěrové či nájemní 
smlouvy. Složitější případy strany naopak častěji 
svěřují rozhodčímu senátu.

A další výhody?
1. Je méně formální.
2.  Výběr rozhodců – strany mají možnost si za 

rozhodce vybrat osoby, které jsou odborníky 
v dané oblasti (např. ve stavebnictví, nájemních 
vztazích, cenných papírech nebo v mezinárodní 
přepravě) s rozsáhlými zkušenostmi s rozhodo‑
váním tuzemských i mezinárodních sporů.

3.  Je jednoinstanční a tím pádem rychlejší než 
řízení před obecnými soudy.

4.  Je neveřejné – strany mají zájem na zachování 
obchodního tajemství, důvěrných informací nebo 
své reputace, proto je rozhodčí řízení neveřejné.

5. Snadná vymahatelnost rozhodčích nálezů.
6.  Kvalitní administrativní podpora. Administra‑

tivní aparát Rozhodčího soudu je vždy připraven 
zodpovědět vaše dotazy, případně v rámci 
možností pomoci s řešením potřeb v souvislosti 
s rozhodčím řízením.

7.  Využívá digitalizaci například formou online 
řízení. Spory v online řízení vždy rozhoduje 
jediný rozhodce a ústní jednání se nekoná. Celý 
proces trvá kolem 35 dnů – od podání žaloby 
přes úhradu poplatků, jmenování rozhod‑
ce, rozhodnutí a vydání rozhodčího nálezu. 
Řád pro rozhodčí řízení online je účinný od 
1. 10. 2017. Adresa pro podání žaloby online je 
online@arbcourt.cz.  ■

LENKA NÁHLOVSKÁ

ROZHODČÍ DOLOŽKA
Aby mohl váš spor rozhodovat Rozhodčí 
soud, je nezbytné uzavřít rozhodčí smlouvu, 
nejčastěji formou rozhodčí doložky obsažené 
přímo v hlavní smlouvě.

Doporučená znění rozhodčích doložek 
najdete na webových stránkách  
www.soud.cz/rozhodci ‑dolozka.

Základní znění pro jednoho rozhodce:
„Všechny spory vznikající z této smlouvy 
a v souvislosti s ní budou rozhodovány 
s konečnou platností u Rozhodčího soudu 
při Hospodářské komoře České republiky 
a Agrární komoře České republiky podle 
jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným 
předsedou Rozhodčího soudu.“

Základní znění pro senát:
„Všechny spory vznikající z této smlouvy 
a v souvislosti s ní budou rozhodovány 
s konečnou platností u Rozhodčího soudu 
při Hospodářské komoře České republiky 
a Agrární komoře České republiky podle jeho 
řádu třemi rozhodci.“



Rozhodčí soud při Hospodářské 
komoře České republiky  
a Agrární komoře České republiky
	■ byl založen roku 1949
	■ řízení je vedené podle publikovaných pravidel
	■ vede Seznam rozhodců, kde je zapsáno více než 

570 rozhodců z tuzemska i zahraničí
	■ sekretariát Rozhodčího soudu zajištuje konzultace 

a veškerou administrativu spojenou s rozhodčím 
řízením před Rozhodčím soudem

Jaké spory Rozhodčí soud řeší?
Majetkové spory (kromě sporů spotřebitelských, 
incidenčních a sporů spojených s výkonem rozhodnutí), 
ve kterých lze jinak uzavřít smír. Jedná se především 
o spory:
	■ z obchodních vztahů (kupní smlouvy, nájemní 

smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy…)
	■ občanskoprávní (mj. i manželské smlouvy, kupní 

smlouvy, smlouvy o zápůjčce…)
	■ pracovněprávní vztahy (smluvní podmínky  

mzdového charakteru)

Výhody rozhodčího řízení
	■ je jednoinstanční, odborné, neveřejné, rychlé,  

méně formální
	■ snadná vykonatelnost v tuzemsku i zahraničí  

(díky Newyorské úmluvě z roku 1958)
	■ strany si mohou stanovit místo i jazyk rozhodčího 

řízení, řízení v urychleném nebo online režimu

DOPORUČENÁ ZNĚNÍ 
ROZHODČÍCH DOLOŽEK  
DO SMLUV
Všechny spory vznikající z této smlouvy 
a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 
platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské 
komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky podle jeho řádu třemi rozhodci (nebo 
alternativně: jedním rozhodcem jmenovaným 
předsedou Rozhodčího soudu).

Řešení sporů 
efektivně, 
rychle 
a odborně!

KONTAKTUJTE NÁS: 

Vladislavova 1390/17, Praha 1 | tel: +420 222 333 340 | e ‑mail: praha@soud.cz | www.soud.cz

www.soud.cz
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Komora byla během  
evropského předsednictví aktivní
Každá země dostane jednou za třináct a půl roku šanci řídit Evropu, rozhodovat o tom, co se bude projednávat a co se 
odsune, upravovat návrhy, které na stůl položí Evropská komise, a zvedat nová témata. Někdy se to dá naplánovat do 
posledního detailu, někdy do toho vstoupí válka nebo energetická krize – ale pořád je to předsednická země, která udává 
tempo a směr. A je jen na její kapacitě, kolik toho zvládne.

Česká republika měla situaci dvojnásobně 
těžkou. Už předem jsme začínali s handica‑
pem, protože minulá vláda na předsednictví 

vyčlenila málo peněz, a ještě méně lidí místo toho, 
aby jako každá chytrá země během svého před‑
sednictví udělala pro svou zemi maximum. A pak 
přišla ruská invaze na Ukrajinu a zároveň Rusko 
vyhlásilo zbytku Evropy energetickou válku. Takže 
málo lidí najednou muselo zvládnout mnohem 
více témat, než se plánovalo.
Také proto jsme se jako Hospodářská komora ČR 
snažili vládě pomoct. Definovali jsme priority 
Komory pro české předsednictví, abychom jed‑
noznačně řekli, co je pro nás důležité. A rád bych 
vládě i lidem, kteří na předsednictví dennodenně 
pracovali, poděkoval – naše priority brali vážně, 
pracovali s nimi a přibírali nás do debat. Dokon‑
ce se nám podařilo i to, že prezident Hospodář‑
ské komory ČR Vladimír Dlouhý spolu se svým 
rakouským protějškem Haraldem Mahrerem jako 

jediní dva zástupci evropského byznysu dostali 
pozvání na oběd během listopadové Rady pro 
energetiku, aby mohli přítomným ministrům 
podrobně vysvětlit dopady vysokých cen energií 
na české i evropské firmy.

Boj začíná v Evropě
Naše priority jsme promítli ještě do jedné věci – 
série konferencí a kulatých stolů v Praze i v Bru‑
selu. Zvedali jsme témata, o které jste si jako naši 
členové říkali, prezentovali jsme, co je pro český 
byznys důležité, do debat s českými i evropskými 
politiky jsme zapojili řadu z vás. A sem směřuje 
mé druhé poděkování – že jste spolu s námi jasně 
říkali, co je pro nás důležité, kde jsou hranice, 
které nejde překročit, a kde naopak chceme, aby 
Česko sloužilo jako úspěšný příklad moderní 
ekonomiky.
Hospodářská komora ČR byla během českého 
předsednictví hodně vidět, stejně, jako jsme byli 

hodně vidět u covidu nebo teď v energetické 
krizi. Posunuli jsme se o kus dál a máme na čem 
stavět do budoucna. A ve věcech, které se týkaly 
českého předsednictví, jsme se naučili jednu dů‑
ležitou věc – že o zásadních věcech musíme vést 
boj už na evropské úrovni, protože tam se určuje 
rámec našeho budoucího fungování a tam mu‑
síme mít vliv. Jako průmyslová a velmi otevřená 
země se bez toho neobejdeme, i když je to složité 
a náročné.  ■

TOMÁŠ PROUZA, viceprezident HK ČR a prezident SOCR

Více informací na:

www.komora.cz/eu

AKCE HK ČR A KULATÉ STOLY 
USPOŘÁDANÉ BĚHEM 
PŘEDSEDNICTVÍ EU
22. 6.  kulatý stůl ke Green Dealu a jeho 

dopadům na byznys

24. 6.  kulatý stůl k eliminaci používání 
obalových materiálů a regulaci 
odpadu (Brusel)

11. 10.  kulatý stůl k zásobování evropských 
firem zemním plynem a výzvám 
energetického trhu EU (Praha)

2. 11.  digitální konference k implementaci 
nových technologií v byznysu (Praha)

8. 11.  kulatý stůl k dekarbonizaci evropské 
ekonomiky a ke snížení energetické 
závislosti na Rusku (Brusel)

15. 11.  konference k digitalizaci a snazšímu 
sdílení zdravotnických dat (Praha)

1. 12.  konference k legislativnímu procesu 
v EU a komunikaci mezi Evropským 
parlamentem a Radou EU (Brusel)

9. 12.  kulatý stůl k eliminaci používání 
obalových materiálů a regulaci 
odpadu (Brusel)

Na kulatém stole k problematice zemního plynu vystoupil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který mimo jiné informoval 
podnikatele i zástupce evropské administrativy o aktuálních opatřeních vlády nebo o zásobách zemního plynu.
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V roce 2023 Vám přejeme  
12 úspěšných měsíců
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Začátek nového roku se blíží a i tentokrát s sebou přinese změny, které se dotknou živnostníků i zaměstnavatelů.  
Přinášíme přehled těch nejvýznamnějších.

Pokud jste živnostník (OSVČ), pak vás 
nepochybně budou zajímat změny v oblasti 
sociálního a zdravotního pojištění a daní 

a případně regulace podnikání.
Pro rok 2023 byla vyhlášena průměrná mzda ve 
výši 40 324 Kč. Pro OSVČ a samoplátce se od 
průměrné mzdy odvozují výše minimálních záloh 
na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 
Pro sociální pojištění bude v roce 2023 minimální 
záloha činit 2 944 Kč a pro zdravotní pojištění 
bude činit 2 722 Kč. V případě, že podnikáte jen 
tzv. na vedlejší činnost, nemusíte sociální pojištění 
platit, pokud váš hrubý zisk nepřekročí částku 
96 777 Kč.
S výší vyhlášené průměrné mzdy souvisí i strop 
pro sociální pojištění (48násobek průměrné 
mzdy), 15% sazba zálohy do 4násobku průměrné 

mzdy (pro rok 2023 činí 4násobek průměrné mzdy 
161 296 Kč) a 15% sazba daně pro část základu 
daně do 48násobku průměrné mzdy (pro rok 2023 
činí 48násobek průměrné mzdy 1 935 552 Kč).

Daně a jak na ně
V případě, že využíváte režim paušální daně 
nebo o něm přemýšlíte, je dobré vědět, že hranice 
příjmů ze samostatné činnosti pro možný vstup 
do paušálního režimu daně se zvýší z 1 na 2 mi‑
liony korun, ale měsíční paušální záloha nebude 
stejná pro všechny jako nyní, ale bude rozdělena 
do třech pásem. V prvním pásmu primárně pro 
OSVČ s příjmy do 1 milionu korun se bude platit 
6 208 Kč, z toho zálohy na zdravotní pojištění 
budou činit 2 722 Kč, zálohy na sociální pojištění 
3 386 Kč a daň z příjmů zůstane ve výši 100 Kč. 

V druhém pásmu bude celková měsíční záloha 
16 000 Kč a ve třetím 26 000 Kč měsíčně. Jako 
OSVČ v paušálním režimu můžete mít i ostatní 
příjmy, příjmy z kapitálového majetku a z nájmu, 
a to nově až do výše 50 000 Kč.

Majetek a odpisy
Pokud jste si pořídili v roce 2022 nebo máte 
v plánu si v roce 2023 pořizovat majetek, který se 
odepisuje v první a druhé odpisové skupině, bude 
pro vás jistě dobrou zprávou, že dojde k prodlou‑
žení mimořádných odpisů. Způsob stanovení mi‑
mořádných odpisů bude stejný, jako je v současné 
době u tohoto hmotného majetku pořízeného od 
1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Nadále tedy 
bude možné majetek zařazený v první odpisové 
skupině odepsat bez přerušení za 12 měsíců, 

Které legislativní  
změny roku 2023  
se vás dotknou?
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namísto standardních 3 let, a majetek zařazený ve 
druhé odpisové skupině bez přerušení za 24 měsí‑
ců, namísto standardních 5 let.

Vyšší limit pro DPH
Další významnou změnou v oblasti daní je zvýšení 
limitu pro povinnou registraci k dani z přidané 
hodnoty (DPH), a to z 1 milionu korun na 2 milio‑
ny korun. Pokud již plátcem DPH jste a váš obrat 
je nižší než 2 miliony korun,, budete se moci 
z režimu plátcovství odhlásit (zrušit registraci). 
Přestože ke zvýšení limitu dojde až od 1. 1. 2023, 
ti, kteří překročí dosavadní limit v prosinci 2022 
a zároveň nedosáhnou nového limitu, nebudou 
mít povinnost proces registrace zahájit.

Platformy a EET
Novinky zdaňování v případě podnikání přes plat‑
formy. V případě, že prodáváte zboží přes platformu 
(např. Uber, Liftago, Airbnb) nebo jejím prostřed‑

nictvím pronajímáte nemovitost nebo poskytujete 
jinou službu, měli byste vědět, že od 1. 1. 2023 
platforma nebo její provozovatel mají povinnost 
oznamovat finanční správě vaše údaje (včetně 
bankovního účtu a výše příjmů, které jste skrz 
platformu získali). Tyto údaje si mezi sebou budou 
automaticky vyměňovat finanční správy mezi státy 
na základě zákona o mezinárodní spolupráci při 
správě daní, evropských směrnic a mezinárodních 
smluv. Jako uživatel platformy budete povinni poža‑
dované údaje platformě nebo jejímu provozovateli 
poskytnout, jinak vám bude hrozit zablokování 
možnosti platformu pro své podnikání používat. 
Informace se budou poskytovat vždy za uplynulý 
kalendářní rok. Poprvé bude informační povinnost 
realizována k 31. lednu 2024, a to za rok 2023.
Nezapomeňte, že elektronická evidence tržeb 
(EET) byla pozastavena až do konce roku 2022. 
Od 1. 1. 2023 je zcela zrušena.

Pojistné
Jste ‑li zaměstnavatelem, můžete od 1. února 2023 
ušetřit na pojistném na sociální zabezpečení, a to 
ve výši 5 %. Sleva na pojistném se vás týká jen, po‑
kud zaměstnáváte osoby starší 55 let, rodiče nebo 
osoby nahrazující péči rodičů dětí do 10 let věku, 
osoby pečující o blízkou osobu závislou na pomoci 
jiné osoby, osoby studující na střední škole nebo 
vysoké škole, osoby se zdravotním postižením 
na nechráněném trhu práce nebo osoby na rekva‑
lifikaci. Podmínkou nároku na slevu je sjednaná 
kratší pracovní doba, nejméně 8 hodin a nejvíce 
30 hodin týdně s výjimkou osob mladších 21 let, 
ty mohou pracovat na plný úvazek a zároveň na ně 
lze uplatnit slevu na pojistném. Chcete ‑li slevu 
uplatnit, včas se informujte o podrobnostech. 
Záměr bude potřeba oznámit ČSSZ prostřed‑
nictvím ePortálu zaměstnavatele. Protože sleva 
náleží za každého zaměstnance pouze jednou, 
a to i v případě, kdy bude mít zaměstnanec více 
zaměstnání s kratší týdenní pracovní dobou u růz‑
ných zaměstnavatelů, musí být zavedena evidence 
záměrů uplatňovaných slev, aby nedocházelo ke 
zneužívání.

Datové schránky
Datové schránky povinně pro všechny fyzické 
osoby podnikající a všechny právnické osoby. 
Všem podnikajícím fyzickým osobám a právnic‑
kým osobám, které dosud tuto povinnost neměly 
(např. spolky, nadace, ústavy, společenství vlastní‑
ků jednotek) budou od 1. 1. 2023 zřízeny datové 
schránky.
Je důležité si uvědomit, že s datovými schrán‑
kami se pojí i řada důsledků. Například, kdo 
má datovou schránku zřízenou ze zákona, musí 
podávat daňové přiznání prostřednictvím datové 
schránky. Doručování do datové schránky má 
také vliv na fikci doručení, tzn. že i když datovou 
schránku neotevřete, může být zpráva, kterou jste 
jejím prostřednictvím obdrželi, považována za 
doručenou.

Obchodní právo a procesy
Digitalizace by měla zrychlit i některé procesy, 
které se týkají obchodních společností. Díky no‑
vele zákona v souvislosti s využíváním digitálních 
nástrojů v právu obchodních společností, by mělo 
být možné s. r. o. založit elektronickou cestou. 
Ministerstvo spravedlnosti zveřejní vzorové 
společenské smlouvy nejen v českém jazyce, 
ale i v angličtině. Nově nebude nutná časová 
posloupnost založení – získání živnostenského 
oprávnění – zápis do veřejného rejstříku, ale tyto 
procesy budou moci probíhat současně. Další 
novinkou je vznik evidence osob vyloučených 
z výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní 
korporace, kam se budou zapisovat lidé, kteří byli 
rozhodnutím soudu vyloučeni z výkonu funkce 
člena statutárního orgánu, dále lidé, kterým byl 
uložen zákaz činnosti zakládající překážku výkonu 

funkce nebo kteří byli odsouzeni pro trestný čin 
zakládající překážku výkonu funkce či na jejichž 
majetek byl prohlášen konkurz. V evidenci budou 
obdobně vedeny i právnické osoby. Evidence 
bude neveřejná a data z ní budou poskytnuta jen 
soudům či notářům.

Spotřebitelské právo
Legislativní změny se týkají i spotřebitelského 
práva. Jejich rozsah je veliký, a tak alespoň stručně, 
pokud provozujete e ‑shop, prodáváte zboží s digi‑
tálním obsahem nebo poskytujete digitální služby 
spotřebitelům, budou se na toto zboží i služby 
vztahovat nové požadavky na jakost (např. funk‑
čnost, interoperabilita) a bude na ně poskytována 
záruka obdobně jako na ostatní zboží. Všichni 
obchodníci budou muset nově veškerá oznámení 
o slevě uvádět z nejnižší ceny, za kterou zboží pro‑
dávali v rozmezí 30 dnů před poskytnutím slevy. 
Bude zakázáno zveřejňovat falešné nebo zkreslené 
recenze a prodejci budou muset kontrolovat, že 
hodnocení udělili skutečně lidé, kteří si výrobek 
zakoupili nebo ho užili. E ‑shopy budou muset rov‑
něž uvádět informace o tom, zda a jak zajišťují, aby 
jimi zveřejněné recenze pocházely od spotřebitelů, 
kteří si výrobek nebo službu skutečně pořídili.  ■

KATEŘINA KOZÁKOVÁ, HK ČR

 POKUD PROVOZUJETE E ‑SHOP, 
PRODÁVÁTE ZBOŽÍ S DIGITÁLNÍM 
OBSAHEM NEBO POSKYTUJETE 
DIGITÁLNÍ SLUŽBY SPOTŘEBITELŮM, 
BUDOU SE NA TOTO ZBOŽÍ I SLUŽBY 
VZTAHOVAT NOVÉ POŽADAVKY 
NA JAKOST (NAPŘ. FUNKČNOST, 
INTEROPERABILITA) A BUDE NA NĚ 
POSKYTOVÁNA ZÁRUKA OBDOBNĚ 
JAKO NA OSTATNÍ ZBOŽÍ.
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Investice do rodinné  
firmy má smysl
„Holding SPA ‑RE je má odměna za léta dřiny,“ říká podnikatel a investor Jaroslav Vaníček. Jestli si někdo cestu k úspěchu 
opravdu tvrdě odpracoval, pak je to on. Šel cestou poctivou, bez zkratek a krátkodobých vzplanutí. A díky tomu dnes může 
firmám, do kterých investuje, opět navracet třpyt a lesk.

Nedávno jste investoval do koupi 
jednoho z nejstarších autoservisů 
v Praze – Auto Papoušek, a to v době, 

kdy se automotive průmyslu nedařilo. 
Chyběly nebo stále ještě chybí součástky do 
aut, tím pádem se nemohou v takové míře 
prodávat. Jaký má tato investice pro vás 
význam a co vás k ní vedlo?
Servis Auto Papoušek jsem v podstatě koupil 
místo nemovitosti právě z toho důvodu, že na tom 
byl ekonomický segment automotive tak zle. 
Řekl bych, že autoservisy byly tehdy na úplném 
dně. V zemi byl zákaz pohybu kvůli covidu, lidé 
nemohli cestovat mezi okresy. Nejezdilo se, tudíž 
se ani neopravovalo. Lidé nepracovali, byli doma. 
A to byl ten nejlepší moment, kdy nastoupit do 
výtahu, který teprve pojede nahoru.

Jak jste věděl, že pojede nahoru?
Ta úvaha je vcelku jednoduchá. Jednotlivé sou‑
částky do automobilů se stále těžko získávají, takže 
nové vozy se vyrábějí v menší míře. To znamená, 
že bude jezdit více starších vozů, které bude třeba 
opravovat a servisovat. Odvětví automotive je teď, 
co se týče investic, na vzestupu a čeká ho hodně 
dobré období. Ta samotná myšlenka je v podstatě 
taktika. Je to strategie, kterou jsem se naučil od 
jednoho ze svých dědů. To byl dobrý stratég. Ří‑
kám tomu: „Představ si vše, co nechceš, aby se stalo, 
a postarej se o to, aby se to nestalo.“ Když si reálně 
představíte, co všechno se může zkazit, okamžitě 
víte, co se nesmí stát, aby to bylo dobré. Zkrátka 
se na věc díváte obráceně, zatímco většina lidí pře‑
mýšlí stylem, bylo by ideální, kdyby… Udělal jsem 
si checklist, co vše se může stát, aby automotive 
padl. A když jsem se podíval na seznam toho, co se 
zkazilo, a toho, co se ještě může zkazit, věděl jsem, 
že teď je ten moment. Jsme na samotném dně, teď 
dopadl nůž!

Auto Papoušek je součástí holdingu  SPA ‑RE,  
který vedle autoservisu zahrnuje také 
segment realit a správy nemovitostí, dále pak 

stavební a účetní firmu. Holding meziročně 
roste o stabilních 300 %.
Jeho společným jmenovatelem je správa majetku. 
Rád se starám o prostředí, ve kterém žiji, a toužím, 
aby věci kolem mne fungovaly. A ta správa věcí 
s tím úzce souvisí, ať už jde o majetek, nemovitosti, 
auta nebo firmy. Holding SPA ‑RE je pojmenován 
podle první společnosti, kterou jsem založil, což 
byl Správní a realitní servis. Staral jsem se o servis 
nemovitostí mých klientů za paušální poplatek. 
Tehdy to bylo měsíčně 500 korun za bytovou jed‑
notku. Jakmile jsem začal lidem spravovat majetek, 
portfolio klientů se rychle zvětšovalo a někteří 
z nich chtěli svou nemovitost prodat nebo rekon‑
struovat. Proto také postupně vznikla realitní 
kancelář, stavební společnost a s tím pak spojené 
služby jako úklid a účetnictví, které hraje důle‑
žitou roli například při správě SVJ. Krize v roce 
2008–2010, kdy jsme s tátou přišli o stavební 
firmu, mne naučila, že je lepší stát na dvou nohách, 

nikoli pouze na jedné. Začal jsem mít obavy kvůli 
ekonomické krizi a říkal si, že už nechci znovu za‑
žít pád, který navíc nemůžete nijak ovlivnit. Takže 
přišel čas spravovat další segment a k automotive 
jsem měl blízko.

V rámci vysoké inflace ztrácejí peníze svou 
hodnotu. Znamená to, že se nacházíme 
v období, kdy jsou investice spíše nutností?
Je pravda, že inflace způsobuje ztrátu kupní síly 
koruny. Týká se to zejména běžných potravin 
a energií. To ale není případ investičních příle‑
žitostí. Třeba unce zlata stála na začátku krize 
2 000 dolarů a teď za ni dáte 1 600 dolarů. Cena 
zlata jde dolů, ale kupní síla neklesá tolik, jako je 
tomu u S & P indexu. Inflace zasahuje zejména 
chudší část obyvatelstva, kterým vyšší cena základ‑
ních potravin a energií způsobí problémy. Střední 
třída, která má něco našetřeno, a bohatí lidé 
mohou nakupovat se slevou. Je to výhodné v tom 
smyslu, že inflace sice způsobí, že máte ze sta tisíc 
korun pouze osmdesát, ale když místo 2 000 dolarů 
koupíte unci zlata za 1 600 dolarů, tak jste na tom 
1:1. O nic nepřijdete, naopak pokud s tím umíte 
pracovat, můžete na tom vydělat. Kdy jindy koupí‑
te Ferrari s dvacetiprocentní slevou?

Pokud se na obzoru objeví výhodná investice, 
je vždy zapotřebí tomu konkrétnímu 
byznysu, odvětví nebo produktu, do kterého 
investuji, rozumět? Je to předpoklad dobré 
investice?
Podnikání není raketová věda, za 3 až 7 let to umí‑
te. Investování do nemovitostí není raketová věda, 
za 3 až 7 let to zvládnete. Dá se to naučit stejně 
jako například hra na housle. Já jsem rozhodně 
začínal na tom, čemu od dětství nejlépe rozu‑
mím – na nemovitostech. Jeden z mých nejlepších 
kamarádů z dětství měl tátu, který měl autodílnu, 
a tam jsme společně trávili spoustu času. Důvěrně 
jsem toto prostředí znal, proto jsem se odhodlal 
jít do automotive. A poslední obor, ve kterém 
se pohybuji, je energetika. Mám vystudovanou 

JAROSLAV VANÍČEK
Je majitelem holdingu SPA ‑RE, jehož 
součástí je správní a realitní servis, stavební 
a účetní firma, ale také servis Auto Papoušek. 
Od dětství si vydělával u táty na stavbě, 
v 18 letech si zřídil živnostenský list a začal 
zprostředkovávat úvěry a hypotéky. O rok 
později měl vlastní kancelář a v 21 letech 
už vlastnil 5 bytů, které pronajímal. Své 
nemovitosti prodal a začal podnikat ve 
stavebnictví se svým otcem. Do jeho plánů 
ovšem zasáhla krize, která odstartovala 
v roce 2008. Následoval pád a ohromný 
restart. Dnes je Jaroslav Vaníček úspěšným 
podnikatelem a investorem zejména v oblasti 
nemovitostí, automotive a energetiky. Jak 
sám říká: „Rád investuji do věcí, které dávají 
smysl, a pomáhám ostatním s budováním 
úspěšných firem.“
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Střední průmyslovou školu energetickou a staveb‑
ní. Byl jsem zaměstnaný v Severočeských dolech 
na elektrárně, dělal jsem správce budov v Pražské 
teplárenské. Takže, co se týče energetiky, vím, co 
je třeba, rozumím tomu, a to ze mě dělá obstojné‑
ho investora v energetice. Proto také investuji do 
těchto tří segmentů. A každému investorovi bych 
doporučil, ať se nejvíce drží toho, čemu rozumí, 
protože tam dokáže vidět nejdále a odhalit nejvíce. 
A to je hodně potřeba, protože když se budeme dí‑
vat na dobrou investici jako na princeznu zakletou 
v labuti, tak potřebujeme hodně labutí políbit, než 
se ukáže princezna. Nicméně je dobré už od pohle‑
du poznat, kdo je labuť a kdo kačer.

Tedy předpokladem dobré investice je mít 
našetřeno, mít k danému segmentu pokud 
možno vztah, orientovat se v něm. Co dál 
hraje roli?
Vztah je jednoznačně dobrá premisa, protože vás 
udrží v zájmu o investici. A to je podstatné. Vztah 
vás připoutá k investici a vy máte zájem na ní 
pracovat a oprašovat ji. V souvislosti s pojmem 
„vydělat peníze“ jsou pak mnohem důležitější 
kompetence.

Jak to myslíte?
Za kompetenci považuji fakt, že investici tech‑
nicky rozumíte. Technicky rozumět znamená 

vědět, na čem se vydělá a na čem nikoli. Vztah 
a kompetence. A přesně to mě také zajímalo, 
když jsem kupoval servis Auto Papoušek. Jestli 
majitel, který tuto značku před více než 30 lety 
budoval, k ní měl vztah a jestli rozuměl tomu, co 
dělá. Což v obou případech platilo. Ta firma tedy 
měla skvělý základ. Čím to, že v posledních letech 
pokulhávala? Protože život přišel a majiteli dnes 
už není 30. Není mu ani 40. A to jsou investice, 
které mě zajímají. Představte si, že máte krásnou 
nemovitost, máte ji rád, je to odkaz po tatínkovi, 
který byl navíc architektem. Chcete, aby nemovi‑
tost byla zachovalá, ale nejste architekt, živíte se 
zpěvem. Máte tedy vztah, ale nemáte kompetence. 
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Potřebujete někoho, kdo bude respektovat váš 
vztah a zároveň bude mít ty správné kompeten‑
ce. A stejně tak to bylo i v případě syna majitele 
Papouška. Měl vztah, ale už neměl kompetence. 
Michal Papoušek ve firmě zůstal, protože v ní má 
srdce a funguje jako obchodní ředitel a ambasador 
společnosti. On se o to stará, protože v tom má 
srdce, a já nastavuji pravidla, protože mám kom‑
petence, ale zároveň firmu opečovávám, protože 
to mám také rád. A v tom tkví budoucnost firmy 
Auto Papoušek.

V jakém smyslu se tedy o firmu staráte?
Nemohu vše dělat sám, a tak v jednotlivých oblas‑
tech spolupracuji s profesionály, kterým důvěřuji. 
Mezi mé nejbližší spolupracovníky patří brand 
stratég a brandingový specialista Jakub Kantor 
a byznys mentor, kouč a krizový manažer Pavel 
Klein. Jakub Kantor tradičně přichází na po‑
moc s komplexní strategií značky, která ve světě 
vizuálního smogu vyniká nad svou konkurencí. 
Jakub Kantor se tedy postaral i o rebranding 
společnosti Auto Papoušek. Navrhl strategii 
na podporu značky, postaral se o design, úpravu 
barev i nové webové stránky a další související 
záležitosti. Pavel Klein je zkušený profík, který už 
celá dlouhá léta působí na poli byznysu. Věnuje 
se krizovému řízení firem, školí management, ale 
dokáže výrazně pomoci i v nastavování inter‑
ních procesů. Pavel Klein není pouze teoretikem 
v oblasti podnikání, ale tím, kdo dokáže své rady 
realizovat v praxi. A já jsem moc rád, že díky 
mým partnerům věci fungují tak, jak mají. Jsem 
rád, že se nám podařilo zrekonstruovat halu, kde 
se vozy servisují, a že Auto Papoušek se může 
pochlubit skvělým technickým zázemím a řadou 
odborníků. Jsem rád, když firmám mohu vracet 
třpyt a lesk. Proto chci firmu dále rozšiřovat. To je 
to, co mne naplňuje.

Zmínil jste plán na rozšiřování firmy. Můžete 
být konkrétní?
Pokud chcete firmu rozšiřovat, tak kolem ní 
stavíte věci, které ji podporují. Co může podpořit 
autoservis? Velký pozemek bych rád využil jako 
parkoviště a část pozemku pronajal partnerovi, 
který vytváří s autoservisem symbiózu. Hledám 
tedy možnosti, jak firmu posílit a jak ji efektivněji 
řídit. Rekonstruovali jsme celou servisní halu. 
Vzniklo nové parkoviště, které nám umožnilo 
klientům zpřístupnit službu parkujkaravan.cz. Za 
skvělé peníze zde můžete uschovat karavan, který 
bude v bezpečí, a navíc na místě, kde se servisu 
karavanů už léta věnujeme. Na to jsou samozřej‑
mě navázány i další kvalitní služby, které našim 
klientům ušetří čas. Dalším investičním plánem 
je zakoupení solárních panelů, které bychom rádi 
umístili na střechu servisu, čímž zhodnotíme naše 
peníze formou úspor ve výdajích na elektrickou 
energii. Rádi bychom využili druhé patro adminis‑
trativní budovy a nabídli ji k pronájmu partnerské 
společnosti. Té bychom mohli také zajistit serviso‑
vání vozů a získat tak od ní nějakou službu navíc.

Jak získáváte pozornost klientů? V čem jste 
jedineční?
Jsme ryze český rodinný podnik s více než třiceti‑
letou historií. Věříme v tradici dobrého poctivého 
řemesla a velmi si vážíme našich klientů. Výhodou 
je individuální přístup a zodpovědnost. Nenechá‑
me své klienty na holičkách, pokud se dostanou do 
nepříjemné situace, kdy jejich vůz není stopro‑
centní. Provádíme kompletní servis vozů všech 
značek včetně oprav po nehodách. Poskytujeme 
komplexní služby v oblasti pneuservisu s možností 
uskladnění sezonních pneumatik. Staráme se také 
o firemní vozy. Mezi naše klienty patří Policie 
hl. města Prahy, společnost Rohlik.cz, TSK nebo 
řada velkých pojišťovacích domů. Samozřejmě nás 

zajímá i budoucnost, připravujeme se na „automo‑
bilovou revoluci“, což by mohlo přinést větší zájem 
klientů o servis elektrovozů. Pozice servisu tedy 
v poslední době velmi posílila a já jsem tomu rád.

Podnikáte a investujete také v rámci 
nemovitostí. Trh s nemovitostmi se v současné 
době nachází na jakémsi rozcestí. Souhlasíte?
Ano. Můj checklist všeho, co se v tomto segmentu 
může pokazit, ještě není naplněn. V současnosti se 
inzeruje kolem 90 tisíc nabídek, ještě bych tomu 
dal 50 procent a bude rozhodnuto. Může se to 
samozřejmě začít obracet ještě dříve, to nevadí, 
ale už budeme ve správnou chvíli dole nastupovat 
do investičního výtahu. Jestli chcete investovat do 
nemovitosti, ještě vydržte.

Vyčkáváte a snažíte se generovat zisk 
z nemovitostí, které v současnosti vlastníte 
a spravujete, nebo se poohlížíte po nějaké 
další investici?
Zisk generuji stále. Spravuji nejen své nemovitosti, 
ale i majetek svých klientů. Jde o velké budovy 
korporátních společností, ale také o zajímavé 
rezidenční nemovitosti. V tuto chvíli také navyšuji 
počet nájemních smluv. Pronájmům se v současné 
době daří. Lidé momentálně nechtějí investovat 
do vlastního bydlení, protože zdražily hypotéky, 
což samozřejmě nahrává pronajímatelům. Já tedy 
vyčkávám tím správným způsobem: zvyšuji svůj 
příjem a zhodnocuji peníze investorů.Poohlížím se 
po investicích, které jsou morální, etické a legální 
ve světě nemovitostí, automotive a energetiky. Na 
takové, kterým mohu prospět a přidat jim určitou 
hodnotu. Nejlépe, když je to, řekněme, skrytý po‑
klad. Hledáte něco, co běžný člověk neocení, ale vy 
v tom vidíte hodnotu, která tam potenciálně je.

Která investice vám v poslední době udělala 
největší radost?
Historický dům z 15. století na náměstí v mém 
rodném městě, v Kadani. Kadaň byla dvakrát za 
sebou vyhlášena jako nejhezčí město České republi‑
ky. A jedna z věcí, která mě motivovala spravovat 
majetek a podnikat, je přečtení životopisu Karla IV. 
Vita Caroli. To jsem si přečetl i proto, že na kadaň‑
ském náměstí probíhá slavnost Císařský den, kdy 
do města přijel Karel IV. se svojí družinou udělit 
městu glejt vařit vlastní pivo. A ten dům, který 
jsem koupil na náměstí, je bývalým pivovarnickým 
domem. Má nádhernou historii, je to kulturní 
památka a já si ho pro potěšení rekonstruuji a budu 
ho pronajímat jako rezidenční bydlení. Byl jsem 
tam teď převzít fasádu. Z archivu jsem si vytáhl 
fotky z 19. století a v průčelí toho domu nahoře byli 
andělíčci, které nechali komunisté spadnout – strhli 
je na zem a rozbili. Jsem domluvený s městem 
na jejich restaurování, aby se mohli vrátit na své 
původní místo, kam patří. Ten dům má historii, má 
svůj příběh, ale dnes už i majitele, který mu vrátí 
duši a krásu. A takhle sbírám nejen nemovitosti.  ■
JUDITA HRUBEŠOVÁ



AUTONOMNÍ ROBOTI 
V ÚKLIDOVÝCH SLUŽBÁCH!

PROVOZ A SPRÁVA BUDOV  
VE SPRÁVNÝCH RUKOU

+420 602 680 804
WWW.ATALIAN.CZ

Robotická zařízení dnes nahradí 
jakýkoliv typ úklidu, od vysavačů 
koberců a podlah přes mycí stroje 

s chodící i sedící obsluhou  
až po venkovní zametače. 

A jsou efektivnější!

Robotický úklid je 
efektivní, ekologický 
i ekonomický,  
navíc s vysokým  
standardem
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Více podnikatelů, co se zajímají o EU! 
(A politiků, co jsou nohama na zemi)

Z posledních pravidelně zveřejňovaných 
celoevropských průzkumů, které monitorují 
veřejné mínění ve státech evropské sedmadva‑

cítky, už nějaký ten pátek vyplývá, že ve srovnání 
s předchozími roky Češi začali na Evropskou 
unii pohlížet o něco pozitivněji. Pro mě to není 
překvapivé a podobné zprávy mě více než těší. Na 
druhou stranu si uvědomuji, že čísla by mohla být 
lepší. A my politici jsme ti první, kdo kvůli tomu 
má máslo na hlavě.
Ze stejných průzkumů totiž také vyčteme, že Češi 
si dlouhodobě stěžují na nízkou informovanost 
o tom, co EU dělá a jaké benefity nám přináší 
členství v ní. Mají pravdu. Informací může být 
všude dost, ale ne každý si k nim dokáže najít cestu 
a správně je využít. Vidím to i v komunitě podni‑
katelů, a to zdaleka nejen v té české, ale i evropské.
Co s tím? Rozhodla jsem se, že přispěji svou 
troškou do mlýna. S podporou mé politické frakce 
v Evropském parlamentu Renew Europe jsem 
odstartovala unikátní projekt stínování politiků 
podnikateli. A aby to bylo spravedlivé, tak i politici 
si mohou na oplátku vyzkoušet, jaké to je být 
v kůži podnikatele. Alespoň na pár dní.
Smyslem tohoto projektu je umožnit podnika‑
telům (a podnikatelkám) prožít den politika, 
a přímo z praxe pochopit, co konkrétního jim 
může jeho práce přinést. Podnikatelé (a nejsou 
sami) totiž často vidí pouze až konečné výstupy 
práce zákonodárců a po přečtení ranního tisku 
se pak logicky děsí, co si to ta Evropská unie opět 
vymyslela za nesmysly. Často nemají ponětí o tom, 
že i oni mohou ledacos ovlivnit a tyto nesmysly 
odvrátit.

Politik, konkrétně poslanec Evropského parla‑
mentu, za kterého mohu mluvit já, se ve své práci 
neobejde bez dat, statistik a argumentů, a aby 
mohl své povolání vykonávat co nejlépe a nej‑
odpovědněji, potřebuje k tomu poznatky z praxe 
a být seznámen s konkrétními příběhy. Projekt 
vzájemného stínování politiků a podnikatelů má 
přesně tohle zprostředkovat a obě strany naučit 
spolu mluvit tak, aby si rozuměly a byly si navzá‑
jem prospěšné.
O program MEP & Entrepreneur Pairing je velký 
zájem a svou úspěšnou premiéru má již za sebou. 
V minulých týdnech jsem ho absolvovala společ‑
ně s českou podnikatelkou Anetou Martinek, kte‑
rá je jednou ze zakladatelek a COO ve vzdělávací 
platformě #HolkyzMarketingu. Její společnost 
pomáhá zejména ženám získat lepší pozici 
na pracovním trhu. Mě také možnost stínovat 
podnikatelku hodně naučila. Opět jsem si uvě‑
domila, že pokud politik ztratí kontakt s realitou 
a uzavře se do své bubliny, nikdy nemůže tvrdit, 
že reálně pomáhá lidem nebo firmám. Přeji nám 
proto všem více politiků, kteří zůstanou nohama 
na zemi, a podnikatelů, kteří jsou ochotni k tomu 
přispět.  ■

Válka, Evropa a energie

Od začátku války na Ukrajině měla EU několik 
krátkodobých priorit, které se primárně 
soustředily na zajištění dodávek elektřiny 

a plynu pro nadcházející zimu, z toho plynoucí 
naplnění zásobníků plynu, udržení cen energií 
na dostupné úrovni pro koncového zákazníka a za‑
jištění aplikace principu solidarity mezi členskými 
státy v případě přerušení dodávek energií. Ze 
střednědobého hlediska je pak evropským cílem 
diverzifikace paliv, ukončení závislosti na ruských 
komoditách a společná koordinace v energetických 
otázkách mezi členskými státy EU.
Ke splnění těchto cílů předložila Evropská komise 
na apel českého předsednictví v Radě EU několik 
legislativních návrhů, z nichž většina již byla přija‑
ta díky zrychlené legislativní proceduře na základě 
článku 122 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

tedy pouze členskými státy bez Evropského parla‑
mentu. EU je tak schopná přijmout předpis v řádu 
týdnů, oproti procesu, jehož se účastní Evropský 
parlament a trvá zpravidla několik let.
Přijatým nařízením v oblasti plynu zakotvila 
EU princip tzv. use it or lose it, tedy v překladu 
využívej pronajatou kapacitu plynových zásobníků, 
naplň je, nebo o ně přijdeš. Bylo také rozhodnuto 
o společných nákupech plynu koordinovaných ze 
strany Evropské komise. Toto nařízení ČR imple‑
mentovala novelou energetického zákona v létě 
tohoto roku.
V září bylo přijato nařízení o intervencích v mi‑
mořádných situacích, které si klade za cíl snížit 
celkovou spotřebu elektřiny i plynu. Komise také 
navrhla dočasné zastropování příjmů pro výrobce 
elektřiny z takzvaných inframarginálních zdrojů. 

Výrok…
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MARTINA DLABAJOVÁ, 

poslankyně Evropského 

parlamentu

„CENY U PUMP SE LIŠÍ AŽ O ŠEST 
KORUN NA LITR. TO SI OPRAVDU 
VLÁDA PETRA FIALY DĚLÁ Z LIDÍ 
LEGRACI? ROZDÍL TŘI STA TŘICET 
KORUN NA NÁDRŽI POŘÁD NENÍ 
DOST?“

JOSEFE, ONO JE TO V OBCHODĚ 
TAK, ŽE KAŽDÝ PRODEJCE MÁ CENU, 
JAKOU SI NASTAVÍ. A ZÁKAZNÍK 
SI VYBÍRÁ. POKUD SE CHCETE 
VRÁTIT K CENĚ JEDNOTNÉ, STÁTEM 
ČI KÝMKOLIV DIKTOVANÉ, TAK 
DOPLŇTE SOUVISLOSTI. JEN SE 
OBÁVÁM, ŽE PODNIKÁNÍ Z TÉTO 
ZEMĚ PAK VELMI RYCHLE ZMIZÍ. 
A ODBORY STÁTNÍ KASU FAKT 
NENAPLNÍ.

PETR KARBAN
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Takto zněl jeden listopadový tweet odborového předáka 

a prezidentského kandidáta Josefa Středuly.
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Mezi ně patří obnovitelné zdroje energie, jádro 
a hnědé uhlí. Celounijní cenový strop pro realizo‑
vané tržní příjmy stanovila Komise na 180 €/MWh 
vyrobené elektřiny, přičemž tento výnosový strop 
má platit do 31. března 2023. Příjmy, které tento 
strop přesáhnou, vlády členských států použijí 
na pomoc koncovým zákazníkům.
Dalším schváleným opatřením je dočasný solidární 
příspěvek z nadměrných zisků společností působí‑
cích v odvětví ropy, zemního plynu, uhlí a rafinérií. 
Členské státy jej mají vybrat ze zisků za rok 2022, 
které překračují 20% nárůst průměrných zisků 
za předchozí tři roky, přičemž výše příspěvku má 
činit nejméně 33 % z tohoto základu. V tomto naří‑
zení byly rovněž krátkodobě umožněny intervence 
na maloobchodním trhu pro spotřebitele a pro 
malé a střední podniky, je tedy pro členské státy 
daleko jednodušší těmto kategoriím zákazníků 
pomoci a nemusejí procházet složitým notifikač‑
ním procesem. Toto nařízení je nyní implemento‑
váno v České republice opět novelou energetického 
zákona, potažmo daňovými opatřeními.

Na konci října tohoto roku schválila Evropská 
komise revizi tzv. Dočasného krizového rám‑
ce, tedy výjimečných pravidel v oblasti veřejné 
podpory, díky nimž může ČR podporovat i velké 
podniky, které nejsou v současné době chráněny 
zastropováním cen energií. Tento rámec prodloužil 
do konce roku 2023 a zvýšil limity možné veřejné 
podpory pro podnik až na 2 mil. eur. Na jeho zá‑
kladě následně MPO vyhlásilo program podpory 
a vypsalo příslušnou výzvu s alokací 30 mld. Kč, 
kde bude možné podávat žádosti o dotaci na zvý‑
šené náklady za energie od 15. listopadu 2022 do 
31. ledna 2023.
V říjnu Komise rovněž navrhla další nouzové 
nařízení, které má řešit vysoké ceny plynu v EU 
a zajistit bezpečnost dodávek v letošní zimě. Toho 
má být dosaženo prostřednictvím společného 
nákupu plynu, mechanismů omezujících ceny 
na burze plynu (TTF), nových opatření týkají‑
cích se transparentního využívání infrastruktury 
a solidarity mezi členskými státy a trvalého úsilí 
o snížení poptávky po plynu. V kombinaci s již 

dohodnutými opatřeními si tento návrh klade za 
cíl zlepšit stabilitu na evropských trzích s plynem 
v letošní zimě i po ní, zmírnit cenový tlak, který 
pociťují jak evropští občané, tak průmysl a zajistit 
bezpečnost dodávek a fungování vnitřního trhu. 
V současné době Evropská komise pracuje 
na finální podobě tohoto nařízení, jehož schvá‑
lení se očekává v nejbližších dnech. Zároveň EU 
netrpělivě vyhlíží návrh na revizi uspořádání trhu 
s elektřinou (takzvaný market design), který by 
měl být přijat v prvním kvartálu příštího roku.  ■

Nejde zdaleka jen o energie

S principem daně z mimořádných zisků lze 
souhlasit a lze i pochopit důvody, které 
k tomu vládu vedly. Každá sektorová daň 

je ale projevem nerovnoměrného zacházení 
státu s daňovými poplatníky a je přirozené, že se 
poplatníci snaží přesouvat toto zatížení na své zá‑
kazníky. Jinými slovy, „postižené“ subjekty budou 
muset reagovat patrně zvýšením svých cen, což 
povede k roztáčení inflační spirály. A inflace tlačí 
na náklady nás zemědělců a požírá naše zisky, 
protože my máme poměrně omezenou možnost 
promítnout dramaticky zvýšené náklady do cen 
potravin. Taháme totiž za kratší konec provazu – 
ceny potravin jsou primárně určovány obchodní‑
mi řetězci.
Někdo může namítat, že už je to pomalu zvykem, 
že zemědělci volají po kompenzacích pokaždé, 
když něco nejde podle jejich plánu. Letos je ale 
situace opravdu jiná. Tady nejde jen o to, zda prší 
více či méně. Vlivem ruské války došlo k rake‑
tovému růstu vstupních nákladů, v desítkách 
i stovkách procent. Navíc se objevil problém s ne‑
dostatkem hnojiv, vlivem volatilního trhu dochází 
k prudkým výkyvům v cenách komodit. To vše se 
děje souběžně s požadavky na plnění cílů v oblasti 

ochrany klimatu, což je další z výzev, které musíme 
čelit. Nestěžujeme si. Víme, že nejistota a proměn‑
livost podmínek je součástí našeho podnikání, ale 
v takto výjimečné situaci by stát měl pomáhat více 
a prostředky získané daní z mimořádných zisků 
směřovat k podpoře zemědělců.
Přitom signály, které zemědělcům vláda dává, 
nejsou zrovna pozitivní. Nejenže jsou zde změny 
v dotační politice, které znamenají méně peněz 
a více omezení, ale česká vláda dlouho otálela 
s řešením drahých energií pro zemědělce. Až 
začátkem října bylo schváleno zastropování cen 
elektrické energie a plynu. To je samozřejmě 
dobrá zpráva, na druhé straně daná cenová hla‑
dina vzbudila obavy u výrobců energie z obno‑
vitelných zdrojů energie, kam patří i bioplynové 
stanice provozované zemědělci. Smlouvy na příští 
rok byly často podepsány na vyšší cenové hla‑
dině, což představuje určitý stabilizační faktor 
v hospodaření zemědělských subjektů, ale při 
současných nákladech není možné elektrickou 
energii vyrábět za méně peněz, než představuje 
navrhovaný strop. Doufejme tedy, že uplatňování 
zastropování od příštího roku bude vycházet 
z racionálního výkladu evropského nařízení 

a zastropování se nebude týkat zemědělských 
bioplynových stanic.
A nejde jen o energie. V době, kdy jsou minerální 
hnojiva drahá a nedostatková, by vláda měla najít 
způsob, jak podpořit chovatele skotu a prasat, aby‑
chom mohli část minerálních hnojiv nahradit stat‑
kovými. Ohrožena je také produkce české zeleniny 
a ovoce. Některé podniky již byly donuceny omezit 
pěstování rajčat ve sklenících v zimních měsících 
kvůli drahým energiím či mají v plánu nechat část 
úrody na polích či v sadech, protože její skladování 
je energeticky náročné. Od státu bychom potřebo‑
vali tedy nejen konkrétní podporu, ale i vytvoření 
stabilního a předvídatelného prostředí.  ■

MÁTE NÁZOR NA DĚNÍ, KTERÉ SE DOTÝKÁ EKONOMIKY A PODNIKÁNÍ?
Podělte se o něj a pošlete nám jej na e ‑mail redakce@komoraplus.cz. Váš názor nás zajímá!
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Digitální novinky usnadňují 
orientaci na finančních trzích
Situace na finančních trzích je nepřehledná. Obchodní války, covid, nedostatek čipů, rozpad výrobních řetězců, válečný 
konflikt na Ukrajině, nedostatek energetických surovin a jejich vysoké ceny… To vše stojí za vysokou inflací a často se 
měnícími úrokovými sazbami. Za takových podmínek se jen těžko předvídá, jakým směrem se budou finanční trhy ubírat. 
Bankéři se tím ale nenechávají zaskočit a nabízejí svým klientům služby, které jim orientaci na finančních trzích značně 
usnadní. Výraznou roli v tom hraje digitalizace a umělá inteligence.

Finanční trhy jsou reflexí světa kolem nás, 
často zrychlenou a zesílenou. „To, co se děje 
na finančních trzích, má předobraz v reálných 

událostech a v poslední době se toho odehrálo nebo 
odehrává opravdu moc. Proto se nyní finanční trhy 
primárně vypořádávají s vysokou inflací doprováze
nou omezeným růstem a řadou dalších problémů,“ 
seznamuje s aktuálním děním Jan Poulík, ředitel 
obchodování pro klienty ČSOB.
Všímá si, že klienty banky teď nejčastěji trápí 
nejistota ohledně energií a kurzu koruny. „Jsme 
přece jenom velmi otevřená ekonomika a měnové

mu riziku je vystavena velká část firem. Klienti cítí 
významnou nejistotu a zdráhají se uzavírat dlouho
dobé obchody. Velkou neznámou je hlavně případné 
omezení intervencí nebo posun kurzu, který ČNB 
‚hlídá‘. Česká koruna sice zatím vytváří jistý ostrov 
stability, ovšem za cenu masivních intervencí ze 
strany ČNB a poklesu devizových rezerv. Přestože 
jsou vysoké, nejsou neomezené,“ dodává. Navzdory 
tomu si na nezájem klientů nestěžuje, přes všechny 
problémy zůstávají finanční trhy v jejich hledáčku.
Jaký vývoj na finančních trzích očekávat, odhaduje 
však jen s velkou opatrností. „V centru dění je 
inflace. A popravdě je těžké říct, kam až vystou
pá a kdy už začne klesat. Z inflace, respektive 

její výše a očekávání, se potom odvíjejí úrokové 
sazby. Současná bankovní rada ČNB je evidentně 
odhodlaná držet repo sazbu na sedmi procentech, co 
jen to půjde. Ale jestli to půjde, to je otázka… Delší 
sazby budou i nadále hodně pohyblivé, ale zde jsme 
myslím poblíž jejich přinejmenším dočasných ma
xim. Ekonomika začíná zpomalovat, což by je mělo 

držet na uzdě,“ uvažuje Poulík a s obavami vyhlíží 
i zmiňovaný kurz koruny: „Tady se bojím, že se 
nám, opět minimálně načas, zastavil nebo zmizel 
přirozený trend posilování. Nebudu vyjmenovávat 
všechny důvody, ale stačí se podívat do Maďarska 
nebo Polska, abychom viděli, co může hrozit, i když 
v mnohem umírněnější podobě, i české koruně. 
ČNB zatím odhodlaně a přesvědčivě intervenuje. 
Není divu, slabší koruna by se okamžitě promítla 
ve vyšší inflaci – a to je nyní hlavní nepřítel. Na 
druhou stranu se nedá vyloučit, že pod tlakem 
nepříznivého vývoje nakonec například dojde k po
sunu intervenční úrovně.“

Důležité je svěřit se do péče odborníků
Současná nejistota je podle Jana Poulíka důvodem, 
proč by firmy měly svou strategii tržních rizik 
probírat se svou bankou: „Primárním zdrojem 
informací je samozřejmě příslušný dealer nebo 
bankéř. A ti opravdu často tato témata s našimi 
klienty probírají. Vedle toho pořádáme semináře 
nebo webináře pro klienty, kde vystupují i naši 
ekonomové a konkrétní témata se snažíme rozebrat 
do větší hloubky.“ Aktuální situaci a její dopady 
na úrokové sazby, měny či komodity pak odborníci 
ČSOB rozebírají i v novém pořadu Fresh, který je 
dostupný na LinkedIn profilu ČSOB Finanční trhy. 
Banka také dlouhodobě produkuje řadu materiálů, 
měsíčníků, týdeníků, kde systematicky informuje 
zejména o vývoji ekonomiky.
„Zcela nedávno jsme také spustili rychlé komen
táře našich odborníků skrze pracovní sociální síť 
 LinkedIn, kde kdokoli může sledovat naše komen
tování aktuálního dění na trzích a další zajímavý 
obsah,“ přidává se Jakub Váňa, manažer Finanč‑
ních trhů ČSOB.

Digitální nástroje poskytnou informace 
i nabídnou řešení
Čím dál častěji pak ke slovu přicházejí speciali‑
zované aplikace, jako například ČSOB Finanční 
trhy, která zájemcům poskytuje podstatné aktuální 
informace včetně různých pohledů na data a grafy. 
Digitální prostředí ale neslouží jen k poskytování 

 VYUŽITÍ NAŠEHO DIGITÁLNÍHO 
ŘEŠENÍ A MNOŽSTVÍ DIGI TÁLNÍCH 
TRANSAKCÍ ZA POSLEDNÍCH PÁR LET 
DRAMATICKY ROSTE A ZÁROVEŇ 
STÁLE ROSTOU I OBCHODY 
NEDIGITÁL NÍ. NEDOCHÁZÍ TEDY 
K NÁHRADĚ, ALE JSME SCHOPNI 
KOMFORTNĚ OBSLOUŽIT PODSTATNĚ 
VÍCE KLIENTŮ PRÁVĚ VE CHVÍLI, 
KDY JE TO DŮLEŽITÉ.

JAKUB VÁŇA

JAKUB VÁŇA
Manažer Finančních trhů zodpovědný za 
strategii a digitalizaci. Vystudoval obor 
Mezinárodní obchod a ekonomie, profesně 
působil v leteckém průmyslu, v posledních 
letech vede digitalizaci Finančních trhů 
a rozvoj dalších aplikací. Specializuje se 
na Finanční trhy, big data a jejich využití, 
digitalizaci a hledání obchodních příležitostí 
skrze celou skupinu ČSOB. Je ženatý, otec 
dvou dětí.
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informací, ale také ke komunikaci s bankou. Klienti 
si na tuto formu zvykli zejména v době covidu 
a už u ní zůstali. „Máme skvělý digitální kanál, do 
kterého jsme hodně investovali a v zásadě to vidíme 
tak, že je to ideální prostředí pro ty, kteří hledají jed
noduchost a rychlost a vzhledem k povaze obchodů 
nevyžadují další informace nebo lidskou obsluhu,“ 
vysvětluje Váňa. Všímá si ale, že řada klientů ocení, 
když můžou svou konkrétní situaci s někým pro‑
brat a dostat názor nebo doporučení. V praxi se tak 
často uplatňuje tzv. hybridní model, kdy jednodušší 
a jasnější záležitosti si klient vyřídí v digitálním 
prostředí, a vedle toho si volá se svým dealerem 
a společně řeší například zajišťovací obchody.
„Využití našeho digitálního řešení a množství digi
tálních transakcí za posledních pár let dramaticky 
roste a zároveň stále rostou i obchody nedigitální. 
Nedochází tedy k náhradě, ale jsme schopni kom
fortně obsloužit podstatně více klientů právě ve chví
li, kdy je to důležité. Tedy, když se něco děje. Celkově 
je podíl digitálních transakcí už poblíž 40 procent 
a počítáme s jeho dalším růstem,“ pochvaluje si 
Jakub Váňa.

Chcete výhodný kurz?  
Systém vás na něj upozorní
V dobách, jako je tato, kdy se delší čas jakoby nic 
neděje a pak se vše stane najednou, je extrémně 
důležité mít škálovatelný model, který zvládne 

hodně interakcí a obchodů v krátkém čase. Banka 
musí být nablízku a k dispozici i v takových vypja‑
tých chvílích. „Myslím, že právě toto přitahuje do 
digitálního kanálu stále více firem. V našem případě 
je samozřejmostí možnost uzavírat tzv. spotové 
a vedle toho také základní forwardové či swapové 
operace. V poslední době jsme také vylepšili velmi 
oblíbenou funkcionalitu, kterou je hlídání kurzů. 
Vedle obchodů samotných můžou klienti také 
potvrzovat nebo konfirmovat sjednané obchody, což 
je administrativní, ale z pohledu regulace velmi dů
ležitý úkon,“ popisuje výhody digitálního prostředí 
Jan Poulík.
Zmiňované hlídání kurzů funguje jednoduše. Rádi 
byste nakoupili eura v kurzu 24,50 Kč za euro. 
V tu chvíli ale kurz je 24,70 Kč za euro. Nastavíte 

si tedy vámi zvolený kurz a to, co chcete udělat, až 
nastane – na výběr máte mezi notifikací a tzv. exe‑
kucí. V prvním případě dostanete zprávu, že vámi 
zvoleného kurzu koruna právě dosáhla, ve druhém 
případě se automaticky provede obchod – samo‑
zřejmě s vámi nastavenými parametry, jako je 
například objem obchodu.

Poradí i umělá inteligence
Ještě nedávno měli bankéři za to, že drobní klienti 
s osobními účty pro online přístup spíše využívají 
mobilní telefony, zatímco obchodníci své firemní 
účty častěji obsluhují z počítače. Důvod této 
domněnky je jednoduchý – osobní účty kontro‑
lujeme cestou z práce, zatímco s firemními účty 
pracujeme v kanceláři. Tomu odpovídalo i nastave‑
ní služeb – desktopové rozhraní nabízelo pro práci 
s firemními účty více funkcí než rozhraní mobilní. 
V současné době se ale ukazuje, že tento předpo‑
klad už neplatí a že i obchodníci pro správu svých 
firemních účtů sahají po mobilních telefonech. 
Proto vývojáři mobilní verzi správy firemních účtů 
upravili tak, aby nabízela stejné služby jako verze 
desktopová.
Na novinkách ale pracují dál. „Rádi bychom také 
přidali další funkcionality, které našim klientům 
usnadní rozhodování pro provedení transakce 
a vytvořili z naší platformy takzvanou ‚all in one‘ 
platformu, kde klient dostane veškerý potřebný 
servis pro provádění transakcí a mnohem více,“ plá‑
nuje Jakub Váňa. A ke slovu by měla přijít i „umělá 

inteligence“. Už teď je klientům ČSOB k dispozici 
virtuální asistentka Kate. V blízké budoucnosti 
dokáže sledovat dění na finančních trzích v sou‑
vislostech a dokáže odhadnout, co může být pro 
klienta vhodné. Sama ho tedy upozorní na zají‑
mavé události, například na výhodný vývoj kurzu, 
a navrhne transakci. Kate se zároveň dobře vyzná 
v nabízených bankovních službách a opět dokáže 
posoudit, které jsou pro konkrétního klienta 
vhodné.
V budoucnu by se Kate měla stát věrným part‑
nerem obchodníků. „Majitel firmy po schůzce 
s obchodním partnerem sedne do auta a nemá čas 
dohledat potřebné informace na laptopu. Při jízdě 
tedy osloví naši virtuální asistentku, zeptá se jí, co se 
děje na finančních trzích nebo na jeho účtu, a ona 
mu odpoví. Zároveň tak může provést i některé 
transakce, které nesnesou odkladu. To vše pomocí 
hlasu,“ plánuje Jan Poulík. Na rozdíl od „lidských“ 
operátorů bude virtuální asistentka dostupná 
vždy a všude tam, kde bude fungovat připojení 
k internetu.  ■

DANIEL MRÁZEK

 V NAŠEM PŘÍPADĚ JE 
SAMOZŘEJMOSTÍ MOŽNOST UZAVÍRAT 
TZV. SPOTOVÉ A VEDLE TOHO TAKÉ 
ZÁKLADNÍ FORWARDOVÉ ČI SWAPOVÉ 
OPERACE. V POSLEDNÍ DOBĚ JSME 
TAKÉ VYLEPŠILI VELMI OBLÍBENOU 
FUNKCIONALITU, KTEROU JE HLÍDÁNÍ 
KURZŮ.

JAN POULÍK

JAN POULÍK
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou 
v Praze se zaměřením na finance. Kariéru 
začal u společnosti Arthur Andersen, poté 
pět let pracoval ve společnosti Patria Finance, 
kde se věnoval obchodování s dluhopisy. 
Od roku 2001 pracuje v ČSOB, kde byl nejprve 
zodpovědný za útvar Kapitálové trhy, od roku 
2008 pak byl obchodním ředitelem pro útvar 
Finanční trhy. V letech 2013–2014 zastával 
funkci CEO v Patria Finance, od roku 2014 je 
opět obchodním ředitelem útvaru Finanční 
trhy v ČSOB.

Mobilní aplikace ČSOB Finanční trhy poskytuje podstatné aktuální 
informace včetně různých pohledů na data a grafy.
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Práce s daty může pomoci i vašemu podnikání!

Pokročilá analytika:  
Využití dat pro zvýšení výkonu
Pro úspěch společností obchodujících čistě v online prostředí bývá analytika a práce s daty poměrně zásadní hned 
od jejich založení. Mimo tyto společnosti se ale i v dnešní době důležitost nebo přínosnost pokročilejší práce s daty 
často podceňuje.

Analytika v různých podobách je samozřej‑
mě součástí každé fungující společnosti, 
od základního vyhodnocování výsledků 

po pokročilé systémy pro podporu manažerské‑
ho rozhodování (Business Intelligence, zkratka 
BI). Pokročilá analytika nemusí na první pohled 
vypadat jako nutnost, ale pro dlouhodobý rozvoj 
společností bude extrémně důležitá. BI systémy 
v kombinaci s dostatkem dat totiž přinášejí nové 
možnosti, jak ještě zvýšit efektivitu nejen celé spo‑
lečnosti, ale i jednotlivých oddělení nebo procesů.

Dostupnost řešení  
pro pokročilou analytiku
Jednotlivá řešení se velmi liší v náročnosti na im‑
plementaci nebo datové zdroje, a to samozřejmě 
znamená ještě výraznější rozdíly v nákladnosti 
takových projektů. Do nákladů je nutno totiž 
započítat vše od úvodního projektu, kde si 
stanovíte, co a jak budete chtít analyzovat, až po 
výsledný návrh celého řešení. Následně je potřeba 
připravit zdrojová data, což může v krajním 
případě zahrnovat například i digitalizaci starších 

záznamů a s tím spojené nároky na lidské zdroje. 
A pak jsou zde samozřejmě náklady na sklado‑
vání a zpracování dat, které závisí na konkrétním 
návrhu a zvolené platformě a často tvoří největší 
část nákladů.
V poslední době se ale tyto technologie stávají 
přístupnější díky online cloudovým řešením, které 
nahrazují původní velmi nákladné datové plat‑
formy a sklady, které si společnosti dříve musely 
kupovat a spravovat samy. Pronájem cloudového 
prostoru nebo výpočetního výkonu samozřejmě 
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také něco stojí, ale protože není třeba značnou 
investici do hardwaru, tak se tím otevírá minimál‑
ně možnost otestovat smysluplnost nebo přínosy 
takového řešení pro konkrétní společnost.

Přínosy zapojení pokročilé analytiky
Stejně jako je nespočet různých řešení na pokro‑
čilou analytiku, tak možných aplikací je pravdě‑
podobně ještě víc. Vždy záleží na potřebách kon‑
krétní společnosti a problémech, které potřebuje 
řešit. Obecně se pokročilá analytika používá pro 
zvyšování efektivity a pro hledání nových možnos‑
tí úspor nebo způsobů pro zvýšení zisku.
Jednou z nejčastějších aplikací pokročilé analytiky 
je oblast online marketingu. Veškerá analytika 
musí být vždy založená na datech, která jsou 
v případě online reklamy velmi dobře přístupná, 
a poměrně snadno tak můžete najít nové mož‑
nosti pro optimalizaci nebo zefektivnění investic 
do online.

Zapojení výsledků analýz 
do rozhodovacího procesu
Jedna z nejuniverzálnějších aplikací pokročilé 
analytiky, která může zlepšit rozhodování jak v ob‑
chodních, tak ve výrobních podnicích, je sledování 
marže místo obratu. V případě výrobních podniků 
je o trochu složitější stanovit přesné náklady 
na jeden výrobek, ale u obchodních podniků je to 
naopak velice snadné, protože jde o nákupní cenu. 

Tato analýza může snadno odhalit příležitosti, 
které při sledování obratu pozorovatelné nejsou. 
Z pohledu obratu je lepší prodávat drahé produkty, 
u kterých stačí menší množství objednávek 
k dosažení stanoveného obratu. Ale z pohledu 
marže bývá situace často odlišná – jeden prodaný 
produkt za 200 Kč s 50% marží má totiž stejný 
přínos pro společnost jako jeden prodaný produkt 
za 1 000 Kč s 10% marží. Pokud do výpočtu přidá‑
me k marži ještě náklady na samotnou reklamu, 
dostaneme návratnost investice do reklamy neboli 
ROI. A analýza ROI u prodávaných produktů je 

nejvhodnější pro stanovení, které produkty se 
nejvíc vyplatí promovat.
O něco náročnějším využitím pokročilé analy‑
tiky je například použití datového modelování 
a modelů pro prediktivní analýzy. Základními 
daty pro takovéto analýzy jsou data o jednotlivých 
objednávkách doplněná například o v té době 
probíhající akce (slevy) nebo o data o počasí, které 
bylo v době objednávek. Počasí může totiž výrazně 
ovlivňovat nákupní rozhodování, pokud prodáváte 
třeba plavky, bazény nebo jiné výrobky, jejichž 
používání je výrazně spojené s dobrým nebo špat‑
ným počasím. Výsledky podobných analýz mohou 
pomoci výrazně zpřesnit plánování prodejů, 
dokonce až na úroveň denních tržeb.

Vyplatí se investice do analytiky?
Využití pokročilých analytických modelů se 
poslední roky stává stále přístupnější, více a více 
společností je tím pádem začíná implementovat, 
a čím dál častěji se také projevuje jejich pozitivní 
vliv na výsledky podnikání. V nepříliš vzdálené 
budoucnosti se obdobné nástroje nepochyb‑
ně stanou standardem pro většinu úspěšných 
společností. A proto by dnes většina podniků 
měla počítat s tím, že budou tyto nástroje také 
potřebovat, a minimálně začít co nejdřív sbírat 
relevantní data.  ■

DANIEL KŘÍŽ, webový analytik Effectix.com
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Ruka v sádře  
a loď bez kapitána
V současné době řídíme zhruba sedm desítek firem. Doba není zrovna nejlehčí, a tak řešíme celou řadu bolestí a bolístek. 
Nedáváme rychlonáplasti ani líbivá krátkodobá řešení. Nezůstáváme na povrchu, ale vždycky hledáme příčinu.

Pokud trpíte na časté zlomeniny, můžete to 
řešit tím, že si ruku nebo nohu vždycky 
necháte dát do sádry. Řídké kosti vám to ale 

nenapraví. Sádra vám dá ruku do pořádku, chvíli 
budete v pohodě, pak si ale něco zlomíte znova. 
A stejné je to i u firem: Pouze dlouhodobé řešení 
dokáže zařídit, aby vaše firma přestala klopýtat 
a v ideálním případě se rovnou rozběhla.
A kde myslíte, že tu příčinu potíží v drtivé většině 
případů najdeme? Pokud hádáte, že u kapitána 
dané organizace, tak máte samozřejmě pravdu. 
U majitele nebo výkonného ředitele to totiž vždyc‑
ky začíná.

Jaký kapitán, takové mužstvo
Podnikatelé teď čelí na jedné straně zvýšeným 
nákladům ze strany dodavatelů, na straně druhé 

na ně tlačí jejich lidé ohledně navýšení mzdových 
nákladů. Jenže firma by je v ideálním případě 
potřebovala naopak maličko snížit, nebo alespoň 
zachovat na stávající úrovni.
Majitelé se mě často ptají: „Pane Jemelko, my jsme 
úplně v háji, potřebujeme teď dělat škrty, mohli byste 
nám poradit, jak to máme interně komunikovat?“ 
Představa, že sáhneme do šuplíku a vyndáme z něj 
návod, jak sdělovat těžké pravdy svým zaměst‑
nancům, nebo že jim rovnou sepíšeme srdceryvný 
manipulativní projev, který jejich lidi přesvědčí, že 
chvíli musí být hůř, aby zase mohlo být lépe, je ale 
naprosto lichá.
Pokud s vámi lidi táhnou za jeden provaz a máte 
firemní kulturu založenou na maximální otevře‑
nosti, tak oni na vás v recesi nebudou koukat jako 
na opice, které právě spadly ze stromu a netuší, co se 

vlastně kolem děje. Nebudete jim muset složitě ob‑
jasňovat, proč teď musíte udělat to či ono, naopak, 
možná jim to nebudete muset vysvětlovat vůbec.
Pokud jste ale v dobách dobrých vystupovali jako 
autoritativní vládci, kteří berou zaměstnance jako 
výrobní prostředek, který má držet hubu a krok, 
žádná sametová rétorika vás nespasí.

O lidi je potřeba se starat
A to není žádný moderní směr typu servant leader, 
který je teď v kurzu. Podívejme se na našeho Baťu. 
Ten už ve své době jasně pochopil, že pokud chce 
vybudovat velkou firmu, musí nejprve vybudovat 
svoje lidi, aby ti pak následně firmu vybudovali 
pro něj. A to není nic jednoduchého. Na začátku 
kontraktu zaměstnavatele se zaměstnancem nejsou 
jejich zájmy zpravidla v souladu.
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Pokud ale svým lidem ukážete, že vám opravdu 
záleží na jejich spokojenosti, dáte jim veškerou 
podporu, kterou ke své práci potřebují, dokážete je 
ocenit za úspěchy a odpustit jim nějakou tu chybu, 
které se nikdo z nás nevyhne, stane se malý zázrak. 
Ono jim postupně na vaší firmě začne opravdu 
záležet. A někteří ji dokonce budou brát za svou 
vlastní.

Lídr má inspirovat, ne kontrolovat
Spousta lidí dnes chodí do práce počkat, až bude 
večer, a pracuje jen do výše svého platu. Často to 
ale není jejich chyba, v některých případech se jim 
dokonce ani moc nedivím. Úkolem každého lídra je 
nikoliv své lidi kontrolovat a postrkovat k lepšímu 
výkonu. Úkolem pravého lídra je lidi inspirovat. 
Nebojím se dokonce říct pozvednout jejich ducha.
Ukázat jim, že jejich práce může dávat smysl. Na‑
dchnout je pro firemní vizi a doslova pro ni zapálit 
jejich srdce. Zajistit, aby pokud možno každý den 
vstávali s radostným pocitem, že se mají na co těšit.
Prokažte svoji lidskost, svůj zájem a investujte 
do toho vlastní čas. Neposílejte žádný dotazník 
spokojenosti, ale komunikujte napřímo. A vaše 
manažery naučte to samé. Jděte v tomto příkla‑
dem a rozšiřte kulturu otevřenosti po celé vaší 
organizaci. Pokud má někdo z vašich lidí nápad 
na zlepšení nebo zefektivnění nějakého principu, 
musí být vyslyšen.
A v neposlední řadě, nechte svoje lidi vyniknout. 
Čínský filozof Lao ‑c’ říkal: „Dobrý vůdce je nejlepší 
v případě, že si lidé sotva uvědomují jeho existenci. 
Když takový vůdce, který málo mluví, dokončí 
svou práci a dosáhne svého cíle, řeknou: ‚Tohle jsme 
udělali sami‘.“
Mysleme na to, že vše jde vždycky od hlavy. Jakou 
firmu si vytvoříme, takovou ji budeme mít. Je to 
na nás.

Podnikání není sprint
Ale pozor: Často přeceňujeme, co všechno doká‑
žeme udělat za měsíc nebo rok, a naprosto fatálně 
podceňujeme, co jsme schopni vytvořit za pět, 
nebo dokonce deset let. Podnikání není sprint, ve 
kterém ze sebe krátkodobě vydáme vše a potom 
padneme na ústa s medailí. Takhle to bohužel 
nefunguje.
Byznys je maraton. A pokud v něm chceme uspět, 
je potřeba mít vizi a cíle do budoucna. Je třeba 
začít od konce. Říct si, kam se chci dostat a proč, 
a až pak vymýšlet, jak to provést. Spousta lidí nad 
nějakou vizí a dlouhodobým plánováním ohrne 
nos. Když ale chcete hrát NHL, stane se to tak, že 
se do ní jednoho dne propadnete, nebo cesta k ní 
začíná ve 4 letech, kdy se poprvé postavíte na led?
Občas slýchávám: „No jo, ale on měl štěstí, proto je 
v byznysu tam, kde je.“ Štěstí je potřeba. A kaž‑
dodenní neutuchající aktivita v průběhu let také. 
Pokud chcete mít štěstí, nestačí tak nějak prů‑
měrně pracovat a doufat, že jednou vám zaklepe 
na rameno a katapultuje vás o několik levelů výše. 
Naopak, je potřeba zkombinovat tvrdou práci 

s ochotou riskovat a jít za vhodnou příležitostí, 
pokud se naskytne. Když se podíváme na slavné 
úspěchy přes noc, většinou zjistíme, že trvaly deset 
let nebo i déle.

Vize a priority
Jasná vize má zásadní význam i v krátkém období, 
vytváří totiž jasnou představu o prioritách. Pokud 
chcete dostat člověka na Mars, rozhodně se vám 
to nepovede s průměrnou firmou a s průměrným 
nasazením. Elon Musk některé týdny pracoval 
120 hodin a v továrně i spal, protože neměl čas 
jezdit domů. On je sice trochu extrémní příklad 
a sám říkal, že nic takového by nikomu nedopo‑
ručoval, protože je to nebezpečné ze zdravotního 
hlediska, ale ten princip je obecně platný.
Pokud chcete něčeho dosáhnout, musíte mít jas‑
nou vizi. A pro tu vizi musíte být zapálení. Každý 

den. Ať už se daří, nebo nedaří. Jako leader musíte 
jít příkladem a svým elánem, aktivitou a nadšením 
strhávat a zapalovat vaše spolupracovníky. Jen je 
dobré dávat pozor na to, aby taková vize nebyla 
megalomanská nebo příliš romantická.
Jako příklad megalomanské vize může sloužit 
Adam Neumann, zakladatel nechvalně proslulé‑
ho startupu WeWork. Ten se nespokojil s tím, že 
zrevolucionizuje prostředí kanceláří a coworkingu. 
Naopak, měl vizi, že se svou firmou pozvedne 
vědomí celého světa a stane se jeho prezidentem. 
Ačkoliv vám to může přijít naprosto šílené a za 
vlasy přitažené, podařilo se mu během pár let 
od privátních investorů získat 14 miliard dolarů. 
WeWork se s valuací 47 miliard amerických dolarů 
na chvilku stal nejhodnotnějším startupem světa, 
aby se za krátký čas mohl propadnout na nižší 
jednotky miliard. Což je pořád slušné, řeknete si. 
Ztráty investorů jsou však kvůli tomu taky slušné.

Úskalí romantických vizí
Romantickou vizí označuji moment, kdy se úspěš‑
ný podnikatel, který vybudoval skvěle šlapající 
byznys v oboru, jejž dobře zná, rozhodne, že si 
začne plnit dětské sny. Otevře si hospůdku, založí 
vinařství, nebo postaví ski areál. Přece nebude za 
jídlo, víno nebo lyžování platit!
Čest výjimkám, ale většinou to nedopadne dobře. 
Nový projekt se stává dírou na peníze, která je 
sanována z úspěšného byznysu a vedle toho ještě 
bere většinu podnikatelova soustředění a času, 
protože ten se ho samozřejmě snaží za každou 
cenu udržet nad hladinou. To pak může velice 
snadno přivést do potíží i byznys původní.
Pokud dovolíte, dám vám jednu radu do podniká‑
ní. Najděte si chvíli času, ztište se a popřemýšlejte 
nad vlastní vizí. Ujasněte si, co chcete a proč, a vy‑
tvořte si realistický plán, jak toho dosáhnout. Bez 
jasné vize je firma jako loď bez kapitána. Smýká se 
ve vlnách a pluje odnikud nikam.  ■

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.



32   www.komora.cz

  expertní pohled

Audit není jen povinnost, přináší 
i důležité podněty k fungování společností

České firmy pod lupou
Většina firem si pod pojmem finanční audit představuje nezávislé ověření účetních výkazů. Práce auditora je ale přitom 
mnohem rozsáhlejší a komplexnější, než se na první pohled může zdát. Audit účetní závěrky v dnešní podobě totiž není 
pouze kontrolou správnosti zaúčtování účetních dokladů, ale je procesem, ve kterém musí samotný auditor dobře porozumět 
činnosti auditované společnosti a také jejímu vnitřnímu kontrolnímu prostředí ve vztahu k účetnímu výkaznictví.

Mnoho firem se často soustředí pouze na to, 
aby finančním auditem takzvaně prošly. 
Opomíjejí fakt, že v rámci kontroly mohou 

získat i důležitá praktická doporučení a podněty 
týkající se interních procesů a vnitřních kontrol.
Auditor komunikuje s vedením a osobami pověře‑
nými správou a řízením auditu o svých význam‑
ných zjištěních. Zároveň je schopen v rámci pro‑
věrky odhalit i nedostatky ve vnitřním kontrolním 
systému. Typicky jde o to, v jakých oblastech má 
firma prostor pro zlepšení a vyšší efektivitu.
Poradenská společnost BDO proto na základě 
zkušeností z více než 500 auditů provedených 
v posledních dvou letech připravila přehled 
nejčastějších oblastí, ve kterých mají české firmy 
prostor pro zlepšení svých procesů. Ty lze přitom 

rozdělit do 5 základních kategorií: vedení účetnic‑
tví ve smyslu aplikace účetních metod a z hlediska 
interních procesů, daně a převodní ceny, právní 
předpisy a interní firemní procesy a IT bezpečnost.

Vedení účetnictví
Nejvíce nálezů (46 %) se týká vedení účetnictví, 
především samotné aplikace účetních metod 
společnostmi. Firmy často chybují v operacích 
s účetními odhady (např. při tvorbě opravných 
položek a rezerv, nastavení účetních odpisů dle od‑
pisů daňových, účtování o derivátech) a v oblasti 
zásob kalkulacemi u výrobních podniků.
Pro účetní odhady z definice platí, že následná 
skutečnost se mnohdy liší od původního odhadu. 
Jinak řečeno, s účetními odhady je neodděli‑

telně spojena určitá, někde větší, někde menší, 
míra nejistoty. Mnohdy se setkáváme s tím, že 
vedení společností při relativně běžných účetních 
odhadech typu opravných položek k pohledáv‑
kám či zásobám, nebo u některých typů rezerv 
používá historicky zavedené postupy ve smyslu 
„… prostě jsme to tak dělali vždy“, nebo metody 
zavedené v rámci skupinového výkaznictví, aniž by 
si sama pravidelně vyhodnocovala, zda je vhodné 
v aplikaci takových postupů pokračovat s ohle‑
dem na konkrétní situaci a okolnosti. V praxi to 
znamená nutnost provádět retrospektivní revize 
odhadů jejich porovnáním s následnou skutečností 
a v případě větších rozdílů se zamýšlet nad tím, 
co je jejich příčinou. Může se ukázat, že zvolená 
metodika není již nadále vhodná, protože nemusí 



www.komora.cz   33

  expertní pohled  

postihovat veškeré informace a skutečnosti, které 
byly a jsou pro daný odhad relevantní, nebo 
předpoklady o úrovni některých vstupů již nemusí 
odpovídat okolnostem.
S nevhodným používáním účetních metod se lze 
relativně často setkat také v případě odepisování 
dlouhodobého majetku, což je také jedna z kategorií 
účetního odhadu. Ve své praxi narážíme například 
na situace, kdy v registrech dlouhodobého majetku 
vídáme již plně odepsané položky, i přestože jsou 
firmou nadále používány. Na druhou stranu se lze 
setkat i s případy, kdy společnost kvůli nevhodně 
nastavené odpisové politice a nepoužívání zbytkové 
hodnoty opakovaně vykazovala kvůli vysokým 
odpisům majetku ztráty z hlavní činnosti a zároveň 
zisky z prodeje vyřazovaného majetku původně 
používaného pro svoji hlavní činnost. Samostatnou 
kapitolou je pak nastavení odpisových sazeb pro 
účely účetního výkaznictví shodně s odpisy uplat‑
ňovanými pro účely určení základu daně z příjmů 
právnických osob. Takové odpisy dlouhodobého 
majetku samozřejmě nemají s reálnou dobou 
ekonomické životnosti podnikem využívaného 
dlouhodobého majetku mnoho společného.
U kalkulací zásob vlastní výroby bývá úskalím buď 
zahrnutí, či nezahrnutí některých typů přede‑
vším nepřímých nákladů do kalkulačního vzorce 
a způsoby alokace režijních nákladů na kalkulační 
jednici. V případě vlastních výkonů u společností 
poskytujících služby se lze stále ještě setkat s tím, 
že nemají interní procesy a systémy nastaveny tak, 
aby jim umožňovaly sledovat odpracované výkony 
v detailu za jednotlivé zakázky a projekty, což 
následně znemožňuje věrně a spolehlivě vykázat 
skutečně „zasloužené“ výnosy a vyčíslit k rozvaho‑
vému dni spolehlivým způsobem hodnotu nedo‑
končené výroby nebo výši výnosů příštích období.
U interních procesů souvisejících s účetním 
výkaznictvím se stále vyskytují nedostatky ve 
způsobu provádění inventarizace aktiv a závazků. 
Evergreenem je nedostatečné oddělení pravomocí 
a odpovědností a chybějící autorizační kontroly, 
tedy tzv. „kontrola čtyř očí“. U menších společností 
se dokonce mnohdy vedení diví, že účetní potře‑
bují k sestavení kvalitní účetní závěrky od vedení 
více informací, než jen obdržet vystavené a přijaté 
faktury, mzdové rekapitulace a bankovní výpisy, 
a že si účetní nemohou bez součinnosti vedení 
a dalších relevantních osob vše potřebné sami 
domyslet. Kvalitně vedené účetnictví a kvalitně 
zpracované účetní závěrky pak bývají závislé spíš 
na zdatnosti a nasazení konkrétních pracovníků, 
než by byly výsledkem dobře navržených (správně 
nastavených a kvalitně popsaných) interních 
směrnic či postupů a vhodně zavedených (myšleno 
reálně vykonávaných a podpořených například 
nastavením toku dat a informací předávaných 
v informačních systémech) procesů a kontrolních 
mechanismů, za které právě vedení společnosti 
odpovídá. V těchto případech může odchod třeba 
i jen jediného klíčového zaměstnance způsobit 
společnosti poměrně značné problémy.

Daně a převodní ceny
Až 27 % zjištění souviselo s daňovou problemati‑
kou. Vzhledem k tomu, že jsou mezi našimi klien‑
ty významně zastoupeny koncerny a mezinárodní 
skupiny, setkávali jsme se nejčastěji s nedostatky 
v oblasti nastavení tzv. převodních cen pro trans‑
akce uskutečňované mezi propojenými osobami. 
V praxi se jedná například o vzájemné vnitrosku‑
pinové poskytování podpůrných služeb (například 
účetních, IT), prodej výrobků či poskytování 
finančních prostředků mezi společnostmi skupiny. 
Skupina má v takovém případě zákonnou povin‑
nost prokázat a doložit, že transakce probíhají za 
cenu obvyklou, sjednanou v souladu s principem 
tržního odstupu, to je za cenu, která odpovídá 
stejné či obdobné transakci se subjektem mimo 
tuto skupinu.

Nejčastěji zde vznikají rizika související s překla‑
sifikací rozdílu v cenách mezi spojenými osobami 
na skrytou výplatu dividendy, neodvedení sráž‑
kové daně či porušení pravidel nízké kapitalizace 
u vnitroskupinového financování.

Právní předpisy
20 % nálezů souviselo s možným nesouladem s po‑
žadavky dle aktuálních právních předpisů. Zjištění 
za rok 2020 zčásti souvisela s posouzením dopadů 
změn v obchodním právu a poměrně časté byly 
připomínky k plnění povinností zveřejňování úda‑
jů o skutečných majitelích. Za rok 2020 a v průbě‑
hu roku 2021 jsme také často upozorňovali firmy 
na možnosti čerpání některých „covidových“ 
dotací, kdy mohly zažádat o některý typ podpory 
a dosud tuto příležitost nevyužily.

Interní firemní procesy / IT
Ostatní zjištění (7 %) v oblasti vnitropodnikových 
procesů souvisela převážně s IT oblastí, zejména 
pak s kybernetickou bezpečností. Účetnictví je 
dnes už výhradně zpracováváno digitálně. Auditor 

pak musí být schopen v rámci auditu v určité 
nezbytně nutné míře porozumět i tzv. IT prostředí 
auditované společnosti. Zjištění v této oblasti se 
nejčastěji dotýkala nedostatků v oblasti zabezpeče‑
ní na úrovni správy i řízení IT, například politika 
přístupových hesel, pravidelné revize přístupů 
uživatelů, nedostatečnost postupů pro sledování 
bezpečnostních incidentů na úrovni lokálního za‑
jištění bezpečnosti při práci na výpočetní technice 
a postupy týkající se kontinuity podnikání, bezpeč‑
nostních incidentů a řízení změn obecně.
Přístupy firem k takovým zjištěním jsou různé. 
Některé se snaží průběžně zlepšovat, zvyšovat svou 
efektivitu a důsledně předcházet potenciálním 
rizikům, u jiných platí, že dokud se nic vylože‑
ně nepokazí a není nezbytné realizovat vhodná 
opatření, tak se nic zásadního neděje. Bohužel 

často stačí, když se něco pokazí právě jen jednou 
a poprvé. Audit není sám o sobě všelékem a nelze 
racionálně očekávat, že podnikateli či vedení 
společnosti auditor dodá univerzální recept na to, 
jak upravit model svého podnikání, jakou cestou 
se vydat, kam investovat, aby firma byla úspěšnější. 
Aby se ovšem vedení společnosti mohlo těmito 
zcela zásadními otázkami zabývat, lze audit účetní 
závěrky vnímat jako jeden z dílků mozaiky, který 
vedení poskytuje určitou míru komfortu ohledně 
sice běžných, ale zároveň nezbytných oblastí 
podnikové praxe, a vytváří mu tím prostor pro 
soustředění se na ony zásadní strategické otázky 
a priority.
V případě našeho vzorku firem bylo velice 
zajímavé porovnat výsledky za rok 2020 a 2021 
a sledovat, kolik z uvedených doporučení si vedení 
společnosti vzalo za své a věnovalo jim svou po‑
zornost hned v následujícím roce. Podle výsledků 
se jednalo téměř o 40 % všech zjištění a souvisejí‑
cích doporučení.  ■

JAN MACHÁČ, auditní partner BDO v ČR

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ ČESKÝCH FIREM PODLE ZJIŠTĚNÍ AUDITORŮ

DANĚ 
A PŘEVODNÍ CENY

27 %

INTERNÍ 
FIREMNÍ PROCESY A IT 

7 %

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
APLIKACE 

ÚČETNÍCH METOD 
30 %

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 
INTERNÍ ÚČETNÍ METODY 

16 %

PRÁVNÍ PŘEDPISY 
20 %

Zdroj: BDO
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Firemní energetika 2023
Ceny energií během roku násobně vyrostly, řada podniků to pozná počínaje lednem. I přes zastropování cen budou energie 
pro mnohé otázkou bytí a nebytí. Zajímavou možnost při řešení bezpečné a pokud možno nezávislé firemní energetiky 
představuje fotovoltaika. Stane se standardem firemních řešení?

EP ‑IQ SOLUTION

Mladá česká společnost dodává unikátní 
a ekologická energetická řešení především 
firmám, do jejichž energetických konceptů 
integruje špičkové technologie a inovativní 
produkty, které umožní inteligentní 
nakládání s energiemi.

Služby společnosti jsou využívány hlavně 
středně velkými průmyslovými společnostmi, 
developery, výrobci a prodejci automobilů, 
provozovateli čerpacích stanic pohonných 
hmot, menšími výrobními podniky, 
provozovnami jako hotely a restaurace 
a mnoha dalšími subjekty.

Více informací na:

www.ep-iq.cz
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Všechno tomu nasvědčuje – situace dospěla do 
okamžiku, kdy změny na energetickém trhu 
byly nevyhnutelné i bez války a odborníci 

o nich mluvili již někdy v roce 2019. Nikdo ale 
moc neposlouchal, energie byly levné a radi‑
kální otřes nikdo nečekal. Dnes proměnu trhu 
akceleruje inflace, válka i ekologie, to podle toho, 
kdo a jak trh vnímá, jiný je pohled výrobce, jiný 
zákazníka, distributora a úplně jiný aktivisty. Jak se 
na trh dnes dívají firmy? „Základní prioritou firem 
je zabezpečení provozuschopnosti, toho, že alespoň 
nějaká dodávka elektřiny bude. To je priorita jedna, 
ale hned za ní je otázka, zda je firma schopna 
svou spotřebu ufinancovat. Protože jsou tu firmy, 
u nichž náklady na energie tvoří čtyřicet až padesát 
procent celkových nákladů, energie jsou jejich hlavní 
výrobní faktor. A když ten se znásobí třeba pětkrát, 
je to už otázka přežití,“ říká Jaroslav Jíra, jednatel 
společnosti EP ‑IQ Solution, která se na firemní 
řešení specializuje.

Trh se dolů nevrátí
Předpoklad, že se ceny energií budou stabilizovat 
někde kolem těch zaniknuvších úrovní, je podle 
Jíry mylný: „Budou se stabilizovat přinejlepším ko
lem dnešních úrovní, jestli ne ještě někde výš. Nikdo 
nemá křišťálovou kouli, ale jsem spíše pesimista. 
Zase, záleží na tom, o jaké části trhu se bavíme, ale 
domnívám se, že to bude vícenásobek toho, na co 
jsme byli zvyklí.“
Firemní energetika se proto změní a EP ‑IQ Solu‑
tion jsou tomu nápomocni – dokážou prostřed‑
nictvím bateriového úložiště a jeho managementu 
snížit potřebnou rezervovanou kapacitu, k tomu 
samozřejmě dodají a instalují fotovoltaiku, pomo‑
hou vyřídit dotace, vypracují projektovou doku‑
mentaci a zajistí i stavební povolení. A přinášejí 
i nové obchodní modely.

Jde to i bez investic
Základní obchodní model je samozřejmě klasický 
vztah dodavatele a odběratele. Ale možnosti jsou 
širší. „Můžeme se dohodnout s klientem, že na jeho 
pozemcích či střechách instalujeme fotovoltaiku 
a společně ji budeme provozovat. Což může mít 
různé efekty – můžeme vyrobenou elektřinu prodat 
a o zisk se rozdělit, klient ji může spotřebovat a pla
tit za ni nebo naopak neplatit, to záleží na tom, jak 
je nastavený smluvní vztah, variant je více. Takže 
umíme nabídnout i takový model, kdy firma získá 
alternativní zdroj a sníží si rezervovanou kapacitu, 
aniž by musela investovat. A máme připravené 
i modely, které dnes vlastně ještě nejsou možné, 

čekáme na nový energetický zákon,“ říká Jaroslav 
Jíra a odkazuje k tomu, že komunitní energetika by 
měla podobným modelům ještě pomoci.

Nejde jen o panely
Instalovat fotovoltaiku, třeba i v kombinaci s ba‑
teriovým úložištěm, to vypadá jako snadná věc. 
Jaroslav Jíra ale varuje: „Je právě důležité vyhnat si 
z hlavy představu, že si vyberu a objednám techno
logii, dodavatel ji přiveze, nainstaluje a já ji začnu 
provozovat. Takhle to nefunguje. To téma je nové 
a složité. Vždycky bude potřebovat několik základ
ních kroků. Prvním je odpovědné rozmyšlení toho, 
co se hodí a nehodí instalovat, a to se musí odehrát 
na základě detailní analýzy. Základem každého 
projektu musí být odborné poradenství. Teprve až 
někdo dokáže obhájit, proč v daných podmínkách 
instalovat konkrétní řešení s konkrétními parametry 
fotovoltaiky a baterie a jak ho provozovat, teprve 
tehdy mám nějakou indikativní představu, co se má 
zrodit, a může přijít rozhodnutí Chci to. Teprve po
tom začíná práce na projektu, na dotacích, jednání 
s distributorem o připojení. A teprve až toto všechno 
je, lze začít hledat konkrétní technologii. Běžný 
projekt bez nějakých nečekaných problémů, když 
klient komunikuje a stavební úřad vychází vstříc, se 
dá zvládnout za půl roku. Každý měsíc zdržení zna
mená zdražení. Přičemž materiály levnější nebudou 
a ani elektřina se nechystá zlevňovat.“ ■

PETR KARBAN



Podívejte se na detaily + další školení na:

www.komora.cz/kurzy

ŠKOLENÍ A WEBINÁŘE

(Výběr leden - březen 2023)

30.03.  Jak  na firemní & osobní LinkedIn. Začátečníci (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!

TOP kurz!

15.02.   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

24.01.   Grafikem sám sobě za 5 hodin (Workshop, Praha)

Nevysvětlujte grafikovi, co po něm chcete, vytvořte si to sami. 
Rychle a jednoduše. 
Přihlaste se na praktické celodenní školení, kde se i jako laik naučíte snadno, rychle
a samostatně vytvářet skvělou grafiku.
Nepotřebujete žádnou dosavadní zkušenost ani znalost grafických programů.

Bestseller

26.01.  I vaše firma by měla být na Facebooku. Pojďte se naučit jak na to!
               (Workshop, Brno)

Na sociálních sítích tráví lidé denně hodiny a mezi nimi je také spousta vašich klientů
a zákazníků. Ať už současných nebo potenciálních. S oběma skupinami můžete jako značka na
sítích efektivně pracovat a jednou z cest je také Facebook. 
Na Facebooku je dnes totiž přes 5 000 000 Čechů a řada značek a firem už tam je. 
Buďte tam taky! Na kurzu se naučíte, jak na to.

Novinka
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Zachrání lidstvo plazma z konopí?
Každý den jsou potřeba statisíce litrů krevní plazmy po celém světě. Současnými metodami ale dokážeme dodat jen třetinu 
potřebného množství. Navíc je současná výroba drahá, což z aplikace krevní plazmy téměř vylučuje chudé rozvojové země. 
Zdá se však, že existuje řešení.

Skrývá se tam, kde bychom ho nejspíš nečeka‑
li – v konopí. „Těžko najdeme komplexnější 
bylinu, jejíž jednotlivé složky by měly tolik 

různých využití podporujících zdraví,“ objasňuje 
lékař Pavel Kubů. Působí ve společnosti Plasma 
for People, která si klade za cíl vytvořit náhražku 
krevní plazmy. Doktor Kubů má na starosti právě 
medicinální stránku projektu.
Navazuje na zjištění českých vědců, že konopné 
semeno obsahuje značné množství proteinu, tedy 
bílkoviny, edestin. Nápadně se podobá jiné bílko‑
vině – albuminu, který je výraznou složkou lidské 
krevní plazmy. „Prováděli různé testy a nakonec 
na přípravu a čištění edestinu a jeho použití jako 
náhražky krevní plazmy získali v roce 2008 patent,“ 
přidává se Miroslav Mašata, CEO společnosti.
Plazma je průhledná tekutá složka krve s nažlout‑
lou barvou, která kromě vody obsahuje celou řadu 
bílkovin, cukrů, tuků i minerálů, výrazně se podílí 
na transportu živin, udržování látkové výměny 
a přenosu informací. V současné době se pomocí 
plazmy řeší zejména šokové stavy, popáleniny, 
syndrom akutní respirační tísně, kardiopulmonál‑
ní operace bypassu, primární imunitní nedosta‑
tečnost, autoimunitní onemocnění či poruchy 
srážlivosti krve.
Problémem ale je, že jí není dost. V současnosti 
je jejím jediným zdrojem odběr krve od lidských 
dárců, ze které se plazma oddělí. Podle odhadů 
WHO se ročně odebere bezmála 60 milionů litrů 
krevní plazmy. Zdá se to být hodně, je to ale jen 
třetina množství, které by bylo potřeba. Problém 
mají hlavně méně rozvinuté země.
Úskalím je vysoká cena. Lékaři zdravotním pojiš‑
ťovnám za litr aplikované plazmy zpravidla účtují 

kovat ‚instantní plazmu‘. Budete mít prášek se solí, 
který rozpustíte v demineralizované vodě, která se 
dá relativně snadno vyrobit i v polních podmínkách. 
Takto si vyrobíte plazmu přímo na místě potřeby.“ 
Tento způsob najde využití jak při živelních kata‑
strofách nebo válečných konfliktech, tak v místech, 
kde by bylo náročné krevní plazmu skladovat.

Klinické testy budou rychlé
Aby se přípravek mohl podávat pacientům, musí 
projít klinickou studií. Ta by měla odstartovat 
v první půlce příštího roku. Klinické testy běžně 
trvají deset let, náhražka krevní plazmy z konopí 
má podle Mašaty výhodu: „Podle našich informací 
by studie neměla trvat déle než rok a půl a zhruba 
v její polovině by se v rámci testů měla dostat k prv
ním pacientům. Řadu testů už totiž máme za sebou, 
i díky zmíněnému patentu.“
Cílem společnosti Plasma for People není nahradit 
klasickou výrobu krevní plazmy z krve. Ono by 
to ani nešlo. Edestin dokáže pomoct jen při pro‑
blémech spojených s nedostatkem albuminu, tedy 
zejména při špatné látkové výměně. Díky nízkým 
výrobním nákladům a potenciálně snadné škálova‑
telnosti výroby se ale náhražka krevní plazmy 
a s ní spojená účinná léčba dostane k mnohem vět‑
šímu množství pacientů, a to zejména v chudých 
rozvojových zemích.
I proto Miroslav Mašata věří, že může na trhu 
uspět a investorům přinést nemalý zisk. Už jsme 
přece zmínili, že celosvětově chybí 100 milionů 
litrů krevní plazmy každý rok. I kdyby Mašatova 
firma obsadila jen část tohoto trhu, zisk přinese.  ■

DANIEL MRÁZEK

Pavel Kubů a Miroslav Mašata Náhražka krevní plazmy z konopí
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 V SOUČASNOSTI JE JEDINÝM 
ZDROJEM PLAZMY ODBĚR KRVE 
OD LIDSKÝCH DÁRCŮ, ZE KTERÉ SE 
PLAZMA ODDĚLÍ. ÚSKALÍM JE VYSOKÁ 
CENA A PROBLÉMY PŘEDSTAVUJE 
I PŘÍPADNÁ KONTAMINACE. 
NÁHRAŽKA MŮŽE PODSTATNOU ČÁST 
PROBLÉMŮ VYŘEŠIT. 

asi 500 eur, v USA až 900 dolarů. Jisté problémy 
představuje i případná kontaminace, kterou 
navzdory testování nelze vyloučit, hlavně v zemích 
mimo Evropu a USA, kde nefunguje systém přísné 
kontroly.

S „konopnou plazmou“  
většina problémů padá
Náhražka krevní plazmy, kterou Plasma for People 
vyvíjí, může podstatnou část problémů vyřešit. 
Už jsme zmínili, že její hlavní složkou je edestin. 
Ačkoli se z konopného semene extrahuje poměrně 
složitým způsobem, výrobní náklady jsou oproti 
„přirozené plazmě“ z krve minimální. Hotový 
produkt vyjde asi na 4,5 eura. Po zahájení velko‑
výroby pak náklady mohou klesnout na desetinu. 
Z principu výroby je také jasné, že u připraveného 
roztoku nehrozí kontaminace infekcemi.
Výsledkem extrakce edestinu je bílý prášek. Může 
se hned smíchat s fyziologickým roztokem a ná‑
hražka krevní plazmy je hotová. Miroslav Mašata 
ale počítá i s další možností: „Mohli bychom produ
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Elektronizace dokumentů  
s novými technologiemi
Elektronická komunikace nás obklopuje čím dál více a pandemie covidu‑19 toto tempo ještě zvýšila. Elektronizace  
s sebou nese nejen potřebu přeměny papírových dokumentů v elektronické, ale také přesun elektronického  
podepisování dokumentů na nové platformy, a to především mobilní. Zvykli jsme si již na to, že kvalifikovaný elektro nický 
podpis používáme v našem počítači, nebo používáme bezpečnou variantu, kterou nabízí čipová karta.

Novou cestou jsou v této oblasti služby vzdálené‑
ho podepisování. Např. společností První 
certifikační autorita, a. s., je nabízena služba 

I.CA RemoteSign, která poskytuje možnost podepi‑
sovat dokumenty každému uživateli smart zařízení 
(Android a iOS) pohodlně, bezpečně a jednoduše. 
Službu je možné využívat jako „otevřenou“ pro 
různé poskytovatele služeb (banky, pojišťovny, 
dodavatele energií a další). Uživatel používá jedinou 
aplikaci, kterou sdílejí všichni poskytovatelé a která 
mu umožní podepisovat potřebné elektronické do‑
kumenty. Pro interní účely ji lze využívat také jako 
„uzavřenou“, tj. pouze v rámci konkrétního subjektu.
Právnické osoby vytvářejí kvalifikované elektro‑
nické pečetě, jejichž využití je v řadě agend, kde 

je třeba označit dokument informací „vydala 
společnost A“ (elektronické výpisy, faktury aj.). 
Také zde lze využít vzdálené služby, které jsou 
zpravidla integrovány do IS pro správu doku‑
mentů. Služba I.CA RemoteSeal, která umožňuje 
využívat kvalifikované elektronické pečetě s tím, 
že uložení a správa privátního klíče pečeticího cer‑
tifikátu je realizována v prostředí kvalifikovaného 
poskytovatele služeb vytvářejícího důvěru jménem 
pečetící osoby.
Po ověření a zpracování elektronických doku‑
mentů se nabízí otázka správné archivace a jejich 
ošetřování tak, aby byly dlouhodobě ověřitelné. 
Základem pro prodloužení ověřitelnosti doku‑
mentů s elektronickým podpisem je tzv. elektro‑

nické časové razítko, které ji prodlouží o 5–6 let. 
Zpravidla se přidává k dokumentu současně 
s elektronickým podpisem a vzniká již tzv. archivní 
elektronický podpis. Jestliže tato doba není dosta‑
čující, je třeba průběžně dokumenty „ošetřovat“ 
a přidávat další časová razítka a tzv. validační data. 
Takto vytvořený dokument má vždy definova‑
nou strukturu – formát LTA. Pokud elektronické 
archivy budujete, nebo váš elektronický archiv 
nemá k dispozici možnost LTA formáty vytvářet, 
nabízí se možnost využívat I.CA LTA jako externí 
službu.  ■

LENKA CAPOUŠKOVÁ,  
obchodní ředitelka mezinárodního obchodu, I.CA

Elektronické podpisy, které 
nesplňují žádné technické 

standardy. Např.  napsaný text, 
kód nebo obrázek podpisu 

vložený v elektronickém 
dokumentu.

Je definován Nařízením eIDAS 
v článku 26. Je vytvořen na 
základě soukromého klíče 
podepisujícího, zajišťuje 

jeho identifikaci a integritu 
podepisovaných dat. Vydavatel 

certifikátu je libovolný.

Společný název pro zaručený 
elektronický podpis založený 
na kvalifikovaném certifikátu 
a kvalifikovaný elektronický 

podpis, definovaný 
Zákonem č. 297/2016 Sb.

Nejvyšší úroveň podpisu dle 
Nařízení eIDAS. Má stejný právní 
účinek jako vlastnoruční podpis 

a je uznatelný v rámci celé EU. 
Je založen na kvalifikovaném 

certifikátu a k jeho vytvoření je 
nutný certifikovaný prostředek - 

čipová karta/USB token.

ÚROVNĚ ELEKTRONICKÉHO PODPISU
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Telemedicína a firemní benefity
Úspora času i podpora zdraví zaměstnanců

Konzultace s lékaři online se stala mezi lidmi velmi oblíbenou službou, a to především v období koronavirové epidemie, 
která fyzickou návštěvu lékaře zkomplikovala. Zaměstnanci také častěji začali pracovat z domova a se svými lékaři byli 
v mnohem větším kontaktu elektronickou formou. Lidé si také uvědomili, že zdraví je choulostivým statkem, který je třeba si 
chránit a udržet. Toho jsou si vědomy také firmy, které začaly svým zaměstnancům nabízet telemedicínské služby jako jeden 
ze zaměstnaneckých benefitů. Telemedicína se tak nově začíná prosazovat na místech, kde bychom ji před pár lety možná 
nečekali.

Využití moderních telemedicínských služeb 
umožní získat rychlou a dostupnou zdravotní 
službu na vysoké úrovni, navíc přímo na pra‑

covišti. Lékař může pacienta vyslechnout, dopo‑
ručit vhodný léčebný postup, vystavit e ‑recept, 
sdělit laboratorní výsledky nebo poradit s volbou 
vhodného specialisty. Zaměstnancům se tak nabízí 
okamžité a komplexní řešení zdravotních obtíží 
bez nutnosti fyzické návštěvy lékaře. K online 
konzultaci stačí připojení k mobilnímu telefonu, 
tabletu nebo počítači.
Telemedicínské služby jsou výhodné pro firmy, 
zaměstnance i lékaře, především z hlediska úspory 
času. Firmy chrání zdraví svých zaměstnanců 
a snaží se je udržet v dobré kondici, aby nebyli 
často nemocní. Zaměstnanci zase mohou vyřešit 
svůj zdravotní problém, aniž by museli cestovat 
k lékaři a využívali například sick day nebo do‑
volenou. Lékařům zase uleví od náporu pacientů 
na pracovišti.

Digitální platforma pro telemedicínu
Snadnou, efektivní a bezpečnou komunikaci mezi 
lékaři a pacienty nabízí společnost MEDDI hub, 
která stojí za vývojem platformy MEDDI. Jedná se 

o unikátní digitální aplikaci pro oblast telemedi‑
cíny, která zcela mění komunikaci a fungování 
vztahu mezi lékaři a pacienty. Umožňuje okamžitě 
konzultovat zdravotní stav zaměstnanců, urychlit 
návštěvu lékaře a získání třeba e ‑receptu do 15 mi‑
nut. To vše v zabezpečeném prostředí.
„Aplikace přináší možnost konzultovat zdravotní 
stav na dálku prostřednictvím šifrovaného videoho
voru, audiohovoru a chatu vše běžící na vlastním 
unikátním softwaru, který podporuje mobilní tele
fony, a to již od roku výroby 2012, i stolní počítače. 
Pacienti také mohou zasílat zdravotní dokumentaci, 
získávat další odborné názory nebo zkonzultovat 
předepsaný lék,“ říká Jiří Pecina, majitel a ředitel 
společnosti MEDDI hub.
V zabezpečeném prostředí je možné shromažďo‑
vat zdravotní dokumentaci a mít tak vše přehledně 
na jednom místě. Lékařům naopak aplikace umož‑
ňuje sledování zdravotního stavu pacienta i mimo 
ordinaci a značně usnadní jeho péči, aniž by se 
musel obtěžovat s neustálým vyzváněním telefonu.
Podle Jiřího Peciny bývá aplikace velmi často upra‑
vena přímo na míru jednotlivým firmám, včetně 
unikátního názvu: „Naši klienti, mezi které patří 
například společnost Veolia, Policie České republiky, 

Lékárny Dr.Max, VISA nebo Pražská teplárenská, 
oceňují hlavně to, že jejich zaměstnanci jsou s na
šimi lékaři propojeni během velmi krátkého času, 
v současné době je to průměrně šest minut. Pozitiv
ně vnímají také to, že naše služba funguje po celé 
České republice, ne pouze ve velkých městech. Tyto 
společnosti vnímají důležitost propojení firemního 
a rodinného prostředí, kdy pokud propojíme well
being zaměstnanců a jejich rodin, dojde i k většímu 
souznění s hodnotami společnosti a získáme tak 
zaměstnance, za kterým stojí jeho rodina a v práci 
jej jednoznačně podporuje.“
Zavádění tohoto produktu probíhá ideálně za 
použití krátkého, ale intenzivního osobního 
zaškolení každého zaměstnance. Toto školení 
provádí firma MEDDI hub zcela zdarma. „Sou
částí aplikace je také absolutní novinka MEDDI 
BioScan, která dokáže uživateli přes kameru ve 
smartphonu změřit pět úrovní duševního stresu, 
tepovou a dechovou frekvenci, krevní tlak i obsah 
kyslíku v krvi. Jde o bezkontaktní měření, které na 
klienty působí stejně, jako kdyby si dělali selfie,“ 
dodává Jiří Pecina.  ■

PETRA KALLISTA
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Billa má jednu z největších  
střešních fotovoltaik v Česku

Zelené skladování potravin
Elektrárna od ČEZ ESCO pokryje 22 % spotřeby skladu v Modleticích u Prahy, který zásobuje zbožím všechny prodejny 
společnosti Billa v České republice. Zařízení o celkovém výkonu 1 MWp ročně vyrobí 1 084 MWh čisté elektřiny a ušetří 
527 tun CO2, což je množství, které by během jednoho roku zachytilo 60 hektarů lesa. Na míru šitá orientace panelů 
na střeše zaručuje, že se výroba elektrárny rozprostře přibližně rovnoměrně v průběhu celého dne.

Liam Casey, generální ředitel Billa ČR, k no‑
vému projektu říká: „V rámci naší strategie 
udržitelnosti se mimo jiné dlouhodobě soustře

díme na celkové snižování energetické náročnosti 
našich provozů a redukci uhlíkové stopy. Zavázali 
jsme se dosáhnout do roku 2040 uhlíkové neutrality 
ve všech našich provozech a do roku 2030 snížit 
emise CO2 o 30 procent. Vlastní bezemisní zdroje 
energie nás k tomuto cíli výrazně posunou. Je to 
dnes dvojnásob důležité. Chceme zároveň přispívat 
k plnění cílů energetických úspor v rámci současné 
energetické krize v Česku a v Evropě. Čím více 
elektřiny si vyrobíme sami, tím více jí zůstane pro 
další odběratele.“
Billa do instalace investovala 19 milionů korun, 
část prostředků pochází z dotace Operačního 
programu Podnikání a inovace pro konkurence‑
schopnost. Nová fotovoltaika pokryje až pětinu 
spotřeby skladu s chladicím zařízením o výkonu 
1,5 MW, který musí být nepřetržitě napájen ener‑
gií. Zakázku na výstavbu elektrárny v Modleticích 
získalo ČEZ ESCO na základě výběrového řízení 
v loňském roce.
„Za poslední roky jsme pro naše zákazníky posta
vili řadu zajímavých a na míru projektovaných 
fotovoltaik. Náročná instalace a zahájení dodávky 
do sítě u elektrárny s megawattovým výkonem je 
pro nás přesto něčím výjimečným. Doufám, že 
podobně velkých solárních elektráren bude v Čes
ku vznikat více a více, což i na našich zakázkách 
již sledujeme. Fotovoltaika je domácí obnovitelný 
zdroj, který pomáhá snižovat závislost na dovozu 
fosilních paliv a posiluje energetickou bezpečnost 
a soběstačnost České republiky,“ uvádí Kamil 
Čermák, generální ředitel společnosti ČEZ 
ESCO.

Fotovoltaika má největší potenciál
Na střešní ploše 5 300 m2 instalovala firma ČEZ 
ESCO celkem 1 847 velkoformátových foto‑
voltaických panelů se 14° sklonem a orientací 
východ–západ. Panely si v této sestavě navzájem 
téměř nestíní, bylo možné je tak klást těsně vedle 
sebe a dosáhnout vyššího výkonu elektrárny.

Jedním z důležitých kritérií bylo co nejnižší za‑
tížení střechy, které počítalo i s rezervou na nad‑
průměrnou sněhovou pokrývku. Ze 14 nabídek 
panelů a podkonstrukcí byla proto vybrána ta 
s nejnižší celkovou hmotností. Protože střechu 
nebylo možné narušit kotvenou konstrukcí, je 
vy užita vlastní váha systému v kombinaci se zatíže‑
ním betonovými segmenty.
Aktuálně ČEZ ESCO připravuje pro řetězec Billa 
další fotovoltaiky, tentokrát na střechách prodejen. 
První na řadu přijdou prodejny v Berouně, Říča‑
nech a ve Slaném.
Největší potenciál v sektoru obnovitelných zdrojů 
v České republice má právě fotovoltaika a vedle 
velkých pozemních zdrojů bude pro plnění am‑
biciózních cílů důležitá i každá solární elektrárna 
na střechách domácností, podniků a veřejných 
budov. Tempo instalací je poháněno i zájmem 
zákazníků snížit své účty za energie.  ■

ALICE HORÁKOVÁ

VIZE 2030 – ČISTÁ ENERGIE ZÍTŘKA
Jde o akcelerovanou strategii Skupiny ČEZ, 
která pro tři hlavní směry působení v ose 
ESG – životní prostředí, sociální oblast 
a správa a řízení společnosti – stanovuje 
konkrétní cíle dosažitelné do roku 2030. 
Zahrnuje široké spektrum činností a aktivit, 
pro které vytyčuje konkrétní cíle: od 
dekarbonizace, emisí znečišťujících látek, 
výstavby nových obnovitelných zdrojů 
přes vztahy s komunitami, práci s lidským 
kapitálem a zkvalitňování nabídky pro 
zákazníky až po podporu diverzity a rovných 
příležitostí. ČEZ se mimo jiné zavázal do roku 
2030 ukončit výrobu tepla z uhlí a zásadně 
snížit výrobu elektřiny z uhlí, vybudovat 
nové obnovitelné zdroje o výkonu 6 000 MW 
a nové bezemisní jaderné bloky. Závazek 
dosažení celkové uhlíkové neutrality svých 
provozů letos zkrátil do roku 2040.

Fo
to

: a
rc

hi
v 

ČE
Z



40   www.komora.cz

  trendy & inovace

Amerika chce obal, Evropa obsah
Jaké jsou rozdíly mezi českým a americkým IT trhem? Nejen o tom s Jakubem Volemanem, který vede obchod  
české technologické společnosti CNS a od roku 2014 rozjížděl i její americkou pobočku.

Co vede relativně malou českou softwarovou 
firmu na extrémně tvrdý americký trh?
Původní motivace byla oslovit americký trh 

především v segmentu zdravotnických laboratoří, 
evropský trh pro nás už byl malý a USA byly dal‑
ším přirozeným trhem, kulturně i byznysově nám 
blízkým. Nakonec tam ale primárně obchodujeme 
s produkty, které se týkají šifrovaných přenosů dat 
a kybernetické bezpečnosti.

Jak náročné to byly začátky?
Hodně, ale měli jsme dobře zpracovanou strategii, 
věděli jsme, že na masivní celoamerický marke‑
ting nemáme zdroje, a začínali jsme proto pouze 
v Pittsburghu a okolí, což je zajímavý, ale přece 
jen menší trh. První dva tři roky navíc byly hodně 
o poznávání trhu, zákaznických preferencí a ladění 
produktu. Dnes už pokrýváme v podstatě všechna 
větší města amerického východního pobřeží s pře‑
sahem do Kanady.

Jaké změny si americký trh vyžádal?
Pár úprav souviselo s legislativou, primárně šlo 
o změny, které měly pomoci prodeji, protože jsme 
si na vlastní kůži ověřili, že v Americe platí to 
okřídlené: Prodává víc obal než obsah. Americký 
zákazník chce jednoduché řešení, které je jednodu‑
še vysvětlitelné i jednoduše ovladatelné. V Evropě 
se dbá víc na funkčnost. Decision makery zajímají 
víc technické detaily, než jak řešení vypadá. Takže 
jsme museli pro USA zamakat na user experience 
a udělat produkty přívětivější.

Přenesli jste něco z toho pak i do Evropy 
a domů?
Ano, sjednotili jsme obě verze v jednu. Dokonce ten 
původní systém Safety4Transfer jsme na požadavek 
Evropy rozšířili ještě o portálové řešení Safety4Files.

Název napovídá, že jde o řešení z oblasti 
zabezpečeného přenosu dat…
Je to tak. Je to dnes asi náš stěžejní produkt, protože 
to je trh, který se teprve tvoří, a tím je velmi zajíma‑
vý. Ale jsme zatím takoví evangelisté, kteří edukují 
trh, neustále vysvětlujeme, proč by se citlivé údaje 
neměly posílat e ‑mailem nebo přes ulozto.cz a po‑
dobné nástroje. Zajímavé je, že produkt samotný 
máme na trhu již delší dobu, ale teprve nyní po 
něm zaznamenáváme zvýšenou poptávku.

Je na tom americký trh lépe? Je šifrovaný 
přenos dat běžným standardem?
Je na tom lépe v některých oblastech, asi si nutnost 
šifrovaných přenosů uvědomují již nějaký čas, 

my to teprve objevujeme. Jejich motivace pro tato 
řešení je spíš byznysová, zatímco v Evropě regula‑
torní. Když máte v Americe pokrytá kyberbezpeč‑
nostní rizika, spadne vám sazba za pojištění níž, 
a proto stojí za to do takových řešení investovat. 
Což v Evropě pravidlem není.

Jak vaše systémy Safety4Transfer 
a Safety4Files fungují?
Každý trochu jinak. Safety4Transfer je klasický 
šifrovací systém, musí v něm být registrován odesi‑
latel i adresát. Je to řešení pro zabezpečenou a také 
automatizovanou výměnu dat, ať již mezi uživateli, 
nebo přímo mezi systémy. Safety4Files je portálové 
řešení, které umožňuje posílat data bezpečně 
i tomu, kdo není v systému autorizován a nemá 
instalovaného klienta. Registrovaný uživatel odešle 
data na portál a uvede telefon a e ‑mail na příjemce, 
který dostane zprávu a po dvoufaktorovém ověření 
si data může zabezpečeně stáhnout.

Kde vedle kybernetické bezpečnosti  
je vaše doména?
Věnujeme se problematice elektronické spisové 
služby, pro oblast státní správy a samosprávy nabí‑
zíme produkt ELISA s moderním řešením, prově‑
řeným a funkčním. Druhým nosným produktem 
je MONA, což je ambulantní informační systém, 
komplexní vedení ordinace. Také disponujeme 
softwarovými aplikacemi pro digitalizaci zdra‑
votnických laboratoří. A vedle těchto řešení jsme 
schopni vyvíjet software na zakázku, poskytovat 
běžné IT služby a služby v oblasti kybernetické 
bezpečnosti, nejčastěji pro výrobní a logistické 
firmy.  ■

PETR KARBAN

CNS, a. s.
Společnost byla založena v roce 1993 
a v současnosti působí na evropském 
a americkém trhu. Mezi hlavní činnosti 
společnosti patří vývoj softwaru pro segment 
zdravotnictví, primárně pak pro laboratoře 
a ambulantní sektor. Disponuje tak řadou 
produktů, které pomáhají optimalizovat 
a zlepšovat provoz laboratoří. Společnost 
má také více než 20 let zkušeností na poli 
šifrování a zabezpečených datových přenosů 
včetně R & D projektů s předními českými 
univerzitami. Jedním z klíčových produktů 
ve firemním portfoliu je vývoj a distribuce 
elektronického systému spisové služby, který 
splňuje všechny platné legislativní požadavky. 
Mezi další činnosti pak patří poskytování 
IT služeb, jako je kompletní outsourcing 
IT a správa sítě, IT audity a služby v oblasti 
kybernetické bezpečnosti.
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Sazka vidí budoucnost světa zábavy v moderních technologiích

Unikátní IT řešení a inovace drží 
firmu stále mladou
Sazka je moudrá a zkušená dáma – Sportku lidé sázejí už šedesát pět let. Dnes se ze sázkařské legendy stává technologický 
premiant. Do širokého portfolia Sazky spadají nejen loterie a kurzové sázení, ale například i online hry, virtuální mobilní 
operátor či největší esportová liga v Česku a na Slovensku. Sazka je ve svém segmentu leaderem a její technologické zázemí 
je komplexní.

Zůstat svůj a udržet si tvář před konzervativní‑
mi zákazníky, ale být i inovativní a rozhodovat 
se na základě špičkově zpracovaných dat, 

vyvíjet unikátní IT řešení a fungovat v podobné 
dynamice jako super kreativní startupy. To, co 
se někomu může zdát jako husarský kousek, je 
pro Sazku denním chlebem. Vsadit si oblíbenou 
loterii už dnes nevyžaduje ani nutnost vážit cestu 
na poštu nebo hledat trafiku s terminálem ozna‑
čeným ikonickou žlutou koulí. Zákazník si může 
vsadit rovnou online a využít mobilní aplikaci. Vše 
na první pohled působí přehledně a konzistentně, 
pod povrchem se ale skrývá složitý mechanismus, 
na jehož hladkém chodu se kromě špičkových 
manažerů Sazky podílí také velká míra vstupů 
od dalších externích dodavatelů. Dohromady jde 
o koncert zhruba sto subsystémů, které se propoju‑
jí a synchronizují díky jediné integrační platformě.

Online dveře otevřely Sazku  
novým zákazníkům
Zásadním krokem vpřed se pro Sazku stal hlavně 
vstup do světa online her, který přinesl nové 
příležitosti, a portfolio světa zábavy tak získalo 
další rozměr. Zatímco původní generace zákaz‑
níků si oblíbila jako svůj herní rituál vyplňování 
tiketů a stírání losů, nabídka online her oslovuje 
dlouhodobě i skupinu hráčů zvyklých řešit veškeré 
denní a běžné úkony přes internet přímo v online 

světě. Sazka se tak pyšní pestrou nabídkou online 
i offline služeb, a zatímco jinde si tyto složky jdou 
po krku, Sazka jim věnuje stejnou péči.
Televizní slosování, klasické stírací losy a síť 
kamenných poboček tak žijí v naprosté sym‑
bióze s divizí iGaming. S tím souvisí například 
velký boom online losů. „Některé hry nejdou od 
dodavatelů vůbec sehnat, a proto si je vytváříme 
sami. To jsou například naše unikátní online losy, 
což je ekvivalent ke klasickým losům, akorát prstem 
seškrabujete políčka na telefonu. Legislativně je 
v tomto ohledu takovou perličkou, že pro online 
losy platí stejná pravidla jako pro klasické losy, tedy 
i jejich povinné emise. Může se proto občas stát, 
že se online losy vyprodají, přestože jde v podstatě 
o virtuální produkt,“ vysvětluje Jan Horyna, šéf 
iGamingové divize Sazky.

Význam inovací a IT v oboru zábavy roste
Klíčovým milníkem letošního roku byl pro Sazku 
projekt nazvaný Futurum. Až nevídaně obrovský 
projekt proměnil infrastrukturu loterní jedničky: 
podařilo se zařídit kompletní datovou migraci 
a zmodernizovat spojení se všemi terminály. Na 
dveře teď klepe další technologický milník: Next‑
Gen Infrastructure, který zreviduje současný stav 
infrastruktury a procesů v Sazce a udělá funkční 
výhled na tři až pět dalších let, aby byla značka 
připravená v podstatě na všechno. Sazka musí 

být flexibilní, škálovatelná a neustále propojující 
technologický pohled na infrastrukturu s tím byz‑
nysovým. Značka se odborníkům i lidem z ulice 
v minulosti zapsala do myslí jako lehce zkostnatělá 
firma. O to je ovšem větší překvapení, když zjistí, 
jak velké množství nových, moderních technologií 
Sazka využívá. A to například i v porovnání s ban‑
kovním prostředím, které bývá tradičně vnímáno 
jako lídr.
„Celý gigantický komplex Sazky je složený z více než 
stovky IT dodavatelů, kteří spolu komunikují navzá
jem ve stovkách procesů. K těm největším patří lote
rijní systém, na který jsou napojené tisíce terminálů, 
dále máme systém zajišťující naše online portfolio, 
kde je připojený také systém na kurzové sázky, 
dodavatelé casino her a spousta větších a menších 
poskytovatelů, což doplňuje široký supportní tým. 
Naší předností je perfektní integrace všech systémů 
do jednoho, aby pro zákazníka vše tvořilo jeden 
příjemný celek,“ doplňuje Jan Horyna.  ■

PETR SIMON

Více informací na:

www.sazka.cz
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Naším úkolem a přáním je, aby české ekono‑
mické subjekty prosperovaly nejen doma, 
ale i v zahraničí a dokázaly uspět globálně. 

Proto přichází Hospodářská komora ČR, ICT Unie 
a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 
s novým katalogem českých ICT řešení Czech 

Digital Solutions. Naši kolegové z Ministerstva za‑
hraničních věcí, ekonomičtí diplomaté a kontakty 
na našich ambasádách po celém světě mají velký 
zájem o kvalitní české ICT produkty a služby. Chtě‑
jí je znát, chtějí o nich mluvit a pomáhat jim do 
světa. A proto zde byla potřeba nás všechny spojit 
na jedné platformě, kde bude přehled a informace.
Czech Digital Solutions tak není jen prostý 
katalog, je to celý ekosystém, v jehož rámci se 
prezentují česká ICT řešení, vznikají nové ob‑
chodní i osobní vazby a české ICT firmy objevují 
nové příležitosti a klienty na zahraničních trzích. 
Katalog disponuje jednadvaceti kategoriemi, jako 
jsou Czech Collaboration and Communication 
Platform Solutions, Czech IOT Solutions, Czech 
Digital Network Security and Cyber Security 
Solutions a mnohé další.

Pro koho tu je Czech Digital Solutions?
Iniciativa je zde pro všechny ICT společnosti, které 
zajímají mezinárodní trhy, chtějí růst se svým 
byznysem do zahraničí a získávat nové kontakty 
a obchodní příležitosti na vybraných zahraničních 
trzích. Je lhostejné, zda se organizace do zahraničí 
teprve chystají či tam již ve větší nebo menší míře 
působí.

Podporujeme české IT
Hospodářské komoře ČR jako největší podnikatelské síti v České republice samozřejmě neuniká téma digitalizace. 
Význam digitalizace je dnes nesporný a je stále více akcentován. Každým dnem vznikají nová technologická řešení, 
přibývá konkurence a celkově narůstá poptávka i nabídka na domácích i světových ICT trzích.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV  
PRO PODNIKÁNÍ A INOVACE
Jeho základním posláním je výzkumná 
a vzdělávací činnost v oblasti podpory rozvoje 
a konkurenceschopnosti podnikatelského 
prostředí. Propojuje akademický, veřejný 
a podnikatelský prostor a stimuluje tak 
inovační rozvoj české ekonomiky. Buduje 
tým odborníků a společensky významných 
osobností s ambicí nejen pojmenovat klíčové 
problémy podnikatelského prostředí, ale 
zejména hledat smysluplné řešení.

Aktivity ústavu jsou zaměřeny na budování 
účinné partnerské spolupráce všech aktérů 
inovačního prostředí ČR k zajištění národních 
a mezinárodních aktivit.

 „VĚŘÍME, ŽE JAKO ČESKÁ 
REPUBLIKA MÁME SVĚTU V OBLASTI 
ICT PRŮMYSLU CO NABÍDNOUT. 
PO NAŠÍ ÚSPĚŠNÉ SPOLUPRÁCI PŘI 
NABÍDCE ČESKÝCH ŘEŠENÍ V OBLASTI 
ZDRAVOTNICTVÍ TAK CHCEME NA 
MAPU SVĚTA DOSTAT ČESKÁ ICT 
ŘEŠENÍ. TĚŠÍ NÁS, ŽE DO TOHO 
MŮŽEME JÍT VE SPOLUPRÁCI PRÁVĚ 
S HOSPODÁŘSKOU KOMOROU ČR 
JAKO VĚROHODNÝM PARTNEREM.“

MARTIN TLAPA,  
NÁMĚSTEK MINISTRA ZAHR. VĚCÍ
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V čem je Czech Digital Solutions 
unikátní?
Jedná se o první platformu v České republice, která 
propojuje všechny relevantní subjekty, tedy Hos‑
podářskou komoru ČR, Ministerstvo zahraničních 
věcí, ale i Czech Trade a Ministerstvo průmyslu 

a obchodu, která pro úspěch českých ICT firem 
pomáhá efektivně využít všech zdrojů a kontaktů, 
kterými Česká republika disponuje u nás i v za‑
hraničí.

Jak se stát součástí?
Pro účast v katalogu a vytvoření vlastní prezentace 
pro vaši firmu, řešení či služby si stačí vytvořit 
registraci přímo na platformě www.czechdigital‑
solutions.cz.
Novým vývozním artiklem naší země se staly špič‑
kové české informační a komunikační technologie. 
Tuzemské antivirové programy používají stovky 
milionů lidí, prosazují se české 3D tiskárny, tituly 
českých autorů her kralují světovým žebříčkům 
prodejnosti, jsme průkopníky v měření a analyzo‑
vání dat o chování zákazníků pro největší konglo‑
meráty světa. A právě klíčové tuzemské podniky 
působící v oblasti ICT, jejich vyspělé technologie 
a inovace chceme světu představit. Chceme, aby 
Česká republika byla v zahraničí propagována 
vedle tradičních odvětví jako země špičkových 
ICT produktů a služeb, vysoce kvalifikovaných lidí 
a rozvinuté informační společnosti.  ■

JOSEF DAŠEK
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Česká republika, stejně jako EU a celá globální 
ekonomika, se v současné době potýká 
s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků 

a specialistů v oblasti technologií a softwarového 
vývoje. Problém se dotýká devíti z deseti firem. Po‑
dle studie poradenské společnosti Korn Ferry pro‑
to bude během pěti let lidský kapitál více než 2,3× 
cennější než veškerý fyzický kapitál. Evropská unie 
má přitom za cíl, aby v technologickém sektoru 
do roku 2030 pracovalo 20 milionů lidí. A již dnes 
označuje podle průzkumu EU osm z deseti firem 
nedostatek lidí za hlavní bariéru dalších investic.

Zdroj talentů vysychá
Klíčovým faktorem pro zahraniční investory je 
ze střednědobého hlediska dostupnost zdrojů 
na našem trhu. Finanční zdroje se vyřeší za podpo‑
ry vlády a bank vcelku rychle, technické zdroje 
a zásobovací řetězce po postcovidových problé‑
mech ve střednědobém horizontu také. Zásadní 
je situace v lidských zdrojích, kdy současná neza‑
městnanost v odpovídajícím segmentu vzdělání 
a věku je kolem 1,6 %. Navíc počet osob v produk‑
tivním věku klesá 12 let po sobě, tempo růstu dětí 
je nejnižší v poslední dekádě a současně se snižuje 
zájem o vzdělání v technických oborech.
Jinými slovy – finance a technické zdroje vyřešíme. 
Vysychá nám zdroj talentů, výzkumníků a inžený‑
rů, což nelze vyřešit bez podpory vlády a státních 
institucí. Bez lidského kapitálu budou investoři 
hledat nové lokality pro své projekty a Česká 
republika přijde o značnou část zahraničních 
investic. Česká republika v příštích letech riskuje 
ztrátu svého výjimečného postavení.

Hledání expertů mimo EU
Společnost Acamar se již více než 6 let aktivně 
zaměřuje na diverzifikaci českého pracovního trhu 
získáváním vysoce kvalifikovaných softwarových 
specialistů ze zemí mimo EU, na jejich relokaci do 
České republiky a další profesní rozvoj v techno‑
logických a R & D centrech v ČR. Spolupracujeme 
s nadnárodními společnostmi, které se rozhodují 
o přesunu svých inovačních a vývojových projektů 
do našeho regionu, a stavíme pro ně týmy technic‑
kých specialistů a softwarových vývojářů.
Díky svým zkušenostem jsme vybudovali unikátní 

Odkud vzít zkušené inženýry?
Rychle jedině ze zahraničí!
Česká republika si získala v minulosti výjimečné postavení díky kvalitnímu technickému vzdělání, dostupné infrastruktuře, 
stabilní politické a ekonomické situaci a kulturní blízkosti se západní Evropou. Také díky tomu k nám nadnárodní firmy 
přesouvají svá technologická, výzkumná a vývojová centra, nikoliv provozní a podpůrné procesy, které spíše směřují dále 
na východ a jihovýchod Evropy.

FRANTIŠEK MARETH
Je ředitelem společnosti Acamar 
Technology. Vystudoval obor 
Informační technologie na České 
zemědělské univerzitě v Praze. 
Během své profesní kariéry 
působil v řídících a obchodních 
pozicích technologických firem 
a byl ředitelem pro technologie 
v poradenské společnosti Deloitte. 
Kontaktovat jej můžete na e ‑mailu 
Frantisek.Mareth@acamar.cz.
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službu kombinující hledání zkušených inženýrů 
a technických talentů, jejich relokaci a adaptaci 
v České republice, profesní rozvoj a růst v R & D 
centrech našich klientů. Máme rozvinuté kompe‑
tence v oblasti softwarového vývoje, datové analýzy 
a embedded systémů.
Naši kolegové pracují na projektech v průmyslo‑
vém, bankovním i retailovém odvětví. Se společnos‑
tí Openmatics řešíme projekty v oblasti telematiky 
městských elektrických autobusů se zaměřením 
na hospodárný způsob jízdy, vytváříme systémy pro 
vzdálenou diagnostiku a konfiguraci automobilo‑
vých komponent. Pro globální společnost podni‑
kající v oblasti retailu jsme postavili tým specialistů 
pro projekt zpracování obrazových podkladů.

 ZÍSKÁVÁNÍ INŽENÝRŮ 
A TECHNICKÝCH SPECIALISTŮ ZE 
ZAHRANIČÍ JE V SOUČASNÉ DOBĚ 
JEDINÉ DOSTUPNÉ KRÁTKODOBÉ 
AŽ STŘEDNĚDOBÉ ŘEŠENÍ SITUACE 
V NEDOSTATKU KVALIFIKOVANÝCH 
ZDROJŮ.

Jediné dostupné řešení
Získávání inženýrů a technických specialistů ze 
zahraničí je v současné době jediné dostupné krát‑
kodobé až střednědobé řešení situace v nedostatku 
kvalifikovaných zdrojů. Současná ekonomicko‑
‑politická situace v jihovýchodní Evropě a na Blíz‑
kém východě dává možnost EU získat kvalifikova‑
né odborníky pro svůj trh a Polsko či Německo již 
v tomto směru velmi aktivně konají.
Bude ‑li česká vláda konat v pracovní migraci 
a pomůže ‑li získat do ČR inženýry a vysoce kvali‑
fikované odborníky, zachová si ČR svou konkuren‑
ční výhodu v oblasti výzkumu a vývoje a současně 
získá další zahraniční investice na růst techno‑
logických center. Je to jediná cesta, jak překonat 
období do reformy českého technického školství 
a skutečné realizace inovační strategie s výhledem 
na dalších 30 až 50 let.  ■

FRANTIŠEK MARETH
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Ohlédnutí za komorovými misemi
Hospodářská komora v letošním roce uspořádala pro podnikatele 9 zahraničních misí. Celkem 135 firem pod vedením 
Komory zavítalo do evropských zemí, ale i do Asie, Severní Ameriky nebo na Blízký východ. Během zahraničních cest 
podnikatelé v řadě případů doprovázeli na zahraničních cestách členy vlády i nejvyšší ústavní činitele. Největší zájem 
českých firem vzbudila květnová podnikatelská mise doprovázející předsedu Senátu Miloše Vystrčila do Gruzie a říjnová 
cesta ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely do Turecka.

Rok 2022 byl tím, kdy Hospodářská komora 
opět rozjela podnikatelské mise po pauze 
zapříčiněné opatřeními proti covidu‑19. 

„Po takřka dvouleté přestávce jsme od členské zá
kladny Hospodářské komory vnímali značný zájem 
o zahraniční mise. Pro české podnikatele je i v této 
ekonomicky složité době velmi důležité hledat nové 
obchodní příležitosti. Stěžejní jsou pro podnikatele 
zejména mimoevropské trhy, které jsou pro řadu 
oborů klíčové pro další rozvoj,“ řekl viceprezident 
HK ČR Radek Jakubský, který podnikatelské dele‑
gace do zahraničí ve většině případů vedl.
Podnikatelé vedení Hospodářskou komorou v roce 
2022 mj. navštívili Turecko, kam komorové mise 

v posledních letech mířily pravidelně. Tentokrát 
firmy doprovodily ministra průmyslu a obchodu Jo‑
zefa Síkelu. V hlavním městě Ankaře a také v Istan‑
bulu 35členná podnikatelská delegace projednávala 
s tureckými firmami nové zakázky a možnosti, jak 
posílit vzájemné obchodní vztahy. Podnikatelskou 
delegaci tvořily firmy působící v lehkém i těžkém 
strojírenství dodávající své produkty zejména do 
oblastí energetiky, dopravy a elektrotechnického 
průmyslu, ale také podniky působící v oblasti 
výstavby infrastrukturních projektů.  ■

MIROSLAV BENEŠ, HK ČR

PŘEHLED MISÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY 2022
14.–16. 3. Podnikatelská mise HK ČR do Severní Makedonie

20.–21. 3.   Doprovodná podnikatelská mise předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty 
Pekarové Adamové do Spojených arabských emirátů

5.–7. 4.  Podnikatelská mise HK ČR do Norska

1.–4. 5.  Doprovodná podnikatelská mise předsedy Senátu Miloše Vystrčila do Gruzie

19.–22. 6.   Doprovodná podnikatelská mise ministra průmyslu a obchodu, ministra financí 
a ministra dopravy do Kataru

27.–29. 6.   Doprovodná podnikatelská mise místopředsedy vlády ČR a ministra pro místní rozvoj 
Ivana Bartoše do Izraele

25.–29. 9.  Doprovodná podnikatelská mise ministra dopravy Martina Kupky do Kanady

10.–16. 10.  Podnikatelská mise HK ČR do Mongolska

19.–21. 10.   Doprovodná podnikatelská mise ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely  
do Turecka

PODNIKATELSKÉ MISE PŘINÁŠEJÍ 
HMATATELNÉ VÝSLEDKY
Během vlastní podnikatelské mise do 
Mongolska HK ČR zprostředkovala 
dohodu mezi českou firmou EGT Express 
a mongolským partnerem o zahájení 
pravidelné cargo letecké linky z Ostravy 
do Ulánbátaru. Tuzemská společnost 
s mongolským protějškem podepsala 
smlouvu o spolupráci přímo během 
komorové mise.

OBJEVUJTE NOVÉ TRHY  
I SE SVOU FIRMOU
Do podnikatelských misí se může u HK ČR 
přihlásit kterákoli česká firma bez ohledu 
na předmět podnikání, velikost nebo region, 
v němž působí. V některých případech jsou 
však mise specificky oborově zaměřené. 
Náklady spojené s organizací mise stejně 
jako u kterékoli jiné cesty zajišťované HK ČR si 
hradí sami podnikatelé, tzn. včetně ubytování, 
podílejí se na nákladech na místní transfery, 
catering, pronájem konferenčních prostorů 
a jednacích místností. Přehled chystaných 
podnikatelských misí na příští rok bude 
dostupný a průběžně aktualizovaný  
na www.komora.cz/zahranicni ‑mise‑2/.
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S PROFI ÚVĚREM BEZ 
POPLATKU ZA SJEDNÁNÍ
Investujte do úspory energií a do inovací. S Profi  úvěrem 
můžete získat až 5 000 000 Kč, žádosti schvalujeme do 
pěti dní a mimořádné splátky úvěru máte zdarma. 
kb.cz/profi uver
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Za obchodem do zahraničí:
Srbsko a Kuvajt
Na stránkách Komory začíná nový seriál Za obchodem do zahraničí. V každém vydání vám představíme dva zahraniční 
trhy – jeden evropský, druhý mimoevropský. Najdete v nich inspiraci pro rozšíření svého podnikání? V prvním díle 
se podíváme na Srbsko a Kuvajt. Věcné informace citujeme ze souhrnných teritoriálních informací, které připravuje 
Ministerstvo zahraničních věcí a publikuje je podnikatelský portál Businessinfo.cz.

Srbsko – tisíc let vztahů s Čechy
Srbsku se v poslední době říká „balkánský 

tygr“, hlavně kvůli nejrychleji se rozvíjející 
ekonomice v regionu. Srbsko je jedinou 

evropskou zemí, která má podepsané smlouvy 
o volném obchodu jak s Evropskou unií, tak s Rus‑
kou federací. Srbsku se navzdory ekonomické krizi 
ve světě způsobené pandemií covidu‑19 podařilo 
zachovat výrobní kapacity a zabránit výraznějšímu 
poklesu ekonomiky země. K odolnosti srbské‑
ho vývozu a celkové ekonomiky přispěl balíček 
komplexních hospodářských opatření přijatých 
srbskou vládou, příznivá struktura ekonomiky 
a zvýšená odvětvová a geografická diverzifikace 
vývozu dosažená v předchozích letech. V roce 
2021 byl pak dosažený nárůst 7,5 % HDP, což je 
jeden z nejlepších výsledků v Evropě. Pro rok 2022 
se očekává další vysoký nárůst, a to na úrovni 
3,5 % HDP a v dalších letech ve střednědobém 
horizontu udržitelný růst cca 3–4 % HDP.
Obchodní výměna mezi ČR a Srbskem za rok 2021 

dosáhla téměř 1,578 mil. eur. Hodnota českého 
exportu činila 801,7 mil. eur a za posledních deset 
let se téměř ztrojnásobila. ČR má se Srbskem 
kladnou obchodní bilanci. Českému exportu do‑
minují automobily a díly, elektrická energie, stroje 
automatického zpracování dat, přístroje přijíma‑
jící vysílání, TV přijímače a monitory, elektrické 
akumulátory. ČR je pro Srbsko z hlediska obratu 
18. nejvýznamnější obchodní partner. Srbsko 
je z tohoto hlediska pro ČR 33. nejvýznamnější 
partner. Od roku 2017 je patrný výrazný vzestupný 
trend českého exportu do Srbska.
Z hlediska obchodního jednání je možné konstato‑
vat, že místní zvyky se příliš neodlišují od českých. 
Jisté odlišnosti jsou ve volnějším vnímání času, 
výraznější rétorice apod. S obchodními vztahy 
mezi Českem a Srbskem má bohaté zkušenosti Ivan 
Šaljič. Zdůrazňuje, že česko ‑srbské vztahy mají 
dlouhou tradici: „Oba slovanské národy spolupracují 
už tisíciletí. Pravda, každý se vyvíjel trochu jinak, 

protože každý z nich byl po dlouhou dobu součástí 
navzájem odlišných velmocí. V každém případě Češi 
jsou v srbských očích vnímáni velmi pozitivně jako 
kulturně a ekonomicky vyspělá, ale především přátel
ská země.“ Šaljič sám ze Srbska pochází a v Česku 
žije už přes třicet let. „Po těch letech čím dál víc 
mám pocit, že mám srbské srdce a českou hlavu,“ 
usmívá se. U Čechů si všímá racionálnějšího uva‑
žování a schopnosti vidět věci dlouhodobě, u Srbů 
pak vřelosti a obětavosti. „Srbové ale žijí okamžikem 
a někdy jim chybí vytrvalost,“ dodává.
Srbové velmi dají na první dojem, který jim vydrží 
překvapivě dlouho a je obtížné ho změnit. „Po 
navázání prvního kontaktu a základní výměně 
informací je jednoznačně třeba zajet za obchodním 
partnerem a osobně se seznámit. Ten vás velmi rád 
pohostí a je to příležitost se lépe poznat, otevřeně 
pohovořit o plánech a reálně zhlédnout možnosti,“ 
radí Šaljič. Mentalitě Srbů je vlastní, že v zájmu 
příznivého průběhu jednání snadno slíbí něco, 
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co pak nemohou splnit. To česko ‑srbský ob‑
chodník potvrzuje: „Nemám rád velké sliby, které 
u této příležitosti můžou zaznít, a proto i obchodní 
partnery nabádám, ať začneme krůček po krůčku. 
Nemůžu prozradit své obchodní tajemství, ale 
snažím se otevřeně informovat partnera, co všechno 
spolupráce obnáší, co je potřeba splnit, abych tak 
předešel případným sporům. V hospodě si spousta 
lidí slíbí velké věci, v Srbsku obzvlášť, ale když to 
ráno dáme na papír, už kroutí hlavou.“
Srbové ne vždy rádi plánují a v jejich práci 
můžeme narazit na improvizování. Velmi neradi 
ustupují, a jestliže nevědí kudy kam, vymlouvají se 
na nedostatek pravomoci a omezené rozhodovací 
možnosti. „Přesto tvrdím, že spolupráce se Srbskem 
může fungovat dlouhodobě. Srbové si velmi váží 
dlouhodobých partnerů a udělají maximum pro je
jich přízeň. Považuji za samozřejmost pozvat srbské
ho partnera do Česka a patřičně se mu věnovat. I on 
získá spoustu užitečných poznatků, které spolupráci 
pomůžou,“ pokračuje Ivan Šaljič a spolupráci se 
Srbskem jednoznačně doporučuje: „Lidé v Srbsku 
jsou zvyklí tvrdě pracovat a země má co nabídnout. 
Mediální obraz Srbska nebyl v předchozích letech 
příliš dobrý, ale věřím, že každý návštěvník bude 
mile překvapen. Balkán prostě má své kouzlo.“

Ve kterých oborech můžou čeští 
exportéři v Srbsku uspět?
V Srbsku v současné době probíhá mimořádný 
boom z hlediska budování dopravní infrastruktu‑
ry. Velké projekty jsou zejména v oblasti železniční 
infrastruktury, kde do kompletní modernizace 
a rekonstrukce železničních tratí hodlá Srbsko 
investovat v nejbližších letech více než 150 mld. Kč 
(resp. 6 mld. eur). Přestože hlavní projekty jsou ve 
valné většině dohodnuty s významnými zahra‑
ničními dodavateli, je zde rozsáhlá možnost sub‑
dodávek, na kterých mohou participovat i české 
firmy. V tomto směru již některé české společnosti 
dosahují velmi zajímavých prestižních zakázek.
V oblasti silniční dopravy se v Srbsku v součas‑
né době realizuje výstavba přes 1 200 km dálnic 
napříč celou zemí, vedle hlavních koridorů dále 

probíhají rehabilitační práce na téměř 17 000 km 
magistrálních, regionálních a lokálních silničních 
komunikacích. V oblasti silniční dopravy se v Srb‑
sku v současné době realizuje řada významných 
infrastrukturních projektů. Do r. 2023 se předpo‑
kládá ukončení výstavby 90 % dálnic.
S nutností modernizace dopravní infrastruktury 
v Srbsku souvisí přímo i modernizace vozového 
parku dopravců. Stávající vozový park z velké 
části již dlouho přesluhuje svou standardní dobu 
technické i morální životnosti, a lze tedy očekávat 
nákupy nových dopravních prostředků. Mezi nej‑
zajímavější veřejné zakázky bezesporu patří projek‑
ty pro hlavní město Srbska. Magistrát Bělehradu 
hodlá do své dopravní infrastruktury investovat 
v rozmezí 10 let více než 300 mld. Kč (cca 12 mld. 
eur). Probíhají výběrová řízení na dodávku elektro‑
busů, tramvají a trolejbusů. Příležitosti na sub‑
dodávky pro MHD by mohly být i v souvislosti 
se zahájením výstavby metra. Významné zakázky 
se připravují rovněž pro MHD v dalších větších 
srbských městech – Novi Sad, Niš atd.
V Srbsku lze v nejbližším období očekávat pokra‑
čování rozmachu stavebnictví. Nejvýznamnějším 
segmentem se jeví developerské projekty v bytové 
výstavbě. Velmi výrazně roste poptávka po nových 
bytech, ale i modernizaci stávajících bytových 
domů a jejich energetické úspornosti. S tím souvisí 
i technologie pro monitorování spotřeby energií 
a vody a zařízení na jejich efektivnější využívání.
Velmi slibným oborem pak je vodohospodář‑
ský a odpadní průmysl. Srbská vláda v letech 
2021–2026 realizuje projekt „Čisté Srbsko“, který 
mj. předpokládá investice ve výši 100 mld. Kč do 
komunální infrastruktury a čistíren odpadních 
vod. Při řešení epidemiologické krize velmi výraz‑
ně gradovala i potřeba maximální hygieny, čisté 
vody, zpracování odpadů, a to nejen ve městech, 
ale i v malých obcích a vzdálených municipalitách.
Srbsku v podstatě chybí ucelená ekologická 
infrastruktura, jako jsou čistírny odpadních vod 
a funkční kanalizace. Rovněž systém zásobování 
pitnou vodu je na úrovni, která ani zdaleka neod‑
povídá požadavkům EU. Je proto patrný rostoucí 

zájem o dodávky technologií a řešení v této oblasti 
a s tím, jak se bude rozšiřovat čerpání z předvstup‑
ní pomoci EU, poroste i objem prostředků, které 
bude srbská státní správa nucena v této oblasti 
investovat.
Za pilíř své ekonomiky Srbsko považuje zeměděl‑
ství. Zemědělská produkce se postupně zvyšuje 
a přispívá k růstu HDP. Oborově se pro český 
export jeví jako perspektivní zejména zpraco‑
vané produkty (zdravá výživa, sušené mléko, 
pivo apod.), pet food a krmiva, vybavení farem 
pro chov skotu a živočišnou výrobu, budování 
skladovacích kapacit, produkty genetiky rostlin, 
plemenářství, semenářství atd.  ■

SRBSKO

Hlavní město Bělehrad

Počet obyvatel 6,87 mil.

Jazyk srbština

Náboženství 85 % pravoslavné

Státní zřízení parlamentní republika

Hlava státu Aleksandar Vučić

Hlava vlády Ana Brnabić

Název měny srbský dinár (RSD)

Cestování

Časový posun 0 hod.

Kontakty ZÚ

Velvyslanec Ing. Tomáš Kuchta

Ekonomický úsek Ing. Miroslav Čančík

Konzulární úsek Ing. Petr Doležal, Ph.D.

CzechTrade Mgr. Martin Šmejc

Czechinvest ‑

Ekonomika 2021

Nominální HDP (mld. USD) 147,6

Hospodářský růst (%) 7,5

Inflace (%) 4,0

Nezaměstnanost (%) 11,0

Zdroj: Businessinfo.cz
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Kuvajt – země technologických příležitostí
Vzhledem k poloze Kuvajtu nás nepřekvapí, 

že ekonomika země se zakládá na těžbě, 
zpracování a vývozu ropy a jejích derivátů. 

Kuvajtské příjmy z prodeje ropy a produktů z ní 
do zahraničí tvoří téměř 90 % veškerých státních 
rozpočtových příjmů a jsou tak dominantním 
zdrojem kuvajtského rozpočtu. Jak se dozvídáme 
ze souhrnné teritoriální informace, kterou připra‑
vuje Ministerstvo zahraničních věcí a publikuje 
podnikatelský portál Businessinfo.cz, v roce 2022 
má být kuvajtská ekonomika nejrychleji rostoucí 
ekonomikou v rámci zemí GCC, tedy Rady pro 
spolupráci arabských států v Zálivu, do níž dále 
patří Saúdská Arábie, Bahrajn, Katar, Spojené 
arabské emiráty a Omán. Ekonomika Kuvajtu těží 
z vysokých cen ropy, které se mají udržet i v příš‑
tím roce. Tempo ekonomického růstu má pak 
v letech 2024–2026 mírně zpomalovat z důvodu 
stabilizace objemu produkce a cen ropy.
Obchodní výměna mezi ČR a Kuvajtem za rok 
2021 dosáhla téměř 62 mil. eur, meziročně tak 
vzrostla o 22 %. Vzhledem k tomu, že Kuvajt je 
závislý na dovozech z důvodu chybějící vlastní 
produkce, představují i v česko ‑kuvajtské obchod‑
ní výměně české vývozy do Kuvajtu přibližně 92 %. 
Českému exportu dominují osobní automobily, 
pneumatiky, chladicí a mrazicí pulty, klimatizační 
zařízení, elektrické rozvaděče a rozvodné skříně, 
stavební stroje a materiály, lustry a ostatní svítilny, 
skleněné zboží, sportovní potřeby, potraviny, 
nábytek, železné a ocelové trubky, potrubí pro ro‑
povody, ocelový drát, nádrže, čerpadla a kompre‑
sory, léky a léčiva, textilní výrobky a živá zvířata, 
zejména drůbež.
V oblasti služeb zaujímá výsostné postavení ces‑
tovní ruch do České republiky, přičemž lákadlem 
pro Kuvajťany je zejména české lázeňství, případně 

zdravotní rehabilitační pobyty. České zboží má 
na kuvajtském trhu šanci na úspěch, pokud je 
cenově konkurenceschopné, originální a inova‑
tivní. Prodej musí zároveň doprovázet špičková 
marketingová kampaň.
Obchod je v Kuvajtu pevně v rukou etablovaných 
kuvajtských obchodnických rodin, které v zemi 
zastupují zahraniční společnosti (tzv. „spon‑
zorský systém“). Kuvajtští agenti či distributoři 
mají za provizi na starosti marketing a prodej 
zahraničních produktů. Pro úspěch v této arabské 
muslimské zemi je zapotřebí respektovat odlišné 
kulturní zvyklosti, odlišný průběh jednání, 
přístup k času a další specifika. Obchod se často 
uskutečňuje mezi spřízněnými skupinami, záleží 
na osobních známostech a konexích. K dalšímu 

rozvoji vzájemných vztahů může přispět přímé 
letecké spojení zavedené společností Jazeera od 
června 2022.

Jaké možnosti Kuvajt Čechům nabízí?
Jak se z portálu Businessinfo.cz dále dozvídáme, 
kuvajtský trh skýtá obchodní příležitosti pro české 
exportéry, kteří dokážou nabídnout originální, 
inovativní a vyspělé technologie. Jde o relativně 
malý trh s vysokou kupní silou spotřebitelů, jejichž 
nákupní apetit neklesl ani v době pandemie a kteří 
poptávají pestrou škálu dováženého zboží, od 
základního až po luxusní. A do kterých oborů by 
zmíněné vyspělé technologie měly mířit?
Určitě do energetického průmyslu. V Kuvajtu se 
dlouhodobě zvyšují letní teploty, které šplhají vyso‑
ko nad 50 °C a ruku v ruce se stavebním boomem 
způsobují narůst požadavků na klimatizaci prostor, 
resp. rostoucí spotřebu elektrické energie a tlak 
na její efektivnější využívání. Vzhledem k tomu 
Kuvajt plánuje modernizaci a výstavbu nových 
elektráren, v příštích 20 letech plánuje zvýšit kapa‑
citu o 14 000 MW. Čeští dodavatelé by se tak mohli 
uplatnit například při dodávkách přenosových 
kabelů, rozvaděčů či transformátorů, ale i v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie (OZE), jelikož cílem 
je zvýšit podíl OZE o 15 % do roku 2030.
Dále je to stavební průmysl. V Kuvajtu pokračuje 
vzhledem k nedostatku bytových a nebytových 
prostor masivní stavební výstavba. Jedná se 
zejména o výstavbu nových administrativních, 
rezidenčních výškových budov v rámci rozvoje 
měst a souvisejících infrastrukturních projektů 
(smart cities, přístav, letiště aj.). Pro české expor‑
téry existuje příležitost v dodávkách technologií, 
zabezpečovacích zařízení, inteligentních systémů, 
klimatizačních jednotek, čističek vzduchu, gene‑
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rátorů a dalších souvisejících zařízení, velký po‑
tenciál je v energeticky úsporných a inovativních 
zařízeních. Stále probíhá rozšíření a modernizace 
mezinárodního letiště zahrnující výstavbu nového 
terminálu. Významným projektem zůstává také 
budoucí výstavba námořního terminálu na ostrově 
Bubiyan, jenž by se měl stát největším přístavem 
v severním Zálivu. Dále je plánována výstavba 
a rekonstrukce dalších infrastrukturních projektů, 
např. mostů, silnic a dalších velkých investičních 
celků, např. severní ekonomické zóny či silk city.
Česká republika má v Kuvajtu vybudováno dobré 
jméno i v oblasti obranného průmyslu. Je možné 
se uplatnit jak ve státních zakázkách na výzbroj, 
např. dodávky munice, minometů, obrněné 
techniky, dílů, bezpilotních vrtulníků, dronů, tak 
i v poskytování radarových a jiných systémů. Per‑

spektivní jsou i dodávky sportovních či loveckých 
zbraní a nábojů.
Dobré vyhlídky má i zdravotnický a farmaceu‑
tický průmysl. Kuvajt pokračuje v investicích do 
veřejného zdravotnictví s cílem dalšího rozšíření 
kapacit a zvýšení kvality poskytovaných služeb 
státních nemocnic i soukromých poskytovatelů. 
Vzhledem k nedostatku vlastní kvalifikované 
pracovní síly může být zajímavá nabídka systémů 
zefektivňujících práci lékařů. Vzhledem k šíření 
zdravého životního stylu a důrazu na vzhled se 
na kuvajtském trhu mohou uplatnit různé výživové 
doplňky pro fitness či široké spektrum vitaminů, 
nápojů a také kosmetiky.
Uplatnění Češi najdou i v zemědělském a potravi‑
nářském průmyslu, vodohospodářském a od‑
padním průmyslu, důlním, těžebním a ropném 
průmyslu a velký důraz zejména v postcovidové 
době Kuvajt klade na digitalizaci obchodu a státní 
správy. Roste využívání širokého spektra služeb 
pomocí mobilních aplikací od objednávek potra‑
vin a hotových jídel přes elektronické bankovnic‑
tví, e ‑government až po e ‑health.

Ali Amiri: Kuvajťané na kvalitě nešetří
Dobré obchodní vztahy s Kuvajtem udržuje lékař 
specializující se na estetickou medicínu Ali Amiri, 
který v Praze založil Prague aesthetic Clinic. 
Jeho obchodní aktivity v Kuvajtu se zaměřují jak 
na zdravotnictví, tak na prodej barev a ředidel. 
Přednedávnem společně s jedním investorem ote‑
vřel v Kuvajtu kliniku, kam dodává své know ‑how, 
a každý měsíc ji navštěvuje. Obchod s Kuvajtem si 
pochvaluje a českým firmám ho vřele doporučuje: 
„Čeští obchodníci jsou skvělí v tom, co vyrábí, doká
žou se ve světě prosadit,“ věří Amiri, a to navzdory 
tomu, že prosadit se v Kuvajtu není jednoduché. 
„Jsou tam obrovské zavedené firmy, a protože jde 
o malé území, vytvořily se tam skupiny, které trh 
ovládají. Abyste uspěli, musíte se k těmto skupinám 
dostat, což je složité. Pokud se vám to ale podaří 

a úspěšně uděláte jeden projekt, otevřou se vám 
dveře k dalším obchodním příležitostem,“ vypráví 
Amiri své osobní zkušenosti.
On sám má výhodu, že Kuvajt dobře zná, ve 
svém mládí tam několik let žil a obchodní vztahy 
s Kuvajtem udržuje i jeho otec. Šanci na úspěch má 
však i úplný nováček na kuvajtském trhu. Rozho‑
dující je podle Amiriho kvalita produktu: „Kuvajt 
je bohatá země, peněz má dost. Proto chce vysoce 
kvalitní materiály, které jsou jedinečné. Za kvalitu 
si Kuvajťané rádi připlatí. S průměrným výrobkem 
šanci nemáte.“
Klíčové pro úspěšný obchod jsou pak neformální 
vztahy. Potenciální obchodní partner musí ve vás 
vidět přítele. Pokud na něj uděláte dojem, pozve 
vás do svého domu a bude se vás ptát nejen na váš 
byznys, ale také na váš osobní a rodinný život. 
Proto podle Amiriho jsou neodmyslitelnou součástí 
úspěšného obchodování neformální zábavní akce, 
jako například večírky a rauty. Uvítal by, kdyby jich 
například česká ambasáda v Kuvajtu pořádala více, 
prý by přinesly svůj efekt. Že je důležitá poctivost 
v jednání a respekt k místní kultuře i náboženství, je 

samozřejmostí. Zvyknout si český obchodník musí 
i na odlišné vnímání času. Pokud kuvajtský partner 
přijde na schůzku s půlhodinovým zpožděním, 
není to nic nezdvořilého. Ale pozor – od západních 
návštěvníků se očekává dochvilnost.  ■

DANIEL MRÁZEK

KUVAJT

Hlavní město Kuwait City

Počet obyvatel 4,50 mil. (z toho cca 2/3 cizinci)

Jazyk
arabština (oficiální),  
angličtina (široce rozšířená)

Náboženství
islám (cca 70 %), křesťanství (cca 20 %), 
další (10 %)

Státní zřízení konstituční monarchie (emirát)

Hlava státu
Šejch Nawaf Al ‑Ahmad Al ‑Jaber  
Al ‑Sabah

Hlava vlády
Šejch Nawaf Al ‑Ahmad Al ‑Jaber  
Al ‑Sabah

Název měny Kuvajtský dinár (KWD)

Cestování

Časový posun
+1 hodina (letní); 
+2 hodiny (zimní)

Kontakty ZÚ

Velvyslanec Mgr. Jaroslav Siro

Ekonomický úsek Ing. Tereza Valášková, Ph.D.

Konzulární úsek Ing. Jan Kouřil

CzechTrade ne

Czechinvest ne

Ekonomika 2021

Nominální HDP (mld. USD) 300,6

Hospodářský růst (%) 2,7

Inflace (%) 3,4

Nezaměstnanost (%) 3

Zdroj: Businessinfo.cz
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Klastr je průsečíkem 
potřeb a příležitostí
Národní strojírenský klastr byl od samého počátku projektem s celonárodní ambicí 
a přesahem do ciziny – projektově i co do struktury členů. Tak je to i nyní. Firmy 
v klastru působí celorepublikově, mají dcery v zahraničí, klienty po celém světě.

Národní strojírenský klastr sdružuje 44 spo‑
lečností působících převážně v oblasti 
strojírenství v celé republice, mezi nimiž 

významnou roli hrají firmy VÍTKOVICE CYLIN‑
DERS, SIGMA GROUP, Strojírny a stavby Třinec 
a KRÁLOVOPOLSKÁ. Mezi naše členy patří 
i významné vysoké školy, a to České vysoké učení 
technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně 
a VŠB – TU Ostrava.
Klastr buduje řetězce řadu let. Osvědčila se nám 
struktura: oborový lídr plus dodavatelský řetězec. 
Očekáváme, že by mohl vzrůst zájem firem 
o členství v klastru, který je průsečíkem potřeb 
a příležitostí a je schopen realizovat i projekty 
ke zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců 
svých členů, na podporu konkurenceschopnosti, 
obchodní mise a podobně. Naši významní členové, 
jako je například VÍTKOVICE CYLINDERS, a. s., 
jsou lídry zásadních inovací. Konkrétně v tomto 
případě jde o projekty využití vodíku v dopravě 
a energetice. Na této platformě mohou vznikat 
zcela nové dodavatelské řetězce.

Konference, expozice a workshopy
Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 
představuje v celoroční agendě klastru jednu 
z nejdůležitějších akcí, která se stala tradičním 
celorepublikovým setkáním stovek odborníků ze 
strojírenství a mnoha souvisejících průmyslových 
a ekonomických oborů. Tematicky se konference 
pokaždé zaměřuje na aktuální potřeby našeho 
odvětví, např. poslední konference se opírala 
o strategický dokument Inovační strategie České 
republiky 2019–2030. Minulý ročník konference 
se tedy příznačně uskutečnil na téma Inovační 
strategie České republiky a její odraz v kvalitě 
vzdělávání – budoucnost českého průmyslu.
V prvním pololetí 2023, a to ve dnech 17.–28. dub‑
na, připravujeme dvoutýdenní expozici strojíren‑
ství Ostravské dny vědy a výzkumu v prostorách 
multifunkční auly GONG v Dolní oblasti Vítkovic. 
Budeme zde prezentovat nové a progresivní 
technologie ve strojírenství, špičkové technologie 

ve virtuální realitě, dále výrobky, které vyvinuli 
členové klastru, a to formou videí, modelů a fo‑
tografií pro širokou veřejnost. Součástí expozice 
bude workshop Vodík – fenomén budoucnosti 
a 26. dubna konference STROJÍRENSTVÍ OSTRA‑
VA 2023 na téma Cirkulární ekonomika – vodíko‑
vé technologie.
Tento ročník konference se zaměřuje na cirku‑
lární ekonomiku, která představuje širokou škálu 
synergií a multiplikačních efektů. Téma oběho‑
vého hospodářství se dostává do popředí nejen 
v Evropě, ale i v dalších světových regionech. 
Téma konference si všímá vodíku a vodíkových 
technologií, které jsou pro průmyslové země, jako 
je Česká republika, příležitostí ke zvýšení konku‑
renceschopnosti. Pro úspěch vodíku je důležité, 
abychom byli schopni nízkouhlíkový vodík vyrobit 
za správnou cenu, aby byl jako palivo nebo zdroj 
energie konkurenceschopný se stávajícími fosilní‑
mi palivy. Rovněž si klade za cíl představit koncept 
inteligentních úložišť a vývoj vysokokapacitních 
přepravních návěsů na vodík nebo výsledky ve 

vývoji elektrolyzérů a palivových článků, vodíkové 
generátory a vývoj vozů s vodíkovým pohonem.  ■
JAROSLAV VIDIŠEVSKÝ, manažer NSK

NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR – 
SEZNAM ČLENŮ
AK 1324, s. r. o.

Argutec, s. r. o.

Bašista – strojírenská výroba

Bezpečnostně technologický klastr, z. s.

České vysoké učení technické v Praze

ECOFER, s. r. o.

European Welding Institute, s. r. o.

FERRIT, s. r. o.

Flash Steel Power, a. s.

GEARWORKS, a. s.

Hametal, spol. s r. o.

Havířovsko ‑karvinský kovo klastr, z. s.

Hutní montáže – Svarservis, s. r. o.

Hydac, spol. s r. o.

KOFING, a. s.

KRÁLOVOPOLSKÁ, a. s.

Leseft International, s. r. o.

MACH – TĚSNĚNÍ, spol. s r. o.

Mongolian Forum, s. r. o.

NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z. s.

Národní stavební klastr, z. s.

PKS servis, spol. s r. o.

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

rt steel, s. r. o.

Sdružení pro rozvoj MS kraje

SENSES PLUS, s. r. o.

SIGMA GROUP, a. s.

SPŠ, OA a Jazyková škola, FM, p. o.

SPŠ, Ostrava – Vítkovice, p. o.

Strojírny a stavby Třinec, a. s.

TÜV SÜD Czech, s. r. o.

V ‑NASS, a. s.

VÍTKOVICE CYLINDERS, a. s.

VÍTKOVICE HAMMERING, a. s.

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s.

VÍTKOVICE, a. s.

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

Vítkovické slévárny, spol. s r. o.

VŠB – TU Ostrava

VÚHŽ, a. s.

Vysoké učení technické v Brně

WITKOWITZ, a. s.
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PRAGUE MARRIOTT HOTEL
IDEÁLNÍ MÍSTO PRO VAŠE  
SETKÁNÍ V PRAZE

MICE 
NA VLNĚ TRANSFORMACE

TECHNOLOGIE PLATFORMY MARKETING
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Transformace na trhu 
meetingů, eventů a konferencí
Jednou z velkých změn je propast mezi kupujícími a prodávajícími. Na jedné straně se ukazuje, že korporátní zákazníci 
zvýšili svá očekávání, protože chtějí zdravější a někdy zážitkové stravování, komfortní a hygienicky čisté ubytování, 
kvalitnější a bezkontaktní služby, jejich eventy jsou náročnější na datové přenosy, protože se jich část publika účastní online, 
na technické vybavení i bezpečnostní standardy. Jen velmi neradi by za ně platili stejně či více než před pandemií, a ještě 
by přivítali, aby měli do poslední chvíle šanci měnit počet účastníků. Na straně druhé provozovatelé hotelů a konferenčních 
prostor čelí nedostatku kvalifikovaného personálu, inflaci, rostoucím cenám energií…

Při letošní účasti na workshopech technologic‑
kého veletrhu HITEC Orlando jsem si nejvíce 
všímal, jak na změny reagovali tvůrci aplikací. 

Aplikace jsou opět rychlejší, dokonalejší, což mě 
nepřekvapilo.

Aplikace vládnou světu
Zaznamenal jsem docela zásadní změnu, a sice že 
díky mobilním technologiím jsou aplikace dostup‑
nější, smartphone má dneska každá pokojská. Co 
mě ale nejvíc zaujalo, byla logická a vizionářská 
posloupnost, kterou IT tvůrci následují, ačkoliv 

jim často vyčítáme necitlivost k pohostinství 
a službám vůbec. Nejdříve se digitálně konsolido‑
vala samotná organizace akcí, pak jejich marketing 
a poté se tvůrci podívali důsledně na druhý břeh, 
mezi kupující, mezi zákazníky, tedy hosty a účast‑
níky akcí.
Tvůrci se nyní zaměřili na prodej a vytvořili 
aplikace pro bezkontaktní odbavení, mobilní klíče, 
virtuální brány, rozeznávání obličejů, aplikací pro 
hosty na akcích, upsellingu, zasílání zpráv hostům 
a účastníkům akcí, mobilního objednávání pomocí 
QR kódů a NFT čipů a dalších. Představte si, že jste 

na veletrhu a vizitku každého z účastníků, na které‑
ho namíříte kameru mobilu, vám zobrazí na obra‑
zovce telefonu. A to včetně digitálních příloh.

Zajímavá digitální řešení
Za to organizátoři akce získají data o chování 
účastníků tak přesná a rozsáhlá, že každá další je‑
jich akce bude s vyšším ziskem. Uvědomil jsem si, 
že jsem si na veletrzích vždycky všímal toho, kdo 
s kým trávil kolik času, a od toho jsem odvozoval 
objem byznysu. Jenže v analogickém světě lidí to 
nepříjemně zkreslovaly osobní vztahy. Do plusu 
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i naopak. Jedinou nevýhodou je, že technologické 
firmy začínají buď vytvářet (nebo také nakupovat 
v jiných oborech) nové funkce do té míry, že je 
velmi obtížné vybrat jednu kategorii pro jakýkoli 
produkt hotelu nebo kongresového centra. Posled‑
ní z workshopů mě přivedl na myšlenku připravit 
pro hoteliéry takového průvodce technologiemi 
a aplikacemi, na kterém jsem začal pracovat.
Nástroje jsou účinné až tehdy, když mají jejich 
uživatelé správnou sadu dovedností. Koupí auta 
nezískáte znalost řízení, a tak se rozvojem kompe‑
tencí se svými kolegy zabýváme naprosto seriózně.

HelloShift a Web Check ‑in
Služba hostům umožňuje přihlásit se na mobilním 
zařízení, skenovat a nahrávat dokumenty, digitálně 
podepisovat registrační karty, obdržet mobilní 
klíče a mít přístup ke všem hotelovým zaříze‑
ním prostřednictvím průvodce. Bezkontaktní 

Check In je integrován se stávajícími nabídkami 
HelloShift – Guest Messaging, Staff Collaboration 
a Housekeeping – do softwaru typu vše v jednom. 
To pomáhá hotelům transformovat se na digitální 
hotel bez nutnosti žonglovat s několika aplikacemi. 
Hosté mohou přeskočit recepci a dokončit check‑
‑in na svém počítači nebo telefonu bez nutnosti 
stahovat aplikace třetích stran. Průvodce odpovídá 
na většinu otázek hostů, aniž by musel zapojit 
hotelový personál. Skvělá úspora času.

Duve a Personalized Guest Journeys
Platforma hotelům a kongresovým zařízením 
pomáhá přizpůsobit a automatizovat segmentaci 
hostů s cílem přizpůsobit nabídky, zasílání zpráv 
a poskytování obsahu každému uživateli. Data jsou 
shromažďována během procesu online přihlášení, 
takže jakmile host dorazí do hotelu (a dokonce 
i předtím), obsah, který je mu poskytován, je 
přizpůsoben jeho profilu a osobě. Dobré pro toho, 

kdo se v provozu kongresového zařízení nebo 
hotelu umí rozhodovat podle sofistikovaných dat.

Whistle se spojili s Cloudbeds
Důvodem byla snaha integrovat zasílání zpráv hos‑
tům jako klíčovou součást komunikační strategie 
hotelu. Vedoucí pracovníci společnosti Cloudbeds 
tvrdí, že Whistle bude hrát důležitou roli ve vizi 
společnosti vytvořit zcela bezkolizní řešení, které 
umožní hostům spolupracovat s ubytovateli podle 
jejich vlastních podmínek. Zároveň poskytne 
ubytovatelům jednotnou platformu pro efektiv‑
nější správu kontaktních míst v průběhu celé cesty 
hosta. Úžasné nejen pro hotely s více kongresový‑
mi prostory v různých částech hotelu.

Upselling vše v jednom
Společnost Oaky hoteliérům posílí upselling 
prostřednictvím zpráv díky novému partnerství 

s HiJiffy. Toto nové partnerství umožňuje společ‑
ným klientům nabízet personalizovaný upse‑
lling od společnosti Oaky přímo na oblíbených 
platformách pro zasílání zpráv jejich hostům, jako 
jsou SMS zprávy, Whatsapp nebo Messenger. Další 
řešení vše v jednom s cílem této poskytnout perso‑
nalizované nabídky a zvýšit vedlejší příjmy hotelů.
MyStay spustil In ‑stay upsell, který umožňuje 
hoteliérům upsellovat nabídky a služby prostřed‑
nictvím aplikace, zpráv, tabletů nebo QR kódů 
a zvýšit tak příjmy.

Personalizace stolování
Společnost Cendyn představila synchronizaci pro‑
filů na Opentable s cílem poskytnout hotelovým 
restauracím přehled o holistických poznatcích 
o hostech a přinést jednotné zobrazení profilů 
na platformě restaurací OpenTable. To umožňuje 
personalizované zážitky při stolování a umož‑
ňuje rozpoznávání věrnosti napříč celou cestou 

hosta, a to jak v restauraci, tak v celém hotelovém 
zařízení. To považuji za průlom v pohostinství, 
sdílet všechna citlivá data v anonymizované formě. 
Dodávám, že podle našeho posledního průzku‑
mu projektu sdílených dat z roku 2021 (týkalo 
se 50 vybraných českých hotelů) ale nejsou čeští 
hoteliéři připraveni za taková data platit, protože 
nejsou kompetentní podle nich rozhodovat. Proto 
jsme na českém trhu projekt zatím stopli.

Nové možnosti na pokojích
Společnost SABA Hospitality zavedla funkci Room 
Controls prostřednictvím nové integrace se spo‑
lečností Messerschmitt, která hostům umožňuje 
ovládat automatizační funkce na pokoji přímo 
z aplikace SABA. Hosté nyní mohou používat své 
mobilní zařízení pro přístup do pokoje, spravovat 
prostředí v pokoji (například teplotu, osvětlení 
a závěsy), objednávat pokojovou službu nebo po‑

žadovat další vybavení a služby, a to vše prostřed‑
nictvím jediného rozhraní.
Jaká je reakce zákazníků? Slovenský hotel Impo‑
zant už před časem deklaroval zkušenost, že hosté 
si novou funkci již v krátké době oblíbili: „In stay 
upsell používáme teprve krátce, ale již jsme obdrželi 
příliv pozitivních komentářů od našich hostů, systém 
se jim opravdu snadno používá a těšíme se na první 
kolo čísel o příjmech.“ A ředitelka hotelu Veronika 
Móricová to potvrzuje i dnes: „Aplikace je pro náš 
hotel přínosná nejen v tržbách, ale ve vývoji kvality 
služeb a vašim klientům ji doporučuji.“
Technologie MICE zcela (z)mění. I proto od zmí‑
něného floridského veletrhu HITEC sleduji nástup 
inovací a podporuji jejich rozvoj. Což je příjemné 
nejen pro to, že poslední rok se věnuji převážně 
exitům hotelových projektů a zprostředkování 
prodeje podílů.  ■

MILAN PAVELKA, Hotelmax Consulting
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Marketing ve službách MICE
Jak a čím oslovit firemní klientelu?
Off ‑site, teambuilding, výjezdní zasedání. Není úplně podstatné, jak tomu kdo říká. Důležité je, že firemní klientela 
představuje velmi zajímavý zdroj příjmů a dokáže zajistit obsazenost kapacit i v méně exponovaných termínech. Jaké 
nároky musí ubytovací zařízení splnit, čím může zaujmout firemní klientelu, a především jak se prosadit s nabídkou pro 
firmy v prostředí velmi konkurenčního marketingu?

Na začátek je třeba zmínit několik zjevných pod‑
mínek pro to, aby se dané ubytovací zařízení 
mohlo ucházet o firemní klientelu. Velkou 

místnost s dataprojektorem asi není třeba zmiňovat. 
To, co zásadně ovlivní celkový dojem, je ale kvalita 
technických podmínek. Vysvícený projektor není 
dobrá vizitka. Ubytování by mělo disponovat sadou 
různých konektorů a redukcí pro připojení. To může 
leckterému prezentujícímu vytrhnout trn z paty. 
Rychlá a bezpečná wi ‑fi je taky nutnost.

Nadstavba aneb Proč jet právě k vám
Pokoje na úrovni, restaurace s dostatkem míst, 
dobře vybavená konferenční místnost – to vše ale 
nepředstavuje rozdílový argument. To, co se může 
stát rozhodujícím kritériem, je další program. Ma‑
nagement firem obvykle nechce, aby se lidé po pre‑
zentacích šli opíjet na bar ve dvě odpoledne. Na‑
bídka dalších aktivit tento problém efektivně řeší. 
Sportovní aktivity, organizované výlety po okolí, 
akční záležitosti jako paintball nebo laser game, 

rozvojové aktivity ve formě jógy či jiného cvičení, 
zážitkové aktivity jako ochutnávka rumů, vína či 
různých specialit, to všechno jsou argumenty, proč 
si vybrat dané ubytovací zařízení, ulehčit si práci 
s plánováním aktivit „inhouse“ a připlatit si za 
to. Ubytovací zařízení ale všechny tyto možnosti 
musí umět efektivně komunikovat k potenciálním 
firemním zákazníkům. Jak na to?

Komunikace na webu
Základem je prezentace služeb pro firmy na webu. 
Vlastní sekce pro firemní klientelu na webu 
a odkaz v hlavním menu představuje nezbytnost. 
Zásadní je nepodcenit kvalitu fotografií a dalších 
obrazových či video materiálů. Kromě popisu 
základního vybavení je vhodné rozepsat i výše 
zmíněné nadstavbové možnosti. Vhodným do‑
plňkem takových stránek jsou i vybrané reference 
konkrétních lidí z firem, které již využily služeb 
ubytovacího zařízení. Důležitým aspektem komu‑
nikace je důraz na spolehlivost a profesionalitu. 

Potenciální firemní zákazník musí mít jistotu, že 
se může spolehnout na dané zařízení. Organizace 
samotné akce je pro firmu interně náročná a to po‑
slední, co chtějí řešit, jsou komplikace v ubytování.

Marketingové cílení na firemní klientelu
V první řadě je třeba znát cílovou skupinu. Kdo 
rozhoduje o tom, kam firma pojede na teambuil‑
ding? Jeden ze scénářů může být, že CEO nebo 
majitel dostane několik možností od své asistentky. 
V tomto případě není cílovkou CEO, ale jeho 
asistentka. Sociální síť LinkedIn je ideální pro 
přesné cílení. Facebook i Instagram jsou ale také 
vhodným kanálem.
Samotné reklamní sdělení musí akcentovat právě 
výhody pro firemní klientelu. Nakonec pozi‑
tivní zkušenosti a reference mohou být využity 
právě i v marketingu jako další argumentační 
nadstavba.  ■

SIRIN ABEDOVÁ
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Žijeme v době, kdy se ze všech stran ozývá: Doba je zlá, zákazníci nejsou, je zle a bude hůř! Možná máte obdobné obavy: 
kongresová turistika na čas zcela vymizela a jistota, že se dostane na hodnoty před covidem, neexistuje. Konference 
a semináře se přesunuly do online, turisté z některých zemí se stále nevracejí, kvůli energetické krizi se zásadně zvyšují 
náklady. Dobrý marketing je nejen pro MICE sektor důležitější než kdy předtím.

Jak na online marketing, 
aby vás zákazníci našli 
a už se vás nepustili

MICE & fungující online marketing

svézt, ale také se proti nim třeba vymezit a vystou‑
pit z davu. V neposlední řadě můžete také zjistit, 
že se na trhu objevil nový velký hráč, o kterém 
jste nevěděli. Či potenciální nový partner, s nímž 
můžete spojit síly a získat konkurenční výhodu.
Pro tyto analýzy lze využít celou řadu nástrojů. Na‑
prostým základem jsou Google Analytics, Google 
Search Console a ScreamingFrog – je ale vhodné 
využít i některou z dalších aplikací, jako je Mar‑
keting Miner, Collabim, Ahrefs apod. Pro analýzu 
sociálních sítí využijte listeningové aplikace jako 
SentiOne, ale také nástroje pro správu obsahu na 
sociálních sítích – ty totiž umí často také měřit 
výkon konkrétních stránek. Za všechny můžeme 
uvést třeba Zoomsphere. Na audit webových strá‑
nek si najměte SEO specialistu a pro komplexnější 
vhled doporučujeme také webového analytika.

Řešení: Stará dobrá SWOT analýza nikdy 
nezklame. Pro analýzu sociálních sítí využijte 
listeningové aplikace jako SentiOne, ale také 
nástroje pro správu obsahu na sociálních 
sítích – ty totiž umí často také měřit výkon kon‑
krétních stránek. Za všechny můžeme uvést 

třeba Zoomsphere. Audit webu je poměrně 
obtížná disciplína, na niž je dobré si najmout 
profíky – SEO specialistu, a pro komplexnější 
vhled doporučujeme také webového analytika.

2.  WEB – jednoduchý, 
přehledný, aktuální

Web je stavebním kamenem vašeho byznysu, 
protože v online B2B sektoru bývají webové strán‑
ky zpravidla rozhodujícím prvkem. Cílem není 
nacpat do nich veškeré informace, nýbrž vybrat 
ty nejdůležitější a podat je zajímavou a čtenářsky 
přívětivou formou… Webové stránky tvoříte 
především pro uživatele a návštěvníky! Přizpůsob‑
te tomu jejich UX, UI i strukturu. Tím ale práce 
na webu zdaleka nekončí, právě naopak. Starejte 
se o svůj web, přidávejte na něj průběžně nový 
a relevantní obsah – například ve formě blogových 
článků.
Co by váš web měl vedle aktuálních informa‑
cí o tom, kdo jste a co nabízíte, „umět“? Třeba 
interaktivní formulář pro kontakt s obchodním 
oddělením, či možnost výzkumů/anket/sběru 

Svou nabídku znáte sami nejlépe, ale zaměřme 
se na to, jak ji představit zákazníkům. A pro‑
tože žijeme v době digitální, zaměřme se právě 

na online nástroje. Desatero dobré praxe přináší 
digitální agentura Adbros.

1. Analýza
Než začnete stavět dům, necháte si na něj vypra‑
covat projekt. Před rekonstrukcí a bouráním zdí 
vám zase pomůže statik. S analýzou je to podobné. 
Ať už s online marketingem začínáte, upravujete 
stávající strategii, nebo se chystáte provést kom‑
pletní přestavbu, vždy si nejprve nechte provést 
důkladnou analýzu všech online aktivit, kterým 
se v současné době věnujete. A to nejen vašeho 
stávajícího webu či sociálních sítí, ale také přímé 
konkurence a trhu obecně.
Důvodů, proč se zevrubné analýze věnovat, je 
hned několik. Primárně je záhodno mít z čeho vy‑
cházet a nezačínat, takříkajíc, na zelené louce. Díky 
analýze svého webu a sociálních sítí přesně zjistíte, 
co funguje a co se naopak nevyplatí používat. Ana‑
lýza trhu a konkurence vám ukáže aktuální online 
trendy v oboru, na kterých se můžete snadno 
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kontaktů. A pro správu je nezbytný jednoduchý 
redakční systém, abyste s každou novinkou nemu‑
seli čekat na odborníka, který jediný umí vkládat 
věci na web.

Řešení: Wordpress a jiné redakční systémy jsou 
sice fajn, ale… Web je tím místem, kam bude 
odkazovat ze všech dalších míst – z reklamy, 
sociálních sítí, mailů. Měl by být reprezentativ‑
ní a aktuální. Radši nechte pracovat odborníky. 
Ti vám mohou web nejen naprogramovat 
a opatřit skvělou grafikou, ale i otestovat UX 
(uživatelskou zkušenost) i SEO (tedy to, jak 
je web vyhledatelný). V případě nedostatku 
interních kapacit můžete na externí odborníky 
převést i správu webu. Ušetříte si tím dost 
starostí a času.

3. SEO = musí vás najít!
Super web už máte, skvěle! A teď ještě aby vás lační 
zákazníci našli. Firem je hodně, online platforem 
ještě víc, jak to tedy udělat, abyste nezmizeli v pro‑
padlišti druhé stránky na Googlu? Zapracujte na 
SEO. Nechte si udělat všechny potřebné analýzy, 
které zaručí, že váš web bude spolehlivě fungovat 
a vyhledávačům se bude líbit.

Řešení: Co potřebujete? Analýzu klíčových 
slov, čtivé texty, ale také přehled v oblasti 
informačních technologií a znalost algoritmů 
Google. I zde se vám vyplatí investice do SEO 
specialisty.

4. Průběžná analytika a reporting
Nastavte si analytické nástroje a pravidelné re‑
portování. Dostatek dat a jejich správné zpraco‑
vání jsou dnes skutečnou zlatou žílou. Bez nich 
nejste schopni spolehlivě a efektivně řešit jakýkoli 
byznys, nepoznáte své zákazníky, jejich potřeby 
ani očekávání. Nechte si proto nastavit konkrétní 
nástroje, které potřebná data dodají.
Jejich výběr, přínos a poměr cena ‑výkon raději 
konzultujte se specialistou. Zcela nezbytné je 
nastavení pravidelných analytických reportů, 
jejichž pomocí budete měřit výsledky, posun, 
plnění cílů atd. Získáte tak skvělý přehled o tom, 
jak si stojíte proti konkurenci, které marketingové 
strategie fungují, na co a jak reagují návštěvníci 
vašeho webu – a mnohem více!

Řešení: Se základními metrikami si každý do‑
káže poradit sám. Problematičtější je správná 
interpretace dat a odhalení potenciálního nebo 
reálného problému. O to obtížnější může být 
zjištění, kde přesně je zakopaný pes. Řešení? 
Ano, správně, specialista – analytik.

5. Sociální sítě? Ano, ale…
Potenciál sociálních sítí stále roste a s ním 
samozřejmě i možnosti jejich využití pro byznys. 
Mějte ale na paměti, že je nezbytné se jim neustále 
věnovat. Zvažte také, které sociální sítě jsou pro In
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vaše podnikání vhodné. Určete si cíle, které mají 
konkrétní sociální sítě naplňovat, a odpovězte si na 
otázku, co od nich vlastně očekáváte. Díky sociál‑
ním sítím pochopitelně můžete zvýšit povědomí 
o své firmě i její nabídce, ale také například ko‑
munikovat méně formálním stylem, nebo dát vaší 
společnosti lidštější „tvář“. Navíc jsou sociální sítě 
skvělým nástrojem pro získání rychlé zpětné vazby 
i pro okamžité řešení případných problémů.
Každá sociální síť má svá specifika a obsah i formu 
je třeba jí přizpůsobit. Všechny sítě však mají 
jedno společné: pro úspěch budete muset konzis‑
tentně přidávat příspěvky a reagovat na komentáře 
a recenze.

Řešení: Na LinkedInu se vám nejvíce vyplatí 
formální a profesionální vystupování. Facebook 
můžete naplnit blogy, fotkami a neformálními 
reporty z eventů. Instagram, jakožto vizuálně 
zaměřenou síť, využijete pro stylové fotky 
z interiérů a akcí, navíc tady můžete hojně spo‑
lupracovat s influencery. Co kdyby se třeba přišli 
podívat na nějakou akci do vašeho prostoru 
nebo podniku a napsali o tom svým sledujícím? 
YouTube pak může být trochu oříšek, který 
vyžaduje velmi specifický louskáček, nicméně 
pro vás představuje zajímavý kanál pro online 
přenosy či záznamy z akcí, které jste pořádali. 
Všechny sítě však mají jedno společné: pro 
úspěch budete muset konzistentně přidávat 
příspěvky a reagovat na komentáře a recenze.

6. Nebojte se být osobní!
Firmu už na sociálních sítích máte, ale jako by 
tomu pořád něco chybělo… Že by osobní rozměr? 
I tohle se na sociálních sítích dá pořešit, ale to už je 
tzv. „vyšší dívčí“. Musíte mít majitele nebo mana‑
žera, kterého „socky“ baví, má co říct, chce se o to 
podělit a kultivovaně diskutovat. Prostřednictvím 
funkčního profilu/funkčních profilů managementu 
můžete oslovit i tu část veřejnosti, která se o váš 
firemní profil třeba vůbec nezajímá.

Řešení: Do sociálních sítí se pouštějte pouze 
tehdy, máte ‑li k nim vztah a stoprocentně si 
na ně najdete čas. Nemusíte psát vše sami, ale 
obsah i forma by v každém případě měly odpo‑

vídat vašemu firemnímu zaměření a způsobu 
vyjadřování. Ano, existují vysoce postavení 
zázrační jedinci, kteří si své profily spravují 
sami, ale přece jen je pro ně komfortnější mít 
někoho, kdo se o výběr, plánování, psaní i pu‑
blikování postů postará. V každém případě si 
najděte čas na online diskuzi s komentujícími! 
Osobnost a unikátnost lidé vždy ocení.

7. Objevte social media monitoring
Ať chcete, nebo ne, vaše firma i služby už na 
internetu jsou a lidé o nich diskutují. V posledních 
letech se dostávají do širšího povědomí online 
služby, které napříč sociálními médii analyzují 
nejen vaši stránku, ale také konkrétní produkty, 
konkurenci a obecný trh – social media listening 
čili monitoring. Díky nim budete mít vždy čerstvé 
informace z oboru a snadno tak můžete reagovat 
na potenciální byznysová rizika, upravovat služby 
k spokojenosti zákazníků nebo předběhnout kon‑
kurenci. Často také můžete objevit důležité podně‑
ty – trendy, na které stojí za to reagovat, vznik nové 
konkurence, inspiraci nebo zcela prozaicky klíčová 
slova pro SEO a PPC.

Řešení: Stroje jsou fajn, ale intelektuální 
investice živých analytiků je nezastupitelná. 
Člověk rozumí ironii, sarkasmu, umí vyhodnotit 
společenský či oborový kontext. Analytik zná 
produkt či službu a poskytne konkrétní do‑
poručení, jelikož pročítá a ručně třídí všechny 
zmínky na dané téma a nevychází pouze z čí‑
sel. To za něj žádná umělá inteligence (alespoň 
prozatím) neudělá.

8. Online reklama neboli PPC
Využití reklamy samozřejmě závisí na marketingo‑
vém plánu, konkrétním oboru, rozpočtu a dalších 
specifikách Hlavní výhoda tzv. PPC tkví přede‑
vším v tom, že vám umožní dosáhnout výrazně 
vyšších počtů interakcí v krátkém čase. Můžete tak 
například využít reklam v období určité sezony, 
v určitém regionu, cílení na konkrétní skupinu… 
Data, která z reklam získáte, jsou rovněž hodnotná 
pro další marketingová odvětví. Nástroje jsou vá‑
zány pro jednotlivé podslužby PPC. Pro prohlížeče 
je to Google ads a Sklik, u sociálních sítí záleží na 
podmínkách konkrétní služby – například Busi‑
ness Manager pro Facebook a Instagram.

Řešení: Nastavení reklamy není nijak složité. 
(Tedy pokud víte, čeho chcete dosáhnout.) 
Pokud ale chcete dosáhnout maximální efek‑
tivity, neprotočit v reklamě majlant a ušetřit si 
nejeden hlavobol, najměte si PPC specialistu.

9.  Využívejte zprostředkovatelských 
portálů

Registrace firmy na Google či Firmy.cz je dnes 
naprostou samozřejmostí. Udělejte si ale malý 
průzkum, zda neexistují i další portály, které by 
pro vás mohly být přínosné. Podobně jako na so‑
ciálních sítích vždy reagujte na recenze a své účty 
udržujte aktuální.

Řešení: I ten nejzapadlejší hotel uprostřed 
pouště v Micpe Ramon se může vyšvihnout 
na špici v návštěvnosti. Čím to? Je to skvělá 
lokalita? Možná, ale chce to hlavně dobrý mar‑
keting. Bez něj se o zařízení nikdo nedozví, ani 
kdyby to byl pětihvězdičkový Hilton s osobním 
služebníkem a živým velbloudem pro každého 
hosta.

10. Nepřestávejte!
Jako o všechno, co má nějakou cenu, je třeba se 
i o online marketing neustále starat a snažit se 
jej zlepšovat. I když nepředvídatelnost a živel‑
nost téhle oblasti mohou představovat zdánlivě 
nepřekonatelné překážky na cestě k hranici galaxie, 
věřte, že na ní nasbíráte nové zákazníky. Pracujte 
neustále na získávání odkazů na vaše webové 
stránky (tzv. linkbuilding). Díky pravidelným re‑
portům snadno objevíte hluchá místa, na kterých 
je třeba zapracovat.

Řešení: Propojujte vzájemně výsledky jednot‑
livých marketingových služeb pro komplexněj‑
ší obraz. Nemusíte se bát ani nových strategií 
či obsahu. Především sociální sítě a PPC jsou 
dobrým polem pro testování – v rámci SEO 
volte raději dlouhodobé strategie, které budete 
postupně rozšiřovat. Vždy mějte novou strate‑
gii časově ohraničenou a pečlivě vyhodnoťte 
její výsledky, negativa a přínosy.  ■

MARTINA KEMROVÁ, Adbros

ADBROS – FIRMA JAKO BRNO
Ryze česká společnost zabývající se od roku 
2006 vývojem a digitálním marketingem 
zaměstnává na 60 digitálních nadšenců. Ti 
umí mj. vytvářet digitální systémy a aplikace, 
analyzovat SoMe, pomoci s projektovým 
řízením či péčí o zákazníky. A u toho se ještě 
baví! Více informací najdete na www.adbros.
cz. Anebo víte co? Stavte se rovnou na kafe!



Kreativní konferenční prostory,
elegantní ubytování, udržitelná
gatronomie a špičkové služby
tvoří ideální zázemí pro vaše
pracovní a společenské akce.

www.marriottprague.cz
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Prague Convention Bureau
Váš průvodce kongresovou Prahou
Pořádáte pravidelně kongresy, konference, firemní schůze či incentivní programy v české metropoli a netušíte, kde 
uspořádat další? Nejste si jistí, zda máte nárok na finanční podporu vaší akce? Nebo byste rádi váš kongres či konferenci 
mediálně podpořili v zahraničí či lokálně? Nejen s těmito, ale i s dalšími požadavky se můžete obracet na tým Prague 
Convention Bureau – organizace, která již od roku 2008 oficiálně zastupuje kongresový průmysl v české metropoli.

Kongresová Praha nabízí širokou škálu služeb 
pro jakoukoliv vaši akci. K dispozici jsou vám 
hned tři velkokapacitní kongresová centra 

a nespočet různorodých prostor pro vaše spole‑
čenské večery. Delegáti si mohou vybrat z více než 
860 hotelů různých kategorií, přičemž nejpočetněji 
je zastoupena kategorie tří a čtyřhvězdičkových 
zařízení. Náročná klientela si pak může vybrat 
téměř z padesátky pětihvězdičkových hotelů 
zastupujících luxusní segment ubytování. Celková 
ubytovací kapacita Prahy napříč všemi kategoriemi 
přesahuje 93 500 lůžek. Nabídku kongresové Prahy 
pak doplňují i poskytovatelé doprovodných slu‑
žeb – od přepravních či cateringových společností 
přes tlumočníky, společnosti zabývající se audio‑

vizuální technikou až po společnosti destinačního 
managementu (DMC společnosti) a profesionální 
organizátory akcí (PCO společnosti).

Kontakty i podpora
Pokud hledáte spolehlivého partnera pro uspořá‑
dání vaší akce, může být náročné se v takto velké 
nabídce zorientovat. Pro snazší přehled můžete 
využít venue finder Prague Convention  Bureau – 
speciálně vytvořený vyhledávač ověřených 
kongresových kapacit a dodavatelů služeb, kteří 
mají s organizací eventů mnohaleté zkušenosti. 
Tým Prague Convention Bureau vám může navíc 
zajistit kontakty na příslušné společnosti či vám 
zařídit prohlídku kongresových a společenských 
prostor se zástupci jednotlivých míst. Při těch 
obdržíte veškeré podstatné informace, vše v jed‑
noduché a přehledné formě.

Věděli jste, že Praha též nabízí takzvané kongre‑
sové jízdné? Organizátoři korporátních akcí díky 
němu mohou pro své delegáty na území hlavního 
města Prahy získat jízdné městskou hromadnou 
dopravou s 50% slevou (mimo vlaky zapojené 
do systému PID a linku Airport Express spojující 
pražské hlavní nádraží s Letištěm Václava Havla 
Praha). Organizátoři asociačních akcí mají dokon‑
ce kongresové jízdné zdarma. Tímto krokem Praha 
podporuje nejen samotné organizátory akcí, ale 
též sleduje cíle udržitelnosti, ke kterým se zavázala 
v rámci svých strategických dokumentů. Tým Pra‑
gue Convention Bureau vám poskytne konzultace 
ohledně možnosti získání kongresového jízdného 
a též bude vaším prostředníkem pro vyřízení 
žádostí o tento speciální druh destinační podpory.

Platforma pro hybridy
Prague Convention Bureau však nenabízí jen 
konzultace ohledně akcí s reálnou účastí delegátů. 
Trendem poslední doby jsou takzvané hybridní 
akce – tedy takové, kterých se účastní delegáti jak 
reálně v místě konání, tak prostřednictvím různých 
virtuálních platforem online. Přemýšlíte, že toto 
je přesně formát, který byste pro svou další akci 
potřebovali zrealizovat, ale nejste si jisti, jak na 
to? Prague Convention Bureau je spoluzakládají‑
cím členem aliance hybridních měst (Hybrid City 
Alliance), která aktuálně spojuje 24 destinací po 
celém světě. Tým Prague Convention Bureau vám 
tak prostřednictvím Hybrid City Alliance může 
poskytnout cenné poradenství ohledně toho, jak 

efektivně takovýto formát akce v Praze uskutečnit 
a doporučit ověřené partnery s příslušnými zkuše‑
nostmi s organizací takovýchto eventů.

Pomoc i pro účastníky
Nechystáte se uskutečnit žádnou konferenci, ale 
nacházíte se na druhé strany řetězce – rádi byste se 
nějaké akce v Praze zúčastnili, abyste doplnili své 
znalosti z určitého oboru, nebo potkali své kolegy? 
I pro vás může být přínosný web Prague Convention 
Bureau. Ten kromě jiného nabízí i pravidelně aktua‑
lizovaný kalendář kongresů a konferencí, které se 
v Praze v příštích letech odehrají. Najděte si právě tu, 
která by vám svým obsahem vyhovovala! Na blogu 
kongresové Prahy navíc můžete načerpat inspiraci 
z již uskutečněných akcí, podívat se, jaké nové 
kapacity či rekonstrukce se v české metropoli chysta‑
jí, jaké jsou nejnovější trendy na poli udržitelnosti 
v kongresovém průmyslu nebo s jakými destinacemi 
bude Praha v nejbližší době spojena přímými lety. 
Aby vám žádné novinky do budoucna neunikly, 
můžete si též zapsat odběr pravidelného měsíčního 
newsletteru Prague Convention Bureau.  ■

HANA KREJBICHOVÁ, Prague Convention Bureau

PRAHA KONGRESOVÁ
Podrobné informace poskytne

Prague Convention Bureau:

www.pragueconvention.cz
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PVA EXPO PRAHA

Svět veletrhů i kultury  
stále modernizujeme
Výstavní areál PVA EXPO PRAHA v Letňanech je českým srdcem nejen veletržního oboru. Za více než dvacet let existence se 
stal nejmodernějším a největším veletržním komplexem v Praze. Je místem mezinárodního významu a zázemím pro konání 
zásadních událostí.

Architekti, projektanti, dodavatelé, investoři, 
developeři nebo výrobci stavebních materiá‑
lů – u nich je počátek legendy výstaviště PVA 

EXPO PRAHA, když se půl roku po sametové re‑
voluci začala psát historie dnes nejvýznamnějšího 
stavebního veletrhu FOR ARCH. Středoevropská 
událost oboru nevystačila s původními prostory 
a dala impulz k položení základního kamene 
areálu v Letňanech. V září 1998 se poprvé otevřely 
brány PVA EXPO PRAHA.

Jediný multifunkční areál Prahy
Prostory výstaviště svou strategickou polohou 
a dopravní dostupností nabízejí komfort pro 

vystavovatele i návštěvníky a dokážou v osmi 
multifunkčních halách zabezpečit podmínky pro 
jakýkoliv rozsah a typ akce. Před covidovou pan‑
demií hostilo výstaviště 116 akcí ročně, kterých 
se zúčastnil milion návštěvníků. Nabízí hrubou 
výstavní plochu 105 000 m2 a plochu téměř 
40 000 m2 v moderních ocelových halách. Letos 
zahájilo PVA EXPO PRAHA provoz také v nové 
hale, která byla vybudována nejen pro veletržní 
akce, ale např. pro koncerty, konference, valné 
hromady, semináře, fashion shows či pro natáčení 
filmových produkcí.
Letňanský areál je často místem pro prezen‑
tace klíčových produktů. Například veletrh 

čisté mobility e ‑SALON představil letos Česku 
v národní premiéře vozy světových značek jako 
Volkswagen, Renault, Citroën nebo Hyundai. 
Technologické novinky v PVA EXPO PRAHA 
každoročně představují také společnosti z oborů 
gastronomie, bydlení, designu, sportu, videoher 
či interaktivní zábavy. Díky zázemí, které areál 
dokáže poskytnout, se staly Letňany dějištěm 
kulturních akcí evropského významu. S jeho 
podporou se představily kapely Muse, Metallica, 
Rolling Stones, Imagine Dragons, Rammstein 
nebo zpěvák Ed Sheeran.  ■

LUCIE BÁRTOVÁ

veletrhy | kongresy | fi remní akce | výstavy |
hudba, sport | venkovní akce...

PVA EXPO PRAHA  |  Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany  |  www.pvaexpo.cz

Kontaktujte nás pro 
nabídku na míru.

Pavlína Kontrová
 kontrova@abf.cz
 739 003 130

PVA_inz_188x125_PRONAJEM.indd   1PVA_inz_188x125_PRONAJEM.indd   1 25.11.2022   14:1425.11.2022   14:14
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Kongresové centrum Praha:
Místo, kde se setkávají ti nejvýznamnější
Jeden z posledních říjnových dnů a v Kongresovém centru Praha panuje čilý ruch. Tým techniků instaluje desítky 
obřích plochých obrazovek, přes 50 mikrofonů a kamer a vše propojuje kilometry kabelů. Mezitím už stojí šest naprosto 
zvukotěsných tlumočnických kabin vybavených hifi audio systémem, ale také senzory pro monitoring kvality vzduchu. 
V prostorách společenského sálu se pohybuje několik příslušníků pyrotechnického oddílu se speciálně vycvičeným psem 
zvaným bombočmuch a pečlivě prověřují každičké zákoutí. Bezpečnost musí být stoprocentní.

Přípravný tým za pár hodin vystřídá víc 
než 500 policistů a členů vlastní hasičské 
jednotky. Už zítra totiž sál zaplní ministři 

obchodu všech zemí EU se svými delegacemi, kteří 
se zúčastní jednoho ze 14 neformálních zasedání. 
Vítejte v KCP, jedinečném místě, které až do konce 
letošního roku hostí většinu akcí v rámci českého 
předsednictví v Radě EU.

Budova, kterou procházejí  
naše moderní dějiny
KCP je na pořádání nejvýznamnějších akcí připra‑
vené a stejně i jeho tým v čele s energickou gene‑
rální ředitelkou Lenkou Žlebkovou. „Tato budova 
se už od svého otevření pravidelně zapisuje do naší 
novodobé historie. V roce 1984 tady v komunistické 

Praze vůbec poprvé koncertoval Elton John, o tři 
roky později tu Michail Gorbačov představil českým 
soudruhům myšlenku perestrojky a se stejnými 
soudruhy zde dva roky poté vyjednávali členové Ob
čanského fóra složení první svobodné vlády. V roce 
2000 KCP hostilo výroční zasedání Mezinárodního 
měnového fondu a Světové banky, nedlouho potom 
následoval summit NATO. V roce 2009 zde poprvé 
zasedala Rada EU a letos máme tu čest opět hostit 
většinu akcí spojených s předsednictvím,“ shrnuje 
Lenka Žlebková.

Ideální místo pro významné akce
Největší výhodou KCP, pomineme ‑li obrovskou 
kapacitu 70 sálů, salonků a jednacích místností, je 
jeho poloha v dosahu historického centra Prahy 

s perfektní dopravní obslužností. Účastníci akcí 
oceňují úchvatný panoramatický výhled z tera‑
sy nebo přímo z foyer na zapadající slunce nad 
Pražským hradem. Díky tomu, že součástí KCP 
je také přilehlý hotel Holiday Inn, mají kongre‑
soví delegáti veškerý potřebný servis na jednom 
místě. Důležitou součástí každé významné akce 
je samozřejmě zajištění kvalitního občerstvení. 
Také v tomto ohledu má KCP výhodu, protože 
v budově sídlí renomovaná cateringová společ‑
nost Zátiší Catering Group, která je synonymem 
nejvyššího gastronomického standardu.

Předsednictví s ohledem na udržitelnost
„S pořádáním významných akcí máme bohaté 
zkušenosti. Náš tým už přesně ví, co je potřeba, aby 
splnil veškeré požadavky klienta, ať se jedná o hlavu 
státu, vědce, či vrcholového manažera. Víme, co 
vyžadují čeští klienti stejně jako ti mezinárodní. 
Špičkový servis je u nás samozřejmostí,“ vysvětluje 
Lenka Žlebková. Mottem českého předsednictví je 
‚Evropa jako úkol: Přehodnotit, obnovit, posílit‘. 
S tím úzce souvisí téma udržitelnosti, které začíná 

prostupovat do všech lidských činností. V KCP 
toto téma dlouhodobě rezonuje. „Kongresové cen
trum Praha si vždycky udržovalo svou jedinečnost, 
ale svět už dnes žádá víc. Proto neustále inovujeme 
a zavádíme nové technologie nebo například řešení 
pro hybridní kongresy. V posledních letech se zamě
řujeme na pořádání ekologicky udržitelných akcí 
a je dobře, že organizátoři na tento koncept slyší,“ 
dodává Lenka Žlebková.
Hlavní podmínkou udržitelných akcí je zajištění 
dostupnosti místa veřejnou dopravou, nejlépe met‑
rem. Udržitelnost v dopravě podpořil i nedávno 
otevřený veřejný dobíjecí hub pro elektromobily 
přímo před KCP. Udržitelnost se odráží i v samot‑
né organizaci akcí včetně používání recyklova‑
telných materiálů, nahrazení papírového značení 
digitálním a minimalizace odpadu u cateringu. 
Zbytky nebo přebytky potravin poskytuje Zátiší 
Catering Group do komunitních lednic nebo je 
předává neziskovým organizacím, které je odvezou 
potřebným.  ■

SARAH SCHNEIDEROVÁ
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KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA
VAŠE CESTA K JEDINEČNÉ UDÁLOSTI

Pořádání společenských akcí v Kongresovém centru Praha je vynikajícím vizuálním zážitkem. 

Naše budova byla postavena velkoryse, za použití těch nejkvalitnějších dostupných materiálů 

a je plná uměleckých děl – skleněných lustrů, obrazů, tapisérií a gobelínů. 

Je to místo, kde se pojí jedinečné prožitky s originálním uměním a důmyslnou architekturou,   

a společně tvoří nezapomenutelnou událost.

Více než 250 akcí ročně 

Variabilní prostory – 20 sálů a 50 
zasedacích místností 

Kapacita až  10 000 osob 

Výborná dopravní dostupnost 
 

Art genius loci s více než 200 uměleckými díly

Více než 1400 let odborných zkušeností 
našeho týmu

Krásný výhled na historické
cetrum města z našeho foyer 

Futuristický design

Rezervujte si termín Vaší akce v období 

LISTOPAD 2022 — ČERVEN 2023 a získejte 1 den přípravy 

a demontáže* Vaší akce zdarma s kódem KOMORA. 

Rezervace na emailu booking@praguecc.cz

* s AV vybavením Kongresového centra Praha
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Střední Čechy:
Královský region pro vaše akce
Region v samém srdci Čech bohatý na zelené louky, hluboké lesy, malebné vesničky, královská města, hrady a zámky 
opředené pověstmi, ale také moderní sídla a pulzující města. Půvabné, ale také tajuplné, přesně takové jsou střední Čechy.

Hlavní předností středních Čech je jejich cen‑
trální poloha a jejich bezprostřední blízkost 
a provázanost s hlavním městem Praha. 

Hustá síť cest, silnic, dálnic a železnic, kterou 
doplňují také vodní toky, zajišťuje velmi dobré 
dopravní napojení jak na okolní regiony, tak i na 
sousední státy.

Není nocleh jako nocleh
Zážitky nabyté přes den se vstřebávají v noci. 
Ta nemusí končit v klasickém hotelovém pokoji 
s dvoulůžkovou postelí a s konferenčním stolkem. 
Usínejte třeba v souladu s přírodou, přičemž ani 
nemusíte vystoupit ze své komfortní zóny. Uni‑
kátní spojení luxusu a přírody najdete například 
u Marina & Glamping Nová Živohošť. Nebo se 
můžete probouzet jako králové v tematicky ladě‑
ném zámeckém pokoji a mít k dispozici bohatou 
řadu služeb. Ve středních Čechách je ale k dis‑
pozici také široký výběr standardního ubytování 
v hotelech různých tříd či penzionech.

Aby porada nebyla otrava
Rokování bylo již v pradávných dobách výsadou 
králů, tak si pojďte udělat i dnes ze společných 
jednání záležitost přímo královskou. Takové ško‑
lení v dobových prostorách zámku disponujících 
moderním zázemím, které ke kvalitní prezentaci 
potřebujete, zní rozhodně skvěle. V případě zámku 

Mělník se pak po semináři můžete přemístit 
rovnou do zámeckých vinných sklepů na degustaci 
vín, o nichž se traduje, že navodí veselou mysl 
a pozitivní myšlení. To minimálně stojí za vyzkou‑
šení, nemyslíte?

Central Bohemia Convention Bureau – 
vaše spojka ve středních Čechách
Střední Čechy disponují velkým množstvím 
atraktivit, které je možné během služební cesty 
navštívit. Zajistit, aby se z nabízených zážitků stal 
nevšední prožitek, může být nelehký úkol. Stře‑
dočeská centrála cestovního ruchu má pro tento 
problém řešení – Central Bohemia Convention 
Bureau. Nechte starosti s organizací MICE cest do 
středních Čech odborníkům, kteří za vás zajistí 
propojení se zdejšími službami. Usnadní práci 
s výběrem aktivit přímo na míru, ušetří vám čas 
s plánováním, s časovým harmonogramem, vyhle‑
dáváním kontaktů vhodných partnerů a s dalšími 
organizačními úkony.

Fo
to

: 8
x a

rc
hi

v 
SC

CR



www.komora.cz   67

  MICE na vlně transformace

Adrenalin a tradice jako koření vaší cesty
Po náročném jednání je čas na odpočinek a pročiš‑
tění mysli. Ve středních Čechách je výčet možných 
aktivit téměř nekonečný. Především je rozmanitý, 
a tak si vybere opravdu každý.
Objevte spolu s partnery a kolegy místní tradice 
a řemesla. Zapomeňte na chvíli na tabulky, 
počítačové programy a místo klávesnice použijte 
vaše ruce k výrobě mýdla či papíru. Vložte do 

svých rukou veškerou svou sílu a vyrazte si minci. 
To a mnohá další řemesla si můžete vyzkoušet 
v dobovém areálu Botanicus v Ostré. Seznamte 
se s příběhem záchrany pivovaru a půltisícileté 
tradice vaření piva v pivovaru Lobeč na Kokořín‑
sku. Buďte u výroby prvotřídního broušeného křiš‑

ťálu ve sklárně Rückl v Nižboru nebo se vydejte 
cestou výroby glycerinových mýdel a kosmetiky 
v  BOEMI v Chrustenicích.

Otestujte své limity na via ferrata ve Slaném. Na 
výběr máte ze šesti tras různých obtížností, od 
jednoduchých až po tu s odstrašujícím názvem 
„masochista“. Ty, kteří raději zůstávají nohama 
na zemi, jistě nadchne Tankodrom Milovice. Vy‑

tvoří vám zde teambuildingový program z aktivit, 
jako jsou jízda ve vojenské a offroad technice, 
paintball, airsoft, broková střelba a další doprovod‑
né soutěže. Areál je vybaven budovou vhodnou 
pro školení i potřebné občerstvení.
Adrenalinový zážitek také nemusí být nutně 
fyzickou záležitostí. Technologie se žene neza‑
stavitelným tempem vpřed, o čemž se můžete 
přesvědčit v největším sci ‑fi a VR parku v Evropě 

Kvantario v Benešově. Pokud však dáváte přednost 
před virtuální realitou raději „vymláceným entrům 
od olympiády“, jak zpívá Pokáč, určitě navštivte 
retro arkádovou hernu a muzeum ArcadeHry 
v Červeném Újezdu, kde realitě utečete stejně jako 
Pac ‑Man.

Vyčistit nejen mysl, ale také jednáním znavené tělo 
se vydejte do Lázní Poděbrady, kde vám naordinují 
tu správnou regeneraci. Relaxační kúru je ideální 
završit dobrým jídlem, které lahodí nejen žaludku, 
ale také oku. Vybrat si můžete z desítek kvalitních 
restaurací a kaváren podél lázeňské promenády. 
Spojte večeři s klidnou procházkou městem, která 
bude zlatou tečkou vašich cest.  ■

VÍCE DALŠÍCH INFORMACÍ
a inspirace o možné náplni

vaší cesty naleznete na:

www.strednicechy.cz

CENTRAL BOHEMIA  
CONVENTION BUREAU
Husova 156/21

110 00 Praha 1 – Staré Město

e ‑mail: mice@sccr.cz

www.sccr.cz
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Nejvýznamnější konferenční kapacity ve Středočeském kraji
Academic Congress Hotel Tyršovo nám. 2222 

252 63 Roztoky u Prahy sales@academic.cz www.academic.cz

Areál Botanika Horní Bezděkov 154 
273 51 Unhošť zdenek.bachtik@vysehrad2000.cz www.arealbotanika.cz

Aquapalace Hotel Praha Pražská 137 
251 01 Čestlice mice@aquapalacehotel.cz www.aquapalacehotel.cz

Dvůr Pecínov Pecínov 1 
256 01 Struhařov events@pecinov.eu www.pecinov.com

Equitana Hotel Resort Martinice 1 
262 72 Březnice obchod@equitana.cz www.equitana.cz

Farma Michael Nedvězí 1 
257 44 Netvořice info@farmamichael.cz www.farmamichael.cz

Galerie Středočeského kraje Barborská 51–53 
284 01 Kutná Hora svobodova@gask.cz www.gask.cz

Golf & Spa Resort Konopiště Tvoršovice 27 
256 01 Benešov p. kunc@gcko.cz www.golf ‑konopiste.cz

Hotel Akademie Naháč Komorní Hrádek 277 
257 24 Chocerady info@hotelnahac.cz www.hotelnahac.cz

Hotel Grand Litava Beroun nám. Marie Poštové 49 
266 01 Beroun hotel@grandberoun.cz www.grandberoun.cz

Hotel Hejtmanský dvůr Masarykovo nám. 114 
274 01 Slaný hotel@hhd.cz www.hhd.cz

Hotel LIONS Nesuchyně 31 
270 07 Mutějovice info@stredisko ‑nesuchyne.cz www.stredisko ‑nesuchyne.cz

Hotel Malý Pivovar Klášter Hradiště n. J. 22 
294 15 Klášter Hradiště n. J. info@hotelmalypivovar.cz www.hotelmalypivovar.cz

Hotel Monínec Monínec 7 
257 91 Sedlec ‑Prčice viktora@moninec.cz www.moninec.cz

Hotel Na Farmě Choťovice 134 
289 05 Žehuň konference@hotelnafarme.cz www.hotelnafarme.cz

Hotel SEN Malostranská 344 
251 66 Senohraby sales@hotelsen.cz www.hotelsen.cz

Hotel Sport U Cukrovaru 1086 
278 01 Kralupy nad Vltavou provoz@hotel ‑sport.cz www.hotel ‑sport.cz

Hotel zámek Štiřín Ringhofferova 711 
251 68 Kamenice obchodni@stirin.cz www.stirin.cz

Lesní lázně Zvánovice Kádovská 154 
251 65 Zvánovice rezervace@lesnilazne.cz www.lesnilazne.cz

Maxmilian Lifestyle Resort Loučeň 1 
289 37 Loučeň zamek@zamekloucen.cz www.maxmilianresort.cz

Penzion Na Kmíně Bedřicha Smetany 24 
277 42 Obříství penzion@nakmine.cz www.nakmine.cz

relax park MODRÁ STODOLA Spojovací 918 
252 62 Horoměřice sales@modrastodola.cz www.modrastodola.cz

S ‑centrum U Vodárny 2215 
256 01 Benešov info@scentrum.eu www.scentrum.eu

Sokolovna Průhonice Říčanská 118 
252 43 Průhonice info@sokolovnaprůhonice.cz www.sokolovnapruhonice.cz

ŠKODA Muzeum tř. Václava Klementa 294 
293 01 Mladá Boleslav vendula.kucerova@skoda ‑auto.cz https://museum.skoda ‑auto.cz/

Uhelný mlýn Areál Šroubáren 860 
252 66 Libčice nad Vltavou um@uhelnymlyn.cz www.uhelnymlyn.cz

Wellness & Congress Hotel U Kata Štefánikova 92 
284 01 Kutná Hora hana.berkova@ukata.cz www.ukata.cz

Yard Resort Ke Tvrzi 7 
250 72 Předboj fhurka@yardresort.com www.yardresort.com

Zámek Liblice Liblice 61 
277 32 Byšičky obchod@zamek ‑liblice.cz www.zamek ‑liblice.cz

Zámek Ratměřice Ratměřice 1 
257 03 Ratměřice karolina.hladka@zamek ‑ratmerice.cz www.zamek ‑ratmerice.cz

mailto:info@farmamichael.cz
http://www.stredisko-nesuchyne.cz
mailto:viktora@moninec.cz
mailto:info@scentrum.eu
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Plzeňský kraj:
Region nekonečných možností
Kraj zlatavého moku, tajemné historie, průmyslových památek, neobjeveného baroka, svérázných tradic, romantických 
hradů a zámků a dalších unikátních památek zasazených v nádherné a rozmanité přírodě. Kraj nekonečných možností  
a míst jako stvořených pro konání kongresových akcí, teambuildingových eventů a business eventů a s tím spojených 
jedinečných zážitků ze zjevných i více utajených krás Plzeňského kraje.

Neobjevené baroko
Odkrývání neobjeveného baroka začněte v Plasích, 
které jsou doslova turistickým centrem severního 
Plzeňska. Nachází se zde unikátní klášter, Centrum 
stavitelského dědictví, vyhlášený minipivovar nebo 

zoo s minigolfem. Poté pokračujte do Mariánské 
Týnice – jednoho z vrcholných architektonických 
děl stavitele Jana Blažeje Santiniho ‑Aichela a záro‑
veň jedné z nejkrásnějších barokních staveb v Čes‑
ku, jež je zároveň Centrem baroka a sídlem Muzea 
a galerie severního Plzeňska. Poslední zastávku si 
schovejte do Manětína, kde naleznete v malebném 
městečku v romantickém údolí řeky Střely barokní 
perlu západních Čech – zámek Manětín.

Svérázné tradice
Po stopách svérázných tradic budete putovat 
na Domažlicko, kde se pečou vyhlášené chodské 
koláče. Přežívá i specifická chodská muzika s cha‑
rakteristickými dudami nebo blanozvučným fanfr‑
nochem. Zachovala se tradice pestrých barevných 
krojů a lidé mluví chodským nářečím. Všechny 

tyto tradice připomínají mnohé slavnosti a poutě. 
V centru Chodska – Domažlicích se každoročně 
konají Chodské slavnosti. Dodnes je v kraji silná 
tradice výroby keramiky nebo řemesel krajkářství 
a paličkování. Lidové tradice připomíná v kraji celá 
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řada muzeí. Muzeum techniky a řemesel v Kolovči 
se proslavilo mlýnem na přemílání starých bab, 
v Postřekově si můžete prohlédnout kroje, v Do‑
mažlicích je Muzeum Chodska přibližující celou 
svébytnou oblast nebo v místním kulturním centru 
s pivovarem interaktivní výstava Pozor, hranice! 
Z Chodska také pochází české národní psí pleme‑
no – chodský pes. Chodsko přímo vybízí k objevo‑
vání ať již na kole, pěšky, nebo přes gastronomii.

Šumavské trojhradí
Šumavské trojhradí je pojem, který formují tři 
významné gotické hrady na úpatí Šumavy strážící 
přístup na střední Šumavu. Geograficky tyto tři 

hrady jako tři strážní body tvoří trojúhelník, v jehož 
středu se nachází město Sušice, jedna z několika 
bran Šumavy. Každý z hradů je svým způsobem vý‑
jimečný. Kašperk je nejvýše položeným královským 
hradem v Čechách v nadmořské výšce 886 me‑
trů, Rabí je naše nejrozsáhlejší hradní zřícenina 
a Velhartice představují nejromantičtější hrad 
se zámkem na Šumavě, který se pyšní gotickým 
mostem se čtyřmi lomenými oblouky na masivních 
pilířích, svou konstrukcí unikátním v celé Evropě.

Techmania Science Center  
a 3D planetárium
Jak funguje svět kolem nás, se dozvíte v Techmanii. 
Experimentům se meze nekladou, interaktivní 
exponáty vaše děti nadchnou. Fyzika, chemie, pří‑
rodní jevy, matematika, to vše a ještě mnohem více 
je pro malé návštěvníky velkým dobrodružstvím. 
Techmania Science Center najdete ve zrekonstruo‑
vaných historických budovách a továrních halách 
plzeňské Škodovky. Desítky interaktivních exponá‑
tů vás zavedou do hlubin země, objasní fungování 
lidského těla, přírodních zákonů a dalších zají‑

mavostí. Kromě Science Centra můžete navštívit 
také moderní 3D planetárium a poznávat vesmír 
prostřednictvím 3D filmů promítaných v kopuli, 
jež tvoří dominantu vnitřního prostoru budovy. 
Z tisíců hvězd nad vámi se skoro zatočí hlava. Po‑
cit, že jste byli ve vesmíru, vám ale nikdo nevezme. 
Také zde je mnoho interaktivních exponátů, které 
vysvětlí řadu fyzikálních a astrofyzikálních jevů.

Vodní hamr v Dobřívě
Nedaleko Rokycan v obci Dobřív najdete unikátní 
technickou památku, která ve střední Evropě nemá 
obdoby. Vodní hamr se zde zachoval ve funkčním 
stavu z přelomu 19. a 20. století. Vyzkoušíte si tu 
bleskový kurz kovářského řemesla a uvidíte ukázky 
kování či ostření ručního nářadí.
Dobřívský vodní hamr je největší a nejvýznamněj‑
ší památkou svého druhu v Česku. Byl postaven 
začátkem 19. století na místě dřívějšího dřevěného 

hamru. Jeho strojní vybavení odpovídá polovině 
19. století, později byl hamr vybaven dalšími stroji. 
V hamru se původně zkujňovalo vysokopecní 
surové železo, jeho součástí byla i vysoká pec 
na zpracování železné rudy.

Hamr je poháněn celkem čtyřmi vodními koly 
náhonem z rybníka v sousedství. Kola mají své 
specifické funkce, pohání například další strojní 
vybavení hamru, jako jsou nůžky, brusky nebo 
dynamo. Jedno z nich je také určeno pro pohon 
dřevěného kazetového měchu pro vyhřívací pec. 
Obdobné zařízení se nikde jinde ve střední Evropě 
nedochovalo v provozu a v nezměněné podobě 
od 19. století.  ■

KRAJSKÝ ÚŘAD 
PLZEŇSKÉHO KRAJE
Škroupova 18, 306 13 Plzeň  
e‑mail: turisturaj@plzensky ‑kraj.cz 
www.turisturaj.cz
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Nejvýznamnější konferenční kapacity v Plzeňském kraji
Congress Center Parkhotel Plzeň U Borského parku 31 

320 04 Plzeň hotel@parkhotel‑czech.eu www.parkhotel‑czech.eu

Courtyard by Marriott Hotel Pilsen Sady 5. května 57 
301 00 Plzeň pilsen.reception@courtyard.com www.courtyardpilsen.cz

DEPO2015 Presslova   
301 00 Plzeň recepce@depo2015.cz www.depo2015.cz

Golf & Wellness resort Alfrédov Kostelec 42 
349 01 Kostelec recepce@alfredov.cz www.alfredov.cz

GREEN GONDOLA PLZEŇ – HOTEL RESTAURACE & WELLNESS Pallova 12 
301 00 Plzeň recepce@greengondola.cz www.greengondola.cz

Greensgate Golf & Leisure Resort Dýšina Horomyslická 1/1, Nová Huť 
330 02 Dýšina info@greensgate.cz www.greensgate.cz

Holiday Park Mlázovy Mlázovy 1 
341 42 Kolinec info@holidaypark.cz www.holidaypark.cz

Hotel Centrál Masarykova 300/II 
339 01 Klatovy hotel@centralkt.cz www.centralkt.cz

Hotel Central Plzeň nám. Republiky 358/33 
301 00 Plzeň 3 info@hotelcentral.cz www.hotelcentral.cz

Hotel GAME Klenčí pod Čerchovem 
345 34 Klenčí pod Čerchovem info@hotelgame.cz www.hotelgame.cz

Hotel Hubertus  Mariánská 91 
345 22 Poběžovice hotel@hubertus.cz www.hubertus.cz

Hotel IBIS Plzeň Univerzitní 65 
301 00 Plzeň 3 H6734@accor.com www.hotelibisplzen.cz

Hotel Prácheň Strakonická 152 
341 01 Horažďovice info@hotelprachen.cz  www.hotelprachen.cz

Hotel U Zeleného stromu náměstí Augustina Němejce 69  
335 01 Nepomuk info@hotelnepomuk.cz www.hotelnepomuk.cz

HOTEL VICTORIA Borská 19 
301 00 Plzeň hotel@hotel‑victoria.cz www.hotel‑victoria.cz

Hotel Zámecký statek Býkov Hromnice 55 
330 04 Hromnice, okr. Plzeň‑sever bykov@bykov.cz www.bykov.cz

Hotely Srní Srní 117 
341 92 Kašperské Hory srni@hotely‑srni.cz www.hotely‑srni.cz

Léčebné lázně Konstantinovy Lázně Plzeňská 58 
349 52 Konstantinovy Lázně obchod@konstantinovy.cz www.konstantinovylazne.cz

Měšťanská beseda Kopeckého sady 13 
301 00 Plzeň pronajmy@mestanskabeseda.cz www.mestanskabeseda.cz

OREA Hotel Horizont Špičák 126 
340 04 Železná Ruda horizont@orea.cz www.resorthorizont.cz

Parkhotel Kašperské Hory Kašperské Hory 4 
341 92 Kašperské Hory recepce@parkhotel‑sumava.cz www.parkhotel‑sumava.cz

Pivovarský dvůr Plzeň Selská náves 21/2 
326 00 Plzeň‑Černice recepce@purkmistr.cz www.purkmistr.cz

Plzeňský Prazdroj: Konferenční  
a společenské centrum SECESE

U Prazdroje 64/7 
301 00 Plzeň reservations@asahibeer.cz www.prazdrojvisit.cz/pronajem‑prostor

PRIMAVERA Hotel & Congress centre Plzen Nepomucká 1058/128 
326 00 Plzeň 2 – Slovany info@primaverahotel.cz www.primaverahotel.cz

Resort Darovanský dvůr Darová 3 
338 24 Břasy hotel@darovanskydvur.cz www.darovanskydvur.cz

Rezidence Vogelsang Podlesí 1 
341 92 Kašperské Hory rezervace@rezidencevogelsang.cz www.rezidencevogelsang.cz

Rodinný pivovar Chodovar Pivovarská 107 
348 13 Chodová Planá chodovar@chodovar.cz www.chodovar.cz

Sportpenzion Pohoda Plzeňská 180 
326 00 Plzeň‑Letkov recepce@sportpenzionpohoda.cz www.sportpenzionpohoda.cz

Vienna House Easy Pilsen U Prazdroje 2720 
301 00 Plzeň 3 – Východní Předměstí info.easy‑pilsen@viennahouse.com www.viennahouse.com

Zámek Zbiroh Zbiroh č.p.1 
338 08 Zbiroh info@zbiroh.com www.zbiroh.com

http://www.parkhotel-czech.eu/
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mailto:recepce@depo2015.cz
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Proberte u nás svuj byznys
Odstartujte meeting chutnou snídaní, pokračujte u oběda a úspěšný den zakončete diskusí
u večerního rautu a zábavou za doprovodu DJ. Darovanský dvůr je ideálním místem pro 
pořádání konferencí, seminářů, fi remního teambuildingu nebo společenského večera.

Proc u nás?
Výborná dopravní dostupnost (D5, 80 km od Prahy)
Velký výběr sálů - možnost využití velkého kongresového 
sálu (max. 350 míst), nebo až 10 menších zvukově 
oddělených jednacích prostor, možnost vzájemně 
je kombinovat
Sály s výhledem na golfové hřiště a možností zatemnění
Všechny sály jsou klimatizované
Moderní audiovizuální a prezentační technika
WiFi zdarma 100 / 100
Hybridní konference
Prostorné foyer a hotelové lobby
Chutný catering na míru
Možnost grilování na přilehlých letních terasách
102 hotelových pokojů, rozlehlé parkovací plochy zdarma
Možnost doplnění o teambuildingové
nebo relaxační aktivity

Co dalšího m�užete zažít?
Unikátní LaserBar (bowlingové dráhy, akční hra Laser 
Game, PlayStation zóna, kulečníky, šipky, stolní fotbálek)
Exkluzivní Spa – Antické lázně o celkové rozloze 300 m²
27jamkové profesionální golfové hřiště uprostřed 
kouzelné přírody a golfová akademie pro začátečníky
Venkovní sportoviště (tenisové kurty, beachvolejbal, 
volejbal, fotbalové hřiště, cyklistické a singletrailové tratě)
Moderátor, DJ i živá hudba
Casino, úniková hra, virtuální realita, vědomostní soutěž,
fotokoutek, kouzelník nebo karikaturista
Stylová restaurace s černou kuchyní, degustace vín 
a rumů, barmanská show a mnoho dalšího

Nechte to na nás.
Ulehčíme Vám čas a starosti s plánováním.

Ing. Veronika Vajnarová
EVENT & SALES MANAGER

E: event@darovanskydvur.cz
M: +420 604 211 556

www.darovanskydvur.cz Resort Darovanský dvůr Darová 3, 338 24 Břasy
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Karlovarský kraj:
Ideální místo pro vaše pracovní jednání
Nejen jedinečná atmosféra lázeňských měst na seznamu UNESCO, špičková úroveň služeb a široká nabídka ubytovacích 
a stravovacích zařízení dělají z Karlovarského kraje ideální místo pro pořádání pracovních jednání, incentivních akcí 
a kongresů střední velikosti. Dostatečná kapacita prostor umožňuje konání akcí pro 50 až 7 000 účastníků v 35 konferenčních 
lokalitách s mnoha kvalitními službami a vzhledem k měnícímu se trhu i s inovativními postupy lokálních eventových 
dodavatelů. Destinace disponuje řadou moderních kongresových sálů stejně jako exkluzivními historickými prostory, jež 
splní požadavky i nejnáročnějšího klienta.

Karlovarský kraj je díky své poloze v srdci 
Evropy při hranicích s Německem, snadné 
dostupnosti, bezpečnosti, výborné infrastruk‑

tuře i širokému výběru turisticky zajímavých míst 
atraktivním místem pro uspořádání jakékoli akce 
či incentivního pobytu.

ZÁŽITKY, POZNÁNÍ, ZÁBAVA I SPORT
Široká nabídka doplňkových služeb řadí karlo‑
varský region mezi destinace kongresové turistiky 
na světové úrovni. Umožňuje sestavení pestrého 
doprovodného programu, do kterého jsou nejčas‑
těji zahrnuty lázeňské a wellness programy, četné 

kulturní a sportovní společenské akce, možnosti 
výletů a exkurzí.

Odpočinek v lázních
V Karlovarském kraji okusíte léčivou sílu přírody 
doslova na vlastní kůži. Nechte se hýčkat při 
blahodárných procedurách, ke kterým se využívají 
zdejší jedinečné přírodní zdroje. Odpoutejte se od 
starostí a načerpejte novou energii v lázeňských 
městech zapsaných na Seznam světového dědictví 
UNESCO.

Rafting nebo golf
Milovníkům golfu se nabízí nejhustší síť golfových 
hřišť v České republice. Na green zve i jediné gol‑
fové hřiště s označením Royal Golf Club ve střední 
Evropě. Řeka Ohře – druhá nejlépe sjízdná řeka 
v Čechách má rozhodně co nabídnout. Cestou 
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ŽIVÝ KRAJ – 
DESTINAČNÍ AGENTURA PRO 
KARLOVARSKÝ KRAJ, z. s.
Závodní 379/84a 
360 06 Karlovy Vary 
e‑mail: info@zivykraj.cz 
www.zivykraj.cz 
www.carlsbad‑convention.cz

minete spoustu zajímavých objektů, jako jsou 
hrady a zámky nebo skalní město Svatošské skály. 
I blízkost Krušných hor s moderními lyžařskými 
areály a sítí turistických cest je cennou devízou 
regionu.

Dolu do dolů
Tajemné Krušné hory nabízejí nespočet turistic‑
kých tras a rovněž jedinečnou hornickou krajinu 
zapsanou na seznam UNESCO. Hornickou tradici 
lze obdivovat v některé ze zpřístupněných štol, 
jako je důl Mauricius na Hřebečné, Štola Johannes 
u Božího Daru nebo Štola č. 1 v Jáchymově.

Hledáte nová místa,  
lokace pro příští firemní akci?
Při plánování akce neváhejte využít služeb regio‑
nální kanceláře Carlsbad Convention Bureau, která 
je členem Czech Convention Bureau a poskytuje 
organizátorům bezplatné poradenství, nezávislé 
komplexní informace a asistenci při přípravě 
doprovodných programů v nejzápadnějším kraji 
České republiky.  ■

Za krásou skla a porcelánu
Sklářská a porcelánová tradice jsou s Karlovarskem 
neodmyslitelně spojeny spolu s výrobou známého 
bylinného likéru. Toužíte vidět na vlastní oči, jak 
v rukách zručných sklářů získává žhavá hmota 
nový tvar, nebo cítit vůni vypalované dřevěné 
formy? Pak neváhejte a navštivte sklárnu Moser, 
porcelánovou manufakturu Thun 1794 a také 
Muzeum Jan Becher v rámci Fabrik Tour – Porce‑
lán & Glass & Liqueur.

Odzbrojující příroda
Nazujte sportovní obuv a vyrazte třeba do přírodní 
rezervace Kladské rašeliny s naučnou stezkou ve‑
doucí po povalových chodníčcích nebo do rezervace 
Soos, která díky měsíční krajině a četným výskytům 
vývěrů minerální pramenů připomíná Island.

NOVĚ V KARLOVARSKÉM KRAJI

Skiareál Plešivec
Krušnohorský skiareál Plešivec je nejmladší 
a vysoce moderní areál v České republice, který 
nabízí zábavní adrenalinový park a novou atrakci – 
bobovou dráhu.

Fun arena Cheb
Ve Fun areně si vyzkoušíte nejen největší a nej‑
modernější specializovaný závodní motokárový 
okruh v České republice, ale také krytou dráhu pro 
elektrické motokáry, Jumparénu nebo virtuální 
realitu.

Saunia Thermal Resort
Ikonický bazén nad hotelem Thermal je znovu 
otevřený a nově nabízí také saunový svět. Celo‑
ročně se můžete vykoupat ve venkovním bazénu 
s vřídelní vodou o teplotě až 38 °C, odpočinout si 
v relaxační zóně nebo si zaplavat v plavecké dráze.

mailto:info@zivykraj.cz
http://www.zivykraj.cz
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Nejvýznamnější konferenční kapacity v Karlovarském kraji
Dům kultury Ostrov Mírové nám. 733 

363 01 Ostrov ic@dk ‑ostrov.cz www.dk ‑ostrov.cz

Golf Hotel Morris Zádub – Závišín 724 
353 01 Mariánské Lázně golfhotel@hotelmorris.cz www.hotelmorris.cz

Grandhotel Ambassador Národní dům T.G.Masaryka 1088/24 
360 01 Karlovy Vary

eventexecutive@grandhotel‑
‑ambassador.cz www.grandhotel ‑ambassador.cz

Grandhotel Pupp Mírové náměstí 2 
360 01 Karlovy Vary reservation@pupp.cz www.pupp.cz

Hotel Continental Hlavní 230 
353 01 Mariánské Lázně hotel.con@ghotels.cz www.garzottohotels.cz/en/hotel‑

‑continental ‑marienbad/

Hotel Dvorana Chebská 394/44 
360 06 Karlovy Vary obchod@hoteldvorana.cz www.cvdkarlovyvary.cz

Hotel Esplanade Spa & Golf Resort Karlovarská 438 
353 01 Mariánské Lázně hotel@esplanade ‑marienbad.cz www.esplanade ‑marienbad.cz

Hotel Imperial Libušina 1212/18 
360 01 Karlovy Vary corporatecz@imperial ‑group.cz www.spa ‑hotel ‑imperial.cz

Hotel Marttel Lidická 447/12 
360 20 Karlovy Vary info@hotelmarttel.cz www.hotelmarttel.cz

Hotel Orion Plešivecká 500 
362 35 Abertamy info@hotelorion.eu www.hotelorion.eu

Hotel Praha Boží Dar 45 
363 01 Boží Dar www.hotelpraha.cz

Hotel restaurant Švejk Bublava 245 
358 01 Kraslice info@svejk ‑bublava.cz www.svejk ‑bublava.cz

Hotel Seifert Nové Hamry 13 
362 21 Nové Hamry info@horskyhotelseifert.cz www.horskyhotelseifert.cz

Hrad Loket Zámecká 67 
357 33 Loket kultura@hradloket.cz www.hradloket.cz

Hrad Vildštejn Pod hradem 81 
351 34 Skalná vildstejn@vildstejn.cz www.vildstejn.cz

Chateau Hotel Spa Monty Příkrá 218 
353 01 Mariánské Lázně monty@galahotels.cz www.montymarienbad.com

Kulturní centrum Svoboda Za Mostní branou 5 
350 02 Cheb kroutilova@kcsvoboda.cz www.kcsvoboda.cz

KV Arena Západní 1812/73 
360 01 Karlovy Vary sekretariat@kvarena.cz www.kvarena.cz

Lázně V. Smetanovy sady 1/1145 
360 01 Karlovy Vary info@spa5.cz www.alzbetinylazne.cz

Lázně Jáchymov T. G. Masaryka 413 
362 51 Jáchymov dvorakova.romana@laznejachymov.cz www.laznejachymov.cz

Marienbad Kur & Spa Hotels Reitenbergerova 53 
353 01 Mariánské Lázně mice.cz@cz.ensanahotels.com www.ensanahotels.com

OREA Spa Hotel Cristal Hlavní 61/66 
353 01 Mariánské Lázně rezervace.cristal@orea.cz www.cristalpalace.cz

Parkhotel Richmond Slovenská 3 
360 01 Karlovy Vary reservation@richmond.cz www.richmond.cz

Parkhotel Sokolov Husovy sad 2044 
356 01 Sokolov recepce@parkhotel ‑sokolov.cz www.parkhotel ‑sokolov.cz

Resort Stein Skalka u Chebu 10 
350 02 Cheb – Skalka u Chebu info@resortstein.cz www.resortstein.cz

Spa Resort Sanssouci U Imperialu 11 
360 01 Karlovy Vary

zuzana.klimesova@spa ‑resort‑
‑sanssouci.cz www.spa ‑resort ‑sanssouci.cz

Statek Bernard Šachetní 135 
357 41 Královské Poříčí info@statek ‑bernard.cz www.statek ‑bernard.cz/firemni ‑skoleni.cz

Thermal Spa Hotel & Congress Center I. P. Pavlova 2001/11 
360 01 Karlovy Vary jakubalova@thermal.cz www.thermal.cz

Wellness Hotel Green Paradise Hamerská 1 
362 15 Karlovy Vary – Březová recepce@hotelgreenparadise.cz www.hotelgreenparadise.cz

Zámek Lužec Spa & Wellness Resort Lužec 1 
362 25 Nová Role sales@zamek ‑luzec.cz www.zamek ‑luzec.cz



Slavnostní vyhlášení výsledků je naplánováno na první den veletrhu Holiday World 2023  
v Praze, tedy na pátek 17. března 2023. 

Své projekty můžete do čtyř soutěžních kategorií přihlašovat do 31. 1. 2023. Přihlášené projekty 
bude hodnotit porota složená z odborníků ze segmentu cestovního ruchu, marketingu a PR.
 Účast v soutěži je zcela zdarma.

Neváhejte a přihlaste 
svůj projekt!

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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Přednosti Ústeckého kraje ocení každý organizátor firemních akcí, eventů a teambuildingů, konferencí i kongresů. Jeho 
výborná dostupnost s pohodlnou dálnicí D8 vedoucí dále do Německa, rozmanitá příroda – Krušné hory, řeka Labe, 
pískovcové skály a čedičové vrcholy Českého středohoří, spousta památek a řada komfortně vybavených míst pro pořádání 
nejrůznějších aktivit, to vše dělá z Ústeckého kraje ideální MICE destinaci. Tak račte vstoupit!

Ústecký kraj:
Vaše zážitková destinace

NORTH WEST BOHEMIA 
CONVENTION BUREAU
Velká hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem‑město 
e‑mail: office@northwestconvention.cz 
www.northwestconvention.cz 
www.branadocech.cz
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Děčín je boží – raftem po Labi 
do Hřenska a via ferratou 
na Pastýřskou stěnu
Den plný adrenalinu zažijete v Děčíně. Zdolej‑
te vrchol pískovcové Pastýřské stěny nejdelší 
zajištěnou cestou (via ferrata), nasedněte do 
raftů či pohodlných kánoí a vypravte se Labským 
kaňonem do Hřenska nebo prozkoumejte město 
i děčínský zámek na koloběžkách. V kombinaci 
s cyklistikou po Labské stezce půjde o celodenní 
zážitkový program.

Nejdelší zipline v České republice 
a dechberoucí výhledy
Zajištěni na kladce přejedete na ocelovém laně ze 
Sport areálu Klíny přes Šumenské údolí na protější 
kopec (1 400 m), odtud zpět na původní kopec 
dolů k nástupišti lanovky (800 m) a lanovkou 
zpět nahoru. Celkem vás čeká 2,2 kilometru jízdy 
v krásné přírodě s výhledem na Krušné hory 
a České středohoří. Pojedete ve výšce až 150 me‑
trů nad zemí rychlostí až 75 km/hod. Zipline je 
v provozu po celý rok.

Za českým vínem do historického sklepa 
i supermoderního provozu
Chuť českého vína můžete v Ústeckém kraji 
okusit přímo na vinici, v historických sklepích 
nebo v moderních provozech. Roudnické víno 
z Chateau Lobkowicz si vychutnáte ve vinném 
pavilonu po prohlídce zámku, naopak atmosféru 
rodinných vinařství zažijete v Malých a Velkých 
Žernosekách nebo ve vinařství Chrámce u Mostu 
včetně prohlídky malebných starých sklepů. 
Moderní provozy na vás čekají v Třebívlicích nebo 
v soukromém vinařství Pod Radobýlem.

mailto:office@northwestconvention.cz
http://www.northwestconvention.cz
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Prohlídka podzemí pevnostního 
města Terezín
Objevte město Terezín jako unikátní historickou 
vodní a doposud funkční pevnost. Víte, proč a jak 
pevnost vznikla, jak se stavěla a jak se v ní žilo? 
Vydejte se s dobovými lucernami na prohlídku 
jedinečného opevnění do podzemních chodeb.

Thermalium v nejstarších 
českých lázních Teplice
Jde o komplex největších a nejteplejších bazénů 
s čistě termální vodou v Čechách. Bazény jsou 
naplněny z termálního pramene Pravřídlo. Ten 
je přírodním léčivým zdrojem, který 18 tisíc let 
nabíral minerály a vzácné prvky z vulkanického 
masivu pod městem. Složení pramene předchází 
osteoporóze a posiluje pohybovou kondici.  ■

Odhalte tajemství pěstování chmele 
a vaření dobrého piva
Během prohlídky Chrámu Chmele a Piva navštíví‑
te expozici v bývalém skladu chmele, kterou tvoří 
labyrint z chmelových žoků, erbovní síň, tajuplná 
pracovna alchymisty a chmelový poklad. Prohléd‑
nete si Pivní orloj a na závěr navštívíte Sladovnu. 
Od května do září můžete také navštívit Chmelový 
maják s unikátní 3D projekcí. Nově je v Žatci 
otevřen Mederův dům – unikátně zrenovovaný 
měšťanský dům ze 16. století.

Romantická projížď ka na lodi 
Portou Bohemicou
Chcete okolí řeky Labe obdivovat z pohodlí lodní 
paluby se sklenkou vína či šálkem kávy? Vypravte 
se na plavbu s jednou z výletních lodí. Mezi Ústím 
nad Labem a Litoměřicemi od jara do podzimu 
pluje turistická linka T91, díky které se celou cestu 
budete kochat výhledy na Portu Bohemicu a vinice 
okolo Žernosek. Lodě lze domluvit a pronajmout 
i na firemní soukromou akci.

České Švýcarsko a jeho pískovcová města
Turistika v nejmladším národním parku České 
republiky je zážitkem sama o sobě. Největším 
lákadlem je bezesporu největší pískovcový most 
v Evropě „Pravčická brána“ a plavba na pramicích 
soutěskami řeky Kamenice. V Českém Švýcarsku 
však najdete řadu dalších cest vedoucích často po 
římsách skal na vysunuté vyhlídky nebo do útrob 
mohutných pískovců. Vydejte se na Mariinu vy‑
hlídku, na Köglerovu naučnou stezku nebo do Tisé.

Do Mostu na Autodrom nebo 
za koupáním k jezeru
Adrenalin i prostory pro akce typu „Family nebo 
Employee Day“ najdete na Autodromu a Polygonu 
v Mostě. Areál autodromu nabízí široké portfolio 
eventových služeb a zážitkových aktivit. V jeho 

prostorách je možné uspořádat akci nejrůznějšího 
charakteru pro 10 i 1 000 lidí. Přichystají vám tu 
adrenalinové závody, program pro děti, jízdu smy‑
ku i jízdu offroady. Najdete tu dráhu pro čtyřkolky 
i aquaplaning.

Wellness s luxusní gastronomií
Odpočinek v luxusním wellness v kombinaci s po‑
ctivou gastronomií z regionálních surovin ocení 
každý návštěvník. Ústecký kraj nabízí takových 
míst hned několik. Usedlost Dvůr Perlová voda 
v Českém středohoří má skvostnou restauraci, 
vlastní zahradu, pivo Lanýž, saunu i biotop. Maxi‑
mální relax uprostřed skal najdete v hotelu Ostrov 
u Tisé s prvotřídními službami. Gastrozážitkem 
je pohoštění ve wellness hotelu Větruše v Ústí 
nad Labem, kam navíc vyjedete lanovkou. Nové 
pivní wellness se zahradní restaurací otevře Hotel 
Monopol v Teplicích, který je současně prvorepub‑
likovým pivovarem. Tajemství Krušných hor na zá‑
věr objevíte v novém wellness hotelu Hasištejn.

Offroadsafari – kontrasty a příběhy 
industriální i panenské krajiny
Čeká vás expedice industriální i panenskou 
krajinou severozápadních Čech v offroad vozech. 
Projedete se Mosteckou uhelnou pánví plnou 
povrchových dolů a chemického průmyslu a za‑
žijete okouzlující Krušné hory. Výpravy můžete 
podniknout i do tajuplného Českého středohoří, 
zkusit si vyrýžovat český granát a projít se vinicemi 
pod Házmburkem.
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Nejvýznamnější konferenční kapacity v Ústeckém kraji
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem Špitálské náměstí 3517 

400 01 Ústí nad Labem congress.cchu@clarion ‑hotels.cz www.clarioncongresshotelustinadlabem.com

Červený Hrádek u Jirkova Červený Hrádek 1 
431 11 Jirkov sekretariat@zamek ‑jirkov.cz www.zamek ‑cerveny ‑hradek.cz

Dům Českého Švýcarska Křinické náměstí 1161/10
407 46 Krásná Lípa programy@ceskesvycarsko.cz www.ceskesvycarsko.cz

Dvůr Perlová voda Kostelec nad Ohří 13
413 01 Budyně nad Ohří recepce@dvurperlovavoda.cz www.dvurperlovavoda.cz

Horský hotel Lesná Lesná 22
431 21 Boleboř info@horskyhotellesna.cz www.horskyareal ‑lesna.cz

Hotel & Restaurant Větruše Fibichova 392 
400 01 Ústí nad Labem hotel@hotelvetruse.cz https://hotel ‑vetruse.cz

Hotel Arena Boženy Němcové 552
430 01 Chomutov recepce@arenahotel.cz https://arenahotel.cz

Hotel Cascade Radniční 3
434 01 Most hotel@hotel ‑cascade.cz www.hotel ‑cascade.cz

Hotel Česká Koruna Masarykovo nám. 60
405 01 Děčín

info@hotelceskakoruna.cz 
provoz@hotelceskakoruna.cz www.hotelceskakoruna.cz

Hotel Emeran Rašov 210 
436 01 Klíny hotel.emeran@kliny.cz www.hotelemeran.cz

Hotel ForRest Chomutov 2000 
430 01 Chomutov recepce@forrest ‑hotel.cz www.forrest ‑hotel.cz

Hotel Magnolia Karlovo náměstí 20
413 01 Roudnice nad Labem recepce@hotelmagnolia.cz www.hotelmagnolia.cz

Hotel Ostrov Ostrov u Tisé 12
403 36 Tisá recepce@hotelostrov.com www.hotelostrov.com

Hotel Panorama U Panoramy 2959 
415 01 Teplice panorama@tepgastro.cz hotelpanoramateplice.cz

Hotel Prince De Ligne Zámecké nám. 136/8
415 01 Teplice info@princedeligne.cz www.princedeligne.cz

Hotel Zlatý lev Oblouková 228 
438 01 Žatec recepce@zlaty ‑lev.cz www.zlaty ‑lev.cz

Hrad Střekov Na Zacházce 844 
400 03 Ústí nad Labem strekov@lobkowicz.cz www.lobkowicz.cz/strekov

Kulturně kongresové centrum Litoměřice 
(Hrad Litoměřice)

Tyršovo náměstí 68 
412 01 Litoměřice venuse.hlavackova@mkz ‑ltm.cz www.mkz ‑ltm.cz

Kulturní dům Říp Husovo nám. 58 
413 01 Roudnice nad Labem premysl.jansto@steti.cz www.kulturaroudnice.cz

Lázně Teplice v Čechách – Beethoven Lázeňský sad 2 
415 01 Teplice info@lazneteplice.cz www.lazneteplice.cz/lazenske ‑domy/ 

lazensky ‑dum ‑beethoven/

Lípa resort Křinické nám. 7 
407 46 Krásná Lípa recepce@lipa ‑resort.cz www.lipa ‑resort.cz

Pytloun Wellness Hotel Hasištejn Místo 110 
431 58 Místo – Krušné hory manager.hasistejn@pytloun ‑hotels.cz www.pytloun ‑hotels.cz

Resort U Fořta Mezní Louka 37 
407 17 Hřensko info@uforta.cz www.uforta.cz

Severočeské divadlo Lidické náměstí 10
400 01 Ústí nad Labem marketing@operabalet.cz www.operabalet.cz

Sportlife Centrum Lesní 1302/12
408 01 Rumburk info@sportlifehotel.cz www.sportlifehotel.cz

Šluknovský zámek Zámecká 642
407 77 Šluknov ic@mesto ‑sluknov.cz www.mesto ‑sluknov.cz

Wellness Hotel Monopol Českobratrská 25
415 01 Teplice hotel@pivovarmonopol.cz www.pivovarmonopol.cz

Wellness hotel Národní dům Nádražní 261
441 01 Podbořany recepce@narodni‑dum.cz www.narodni‑dum.cz

Zámek Děčín Dlouhá Jízda 1254/11
405 01 Děčín info@zamekdecin.cz www.zamekdecin.cz

Zámek Klášterec nad Ohří Chomutovská 1
431 51 Klášterec nad Ohří info@zamek ‑klasterec.cz https://kultura.klasterec.cz
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Netradiční eventy v bazénu, klášteře nebo ve skalách
O Ještědu, hradu Trosky, Panské skále, Máchově jezeře nebo Liberci slyšel nebo četl už téměř každý. K těmto návštěvnickým 
stálicím se přidávají stále nové a doposud skryté přírodní i kulturní atraktivity. Totéž platí i pro pořádání firemních akcí 
a eventů včetně doprovodného programu, kdy se neustále objevují nové možnosti nevšedních zážitků navíc v unikátních 
objektech. Z kraje na severu tedy přinášíme hned několik zajímavých tipů.

Projet se zimní krajinou se psím spřežením, 
načerpat sílu z léčivých bylin v klášterní 
zahradě či se zaposlouchat do hudebních tónů 

na dně bazénu? To vše je možné zažít na několika 
netradičních místech v Libereckém kraji.

Oblastní galerie Liberec
V historicky a architektonicky významné části 
Liberce – Masarykově ulici nelze minout budovu 
bývalých městských lázní Františka Josefa I. 
postavenou v roce 1896 k 50. výročí panování 
císaře. Lázně v Liberci plnily především hygienic‑
kou funkci a nabízely římsko ‑irské parní lázně, 
sprchové umývárny, uhličité lázně, odpočívárny, 
a především bazén s rozměry 20 x 10 metrů. 
Lázně svému účelu sloužily až do roku 1984. 
Poté proběhla revitalizace a ceněná přestavba 
budovy na galerijní prostory a dnes zde sídlí pátá 
největší galerie v České republice. Návštěvníci si 
tak mohou prohlédnout ve čtyřech patrech stálé 
i krátkodobé expozice zahraničních i tuzemských 
autorů výtvarného umění. Secesní bazénová hala 
s jedinečnou atmosférou tvoří střed galerie a často 
hostí koncerty, odborné konference, panelové 

diskuze, módní přehlídky, rauty a jiné slavnostní či 
společenské akce.

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Komplex augustiniánského kláštera, baziliky, histo‑
rických budov a zahrad v centru města Česká Lípa 
datuje svou historii od 17. století, kdy jej jako sídlo 
víry a vzdělanosti nechal zřídit známý vojevůdce 
a panovník Albrecht z Valdštejna. Dnes v rozlehlém 
areálu kláštera sídlí Vlastivědné muzeum a také 
galerie umístěná v ambitu kláštera a bývalé jídelně, 

kde se konají výstavy českých i zahraničních 
výtvarníků. A v těchto skvostných a historických 
objektech lze uspořádat také firemní akci či libo‑
volný event. Lze vybírat z renesančně ‑francouzské 
klášterní zahrady s okrasnými květinami a léčivými 
vonnými bylinami, z kaple Nejsvětější Trojice, 
klubovny nebo výstavních ploch uvnitř galerie. 
V průběhu roku zde pořádají i tradiční akce pro 
veřejnost jako Muzejní noc či vánoční trhy.

Zimní inspirace a dobrodružství
Lyžování sjezdové či běžecké, sáňkování nebo 
bruslení patří k obvyklým zimním aktivitám. 

Jakmile v horských oblastech napadne sníh, 
otevírají se možnosti dalších více či méně adre‑
nalinových sportů a radovánek. Svahy Jizerských 
hor a Krkonoš lze zdolávat i s průvodcem na stále 
populárnějších skialpových lyžích nebo sněžni‑
cích. Nevšední zážitek a krásy zimní krajiny nabízí 
vyjížďka na saních tažených koňmi nebo jízda 
se psím spřežením. Klidnější a romantické duše 
naopak uvítají možnost procházky v tiché přírodě 
nebo zimních skalních městech. Stačí si jen vybrat 
z pestré nabídky zážitků.  ■

KRAJSKÝ ÚŘAD 
LIBERECKÉHO KRAJE
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
e‑mail: vendula.vaclavska@kraj‑lbc.cz  
www.liberecky‑kraj.cz

Liberecký kraj:
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Královéhradecký kraj:
#BornToMICE
Tak zní heslo regionální kanceláře kongresové a incentivní turistiky Královéhradeckého kraje Hradec Králové Region 
Convention Bureau. Vytipujeme pro vás vhodnou lokalitu, zorganizujeme prohlídkovou cestu a navrhneme doprovodný 
program, který prolomí ledy mezi účastníky a přispěje k pozitivnímu hodnocení celé akce. Jak toho docílíme?

Eventy a konference
Největší zásluhy na hladkém průběhu všech akcí 
mají naši partneři z řad hotelů, kulturních zařízení 
i historických objektů. Ano, tam všude lze uspořá‑
dat kvalitní firemní akci, ať už tím myslíme malé 
školení, velkou konferenci, nebo dokonce firemní 

ples pro vaše zaměstnance a partnery! Kapaci‑
ty jsou téměř neomezené, stejně jako kreativní 
nápady při doprovodných programech. Zejména 
doprovodné programy totiž ve finále rozhodují 
o tom, zda budou účastníci firemní akci považovat 
za vydařenou.

Není třeba přitom vymýšlet nemožné a plánovat 
neuskutečnitelné. Seminář k novinkám ve staveb‑
nictví lze uskutečnit v jednom z mnoha zdejších 
šlechtických sídel a zakončit ho prohlídkou 
zámku s jeho majitelem. Setkání veřejné správy 
můžete zpestřit prohlídkou továrny na výrobu 
klavírů a pianin a pracovní jednání se zahranič‑
ními kolegy jistě pozvedne ochutnávka zdejších 
regionálních produktů, například piva. Pokud 
bude event probíhat do večerních hodin, účastníky 
jistě okouzlíte banketem na nádherně nasvíceném 
zámku, pozorováním noční oblohy na hvězdárně 
nebo projížďkou nočním safari. To vše v našem 
kraji umíme zařídit.
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HRADEC KRÁLOVÉ REGION 
CONVENTION BUREAU
Wolkerova 616/4

500 02 Hradec Králové

e‑mail: mice@ccrkhk.cz

www.micehkregion.com/cs/katalog

Teambuilding
Zajímavé nabídky máme v našem kraji i pro team‑
buildingy, na které se nesmí, zvlášť po několika‑
měsíčních uzávěrách, zapomínat. Kvalitní práci ve 
firmách odvádějí totiž jen spokojení a motivovaní 
zaměstnanci s dobrým kolektivem. A jak jinak ko‑
lektiv seznámit či utužit než v rámci společenských 
her či událostí.
Dokonalou týmovou souhru si lze vyzkoušet 
na únikových hrách. Ty jsou například v Kuksu, 
který je známý pro svůj nádherný barokní hospitál 
s geniem loci. Zahrát si můžete typickou vnitřní 
únikovou hru i netradiční venkovní, která vás 
provede celým širokým areálem. Velkým zážitkem 
může být i samotná doprava do Kuksu, ze Dvora 
Králové nad Labem sem totiž můžete doplout po 
Labi.

Eventy v zimě
Díky všudypřítomným horám či skalám je 
Královéhradecký kraj skvělým místem pro eventy 
i v posledním ročním období, v zimě. Velice 
oblíbenou hromadnou aktivitou je firemní lyžařský 
turnaj na jedné z mnoha sjezdovek nebo běžkování 

po více než 500 km upravených tratí. Na popu‑
laritě také získává snowtubing nebo sáňkování. 
Pro milovníky adrenalinu je tu poté možnost 
ledolezení po zamrzlých vodopádech, přespání ve 
stanu na sněhu nebo ve vlastnoručně vyhloubené 
sněhové jámě uprostřed Krkonošského národního 

dvěma způsoby. Menší skupiny mohou nejprve 
vybrat program a poté přemýšlet nad ubytováním. 
Velkým skupinám doporučujeme nejprve vybrat 
ubytování, kde se všichni pohodlně ubytujete, 
a následně dle možností okolí zvolit ten nejlepší 
doprovodný program pro velké skupiny.

Ubytování
Největší ubytovací kapacity na jeden hotel jsou 
v Krkonoších, kde se pod jednou střechou 
ubytuje až 400 osob. Zároveň tu najdete nejvíce 
hromadných ubytovacích zařízení z celého Krá‑
lovéhradeckého kraje. Ubytování velkých skupin 
je samozřejmostí také pro Hradec Králové coby 
největší, a navíc krajské město. Malé skupiny poté 
mohou pohodlně objevovat celý kraj, protože 
ve všech sedmi destinacích Královéhradeckého 
kraje jsou kvalitní hotely připravené alespoň pro 
70 osob.

Dostupnost
Kromě rozmanitosti a vybavenosti konferenčních 
prostor má Královéhradecký kraj nespornou 
výhodu ve své poloze. Jeho blízkost hranic, přede‑
vším s Polskem, ale i s Německem, je pozvánkou 

pro společné projekty a kongresy napříč odvět‑
vími. Díky možným zajímavým doprovodným 
programům, které jsou v kraji nabízeny, ať už díky 
přírodním podmínkám, či historickým událostem, 
je Královéhradecký kraj vyhledáván mnoha firma‑
mi z celé České republiky. Svou roli v tom hraje 
i dobrá dostupnost, zejména z Prahy díky dálnici 
D11. Jednotlivé oblasti kraje jsou jednoduše do‑
stupné i veřejnou dopravou, ať už dáváte přednost 
autobusům, nebo vlakům.
Hradec Králové Region Convention Bureau vás 
zkrátka zdarma a bezpečně nasměruje a propojí 
s těmi správnými místy a lidmi!  ■

parku. Milovníci zvířat jistě ocení i možnost stát se 
musherem na vlastní kůži.
Protože je Královéhradecký kraj poměrné rozsáhlé 
území, je vhodné si doprovodný program volit 
poblíž ubytování nebo místa konání konference. 
Žádný účastník nebude potěšen zprávou, že se za 
programem, ač přitažlivým bude dopravovat déle 
než půl hodiny. Takovýmto situacím lze zabránit 
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Nejvýznamnější kongresové kapacity v Královéhradeckém kraji
April hotel Panorama Masarykova 941 

516 01 Rychnov nad Kněžnou hotel@aprilhotel.cz www.aprilhotel.cz

Biograf Český ráj 17. listopadu 47 
506 01 Jičín miskovsky@kzmj.cz www.kzmj.cz

Centrum andragogiky K Dolíkám 809/8b 
503 11 Hradec Králové info@centrumandragogiky.cz www.centrumandragogiky.cz

CineStar Hradec Králové OC Futurum, Brněnská 1825/23A 
500 09 Hradec Králové firmy@cinestar.cz firmy.cinestar.cz

Clarion Hotel Špindlerův Mlýn Labská 111 
543 51 Špindlerův Mlýn reservations.chsm@clarion‑hotels.cz www.clarionhotelspindleruvmlyn.com

ČPP Aréna Komenského 1214/2 
500 03 Hradec Králové sekretariat@mountfieldhk.cz www.mountfieldhk.cz

Grund Resort Golf & Ski Mladé Buky 445 
542 24 Mladé Buky reception@grundresort.cz www.grundresort.cz

Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn – Bedřichov 106 
543 51 Špindlerův Mlýn harmonysm@harmonyclub.cz www.harmonyclub.cz

Hotel Horizont Pec pod Sněžkou 141 
542 21 Pec pod Sněžkou akce@hotelhorizont.cz www.hotelhorizont.cz

Hotel Rajská zahrada Komenského 70 
549 01 Nové Město nad Metují recepce@hotelrajskazahrada.cz www.hotelrajskazahrada.cz

Hotel reStart Revoluční 1267 
506 01 Jičín recepce@hotelrestart.cz www.hotelrestart.cz

Hotel Studánka Rychnov nad Kněžnou 505 
516 01 Rychnov nad Kněžnou recepce@hotelstudanka.cz www.hotelstudanka.cz

Hotel Špindlerova Bouda Špindlerův Mlýn 108 
543 51 Špindlerův Mlýn info@spindlerovabouda.cz www.spindlerovabouda.cz

Hotel U Beránka Masarykovo náměstí 74 
54701 Náchod marketing@hotel‑beranek.com www.hotel‑beranek.com

Hrad Kost Podkost 1 
507 44 Libošovice – Podkost kubesova@kinsky‑dal‑borgo.cz www.kost‑hrad.cz

Klášter Broumov Klášterní 1 
550 01 Broumov vkcb@broumovsko.cz www.klasterbroumov.cz

K‑triumf Resort Hustířanská 209 
Velichovky 552 11 info@k‑triumf.cz www.k‑triumf.cz

Lázně Velichovky 1897 Lázně 100 
552 11 Velichovky info@lazne1897.cz www.velichovky.cz

Orea Resort Horal Svatopetrská 280 
543 51 Špindlerův Mlýn horal@orea.cz www.orearesorthoral.cz

Penzion Na Faře Dubenec 1 
544 55 Dubenec info@penzionnafare.cz www.penzionnafare.cz

PETROF Gallery Na Brně 1955 
500 06 Hradec Králové info@petrofgallery.cz www.petrofgallery.cz

Podorlický skanzen Krňovice Krňovice 35 
503 46 Třebechovice pod Orebem skanzen@krnovice.cz www.krnovice.cz

Resort sv. František – Erlebachova  
a Josefova Bouda

Špindlerův Mlýn 109
543 51 Špindlerův Mlýn betlem@spmlyn.cz www.erlebachovabouda.cz

Safari Park Resort Štefánikova 1029 
544 01 Dvůr Králové nad Labem safarilodge@zoodvurkralove.cz www.safariparkresort.cz

Spa Resort Tree of Life Lázeňská 531 
507 81 Lázně Bělohrad recepce@treeoflife.cz www.treeoflife.cz

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Hradecká 1250/2 
500 03 Hradec Králové knihovna@svkhk.cz www.svkhk.cz

UFFO – Společenské centrum Trutnovska  
pro kulturu a volný čas

náměstí Republiky 999 
541 01 Trutnov info@uffo.cz www.uffo.cz

Zámecký resort Dětenice Zámek Dětenice 
507 24 Dětenice info@detenice.cz www.detenice.cz

Zámek Častolovice Masarykova 1 
Častolovice 517 50 info@zamek‑castolovice.cz www.zamek‑castolovice.cz

Zámek Karlova Koruna Pražská 1 
503 51 Chlumec nad Cidlinou kubesova@kinsky‑dal‑borgo.cz www.karlovakoruna‑zamek.cz

https://www.micehkregion.com/cs/katalog/cpp-arena_83
https://www.micehkregion.com/cs/katalog/harmony-club-hotel_36
https://www.micehkregion.com/cs/katalog/hotel-horizont_19
https://www.micehkregion.com/cs/katalog/hotel-spindlerova-bouda_48
mailto:skanzen@krnovice.cz


Nenechte si ujít

> Teambuilding v horském prostředí
> Sympozium až pro 220 osob
> Romantická svatba na horách
> Aquacentrum s minerální vodou
> Secesní kolonáda
> Fitness, sauny, masáže

janské Lázně: kompLexní 
řešení v srdci krkonoš

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

www.janskelazne.com
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East Bohemia Convention Bureau
Jsme regionálním partnerem Czech Convention 
Bureau a specialistou na kongresový a incen‑
tivní turismus v Pardubickém kraji. Rádi vám 
bezplatně pomůžeme s výběrem vhodné lokality 
pro vaši akci, ověříme její dostupnost a provede‑
me předběžnou rezervaci pronájmu konferen‑
čních prostor a ubytování, poradíme s návrhem 
programu a sestavením itineráře doprovodných 
akcí, doporučíme unikátní místo a náměty pro 
incentivní i teambuildingové akce a navrhneme 
zajímavá turistická místa v destinaci.

Golf resort Kunětická hora
Moderní kongresové centrum s kapacitou až 
300 osob se nachází nedaleko Pardubic. Nabízí 
komfortní ubytování v 57 pokojích (142 lůžek), 
2 kongresové sály, 1 VIP salonek a 3 menší uza‑
vřené salonky. Restaurace Cedrus s mezinárodní 
kuchyní připraví catering pro akce všech typů – 
coffee breaky, rauty, bufety i servírovaná menu. 
Součástí resortu je relaxační saunové centrum 
Cedrus Spa a pro milovníky golfu je připraveno 
mistrovské 18jamkové golfové hřiště.

Zámek Pardubice
Renesanční zámek Pardubice je ve střední Evropě 
považován za jedinečný, a to díky své rozloze 
a podobě. Propojuje v sobě nadání mistrů mnoha 
uměleckých období a stylů. Nachází se v samém 
srdci města za mohutnými obrannými valy. V jejich 
zeleni najdete odpočinkové zóny s výhledem do 
centra města. Pro uspořádání společenských a fi‑
remních akcí, konferencí nebo marketů si můžete 
pronajmout společenský nebo přednáškový sál, 
vnitřní i velké nádvoří zámku, parkán nebo valy.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je 
jedním z nejstarších hřebčínů na světě a zároveň 
domovem nejstaršího původního českého plemene 
koní – koně starokladrubského. Od 6. července 2019 
je pak celý krajinný komplex kladrubského hřeb‑
čína včetně koní v něm chovaných novou českou 
kulturní památkou zapsanou na Seznam světového 
dědictví UNESCO. V rámci vaší akce je možno za‑
jistit bohatý doprovodný program s prohlídkou stájí, 
projížďkou nezaměnitelnou krajinnou scenérií hřeb‑
čína v kočáře taženém starokladrubskými koňmi, 
s prohlídkou zámku a se spoustou dalších aktivit.

Turistický region Východní Čechy se nachází na hranicích Čech a Moravy a pokrývá území současného Pardubického kraje. 
Na severu sousedí s Polskem a díky své poloze je dobře dostupný také ze všech ostatních států sousedících 
s Českou republikou – Slovenska, Rakouska a Německa.

Šest tipů pro 
návštěvu Pardubického kraje
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Zámecké návrší Litomyšl (UNESCO)
Náročná klientela, velký event a k tomu prostředí 
historického města Litomyšl? Tyto benefity dosta‑
nete, když zvolíte pro svoji konferenci či meeting 
Zámecké návrší Litomyšl. Vyniká nejen luxusními 
prostory, ale i velkou kapacitou. Ke své akci můžete 
například využít zámeckou jízdárnu či pivovar.

Kongres hotel Jezerka
Nachází se v CHKO Železné hory u Sečské 
přehrady, 100 km od Prahy. Nabízí ubytování 
v moderně zařízených pokojích standardu čtyř 
hvězdiček. Součástí hotelu jsou restaurace, dvě 
vinárny, kongresový sál a jedno z nejmodernějších 
Wellness & Spa v České republice. Pro volný čas 

mohou návštěvníci využít fitness centrum, půjčov‑
nu sportovních potřeb, laserovou střelnici, squash, 
venkovní umělou lezeckou stěnu, přírodní koupá‑
ní, sportovní hřiště, bowling nebo stolní tenis.

Relax & sport resort Dolní Morava
Nabízí množství sportovních aktivit jako lanový 
park, horolezeckou stěnu, skoky volným pádem, 
nejdelší bobovou dráhu, letní provoz lanovky, 
lyžování, sáňkování, tenis, bowling a golfový simu‑
látor. Hotel je vybaven bazénem s protiproudem 
a panoramatickým výhledem na okolní horské 
hřebeny, dále vířivkami, finskou a parní saunou, 
fitness centrem, půjčovnou sportovních potřeb 
a venkovním sportovním hřištěm. Kongresové 

prostory hotelu disponují nejmodernější AV tech‑
nikou, která umožňuje sdílet obraz a zvuk mezi 
všemi sály, sdílet streamy z konference s okolním 
prostředím. V sále lze prezentovat auta či jiné 
objemné výrobky.  ■

www.zamecke -navrsi.cz
www.jezerka.cz 

www.dolnimorava.cz
www.vcm.cz
www.grkh.cz

www.nhkladruby.cz

DESTINAČNÍ SPOLEČNOST 
VÝCHODNÍ ČECHY
Oddělení East Bohemia  
Convention Bureau  
náměstí Republiky 12 
530 02  Pardubice 
e‑mail: dsvc@vychodnicechy.info 
www.kongresypardubickykraj.cz

mailto:dsvc@vychodnicechy.info
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Nejvýznamnější konferenční kapacity v Pardubickém kraji
Congress Centre Pardubice Masarykovo náměstí 2799

530 02 Pardubice info@ccafi.cz www.ccafi.cz

Dům techniky Pardubice nám. Republiky 2686 
532 27 Pardubice dtpce@dtpce.cz www.dtpce.cz

EA Hotel Kraskov Starý Dvůr 47 
538 43 Třemošnice kraskov@eahotels.cz www.hotelkraskov.cz

Fabrika Svitavy Wolkerova alej 92/18
568 02 Svitavy recepce@kultura ‑svitavy.cz www.kultura ‑svitavy.cz

Golf & Spa Resort Kunětická Hora Dříteč 155
533 05 Dříteč event@grkh.cz www.grkh.cz

Hotel Aplaus Šantovo náměstí 181
570 01 Litomyšl recepce@hotelaplaus.cz www.hotelaplaus.cz

Hotel Erwin Junker Pardubická 332
534 01 Holice hotel@junker.cz www.hoteljunker.cz

Hotel Euro Jiráskova 2781
530 02 Pardubice info@hoteleuro.cz www.hoteleuro.cz

Hotel Filipinum Aloise Hanuše 141
561 64 Jablonné nad Orlicí hotel@filipinum.cz www.filipinum.cz

Hotel Jezerka Ústupky 278
538 07 Seč recepce@jezerka.cz www.jezerka.cz

Hotel Pierre Kunětická
530 09 Pardubice konference@pierrehotel.cz www.pierrehotel.cz

Hotel Trim Semtínská 56
533 53 Pardubice provozni@hoteltrim.cz www.hoteltrim.cz

Hotel Tvrz Orlice Orlice 1
561 51 Letohrad gastro@eywan.cz www.tvrzorlice.cz

Hotel UNO T. G. Masaryka 897
562 01 Ústí nad Orlicí hotel.uno@rcaktiva.cz www.hoteluno.cz

Hotel Zlatá Hvězda Smetanovo nám. 84
570 01 Litomyšl zlata.hvezda@lit.cz www.zlatahvezda.com

Hotel Zlatá štika Štrossova 127
530 03 Pardubice hotel@zlatastika.cz www.zlatastika.cz

Hrad Svojanov Hrad Svojanov
569 73 Svojanov 1 info@svojanov.cz www.svojanov.cz

Ideon Pardubice Jiráskova 1963
530 02 Pardubice akce@pvv.cz www.pvv.cz

Kramářova chata Orličky 186
561 55 Orličky recepce@suchak.cz www.suchak.cz

Muzeum Chrudim Široká 85
537 01 Chrudim info@muzeumcr.cz www.muzeumcr.cz

Národní hřebčín Kladruby nad Labem Kladruby nad Labem 1
533 14 Kladruby nad Labem podatelna@nhkladruby.cz www.nhkladruby.cz

Natura Park Štolbova 2874
530 02 Pardubice pronajmy@paleta.cz www.natura ‑park.cz

Penzion Terezka Velká Morava 32
561 69 Dolní Morava rezervace@dolnimorava.cz www.dolnimorava.cz/penzion ‑terezka

Renospond Zderaz 119
539 44 Proseč renospond@renospond.cz www.renospond.cz

Smetanův dům Litomyšl Komenského nám. 402
570 01 Litomyšl smetanuv.dum@litomysl.cz www.smetanuvdum.cz

Společenské centrum Nový dvůr Nový dvůr 143
561 51 Letohrad restaurace@novydvur ‑letohrad.cz www.novydvur ‑letohrad.cz

Univerzita Pardubice Studentská 95
532 10 Pardubice 2 petra.cernohuba@upce.cz www.upce.cz/pronajmy

Wellness Hotel Vista Dolní Morava 46
561 69 Dolní Morava firemky@dolnimorava.cz www.hotel ‑dolnimorava.cz

Zámecké návrší Litomyšl Jiráskova 133
570 01 Litomyšl info@zamecke ‑navrsi.cz www.zamecke ‑navrsi.cz

Zámek Pardubice Zámek č. p. 2
530 02 Pardubice pronajmy@vcm.cz www.vcm.cz
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Vysočina neprávem opomíjená:
Unikátní přírodní i kulturní památky
Představovat poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře či baziliku svatého Prokopa v Třebíči je asi zbytečné, 
tyhle skvosty ze Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO jsou dostatečně známé i navštěvované. Ale 
Vysočina může nabídnout desítky dalších míst, která mohou být zajímavým doplněním nejen rodinných výletů, ale i MICE akcí.

Možná jste už někdy zaslechli jméno 
Michala Olšiaka, malíře a sochaře, který 
svá díla prezentuje nejen v Česku, ale také 

v Německu a Itálii. Jedinečná je otevřená přírodní 
galerie jeho plastik, které jsou citlivě zasazeny 
do plenéru na mnoha místech v okolí Žďáru nad 
Sázavou. Inspirací monumentálním sochám byl 
především svět zvířat skutečných i bájných a často 
i místní pověsti. A každá z nich rozhodně stojí 
za vidění.

Jinou, sevřenější, leč podobně unikátní přírodní 
galerii objevila pro většinu Čechů fantasy pohádka 
Princezna zakletá v čase. Je jí Národní památ‑
ník odposlechu v zatopených žulových lomech 
nedaleko hradu Lipnice. Autorem soch nazvaných 
Bretschneiderovo ucho, Ústa pravdy a Zlaté oči je 
sochař Radomír Dvořák.
Sochy Michala Olšiaka a Radomíra Dvořáka jsou 
si v jednom podobné, všechny spojují umění 
přírody a člověka. A tak trochu symbolicky 

naznačují, že Vysočina nabízí památky přírodní 
i kulturní – a jsou to doslova stovky úchvatných 
přírodních scenérií i jedinečných staveb. A tento 
kraj si rozhodně zaslouží pozornost, která by jej na 
žebříčku návštěvnosti posunula výše. Na druhou 
stranu nutno uznat, že na rozdíl od přelidněných 
notoricky známých cílů Vysočina nabízí svým 
návštěvníkům opravdu klid a pohodu.  ■

PETR SIMON
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Jižní Morava v turbulentní době:
Využijme příležitost ke změně k lepšímu
Svět se rychle mění, a i odvětví kongresové a konferenční turistiky se musí adaptovat. V posledních letech raketově 
narostl počet hybridních a virtuálních akcí. Namísto velkých setkávání na jednom místě jsme usedli k počítačům a připojili 
se z domovů. Otevřely se tím obrovské možnosti. Účastníci omezili cestování na dlouhé vzdálenosti, což má velký vliv 
na snížení uhlíkové stopy.

Nic ale není černobílé. Zároveň se totiž uká‑
zalo, že setkávání „face to face“ je nezastu‑
pitelné a že lidem chybělo. Po dvou letech 

poznamenaných pandemií covidu letos zazna‑
menáváme velký zájem o pořádání akcí, i když 
menšího měřítka, než bylo běžné dříve. Lidé se 
chtějí, a především potřebují potkávat.
Mění se i zákaznické priority a návyky. Pro 81 % 
dnešních cestovatelů* je důležitá udržitelnost 
a snahu o šetrné chování k životnímu prostředí 
očekávají i u hotelů a ostatních služeb. Čeká nás 
také generační proměna, která bude při změně 

spotřebitelského chování hrát zřejmě ještě větší roli 
než socioekonomické rozdíly. Trendy dnes udává 
generace mileniálů a generace Z, na druhou stranu 
bude ale také stále početnější skupina aktivních 
cestujících seniorů.
Co budou všechny tyto změny znamenat pro kon‑
ferenční turistiku a cestovní ruch obecně? A jak 
na ně budou reagovat hotely a pořadatelé? Bude se 
upouštět od velkých světových veletrhů a výstav? 
Přenesou se tyto akce kompletně do virtuálního 
a online prostoru?

Zelená transformace
Pro hotely jsou impulzy jasné. Jít udržitelnou ces‑
tou se dnes vyplatí nejen s ohledem na přání hostů, 
ale i z ekonomického hlediska. Energetická krize 
ukázala, že klíč se skrývá ve správné diverzifikaci 
zdrojů energie. Jedním z pozitivních důsledků je, 
že obnovitelné zdroje se rychle dostávají na výsluní.
Strategie udržitelnosti, kterou jsme nechali vy‑
pracovat, ukázala, že se i na jižní Moravě objevují 
první vlaštovky pozitivní změny. BWP Hotel Inter‑
national Brno nepoužívá během pořádaných akcí 
žádné plastové nádobí. Používají ekologické čisticí 
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prostředky a disponují dobíjecími místy pro elekt‑
roauta. Courtyard by Marriott v Brně má 14 dobíje‑
cích stanic pro elektroauta, nepoužívá jednorázová 
balení kosmetiky, čistí ekologicky a v počátku války 
ubytoval ukrajinské uprchlíky. Hotelu Barceló Brno 
Palace se podařilo snížit spotřebu jednorázových 
plastů téměř na nulu. Polovinu surovin do kuchyně 
nakupují od lokálních dodavatelů a pro nakládání 
s gastroodpadem využívají speciální odběratele, 
kteří zbytky ještě zužitkují. Hotel Beatrice v Prušán‑

kách je prvním pasivním hotelem v Česku. Quality 
hotel v Brně zavedl funkční opatření pro úsporu 
vody, a navíc využívá dešťovou vodu ke splachování 
toalet. Wellness hotel Panorama v Blansku založil 
vlastní biozahrádku.
Tyto příklady jsou slibným začátkem, ale jako 
celek musíme ještě hodně přidat. Naším dílem 
přispějeme k vývoji nové mobilní aplikace pro 
všechny pořadatele kongresů a konferencí, potaž‑
mo jejich návštěvníků. Aplikace má za cíl omezit 
spotřebu papíru tím, že přinese delegátům vše 
potřebné přímo do jejich telefonu. Od programu 
konference přes tipy na ubytování, restaurace, 
výlety až po nákup jízdenky na MHD.

Mimo davy
Kromě motivace a snahy o šíření informovanosti 
se jako Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava 
snažíme i o rovnoměrnější rozložení turistů 
a konferenčních návštěvníků do všech koutů kraje. 
Máme tipy na krásné prostory pro vaše eventy, 
daleko od davů.

Jen 20 kilometrů od Brna skýtá nepřeberné mož‑
nosti zámek Slavkov. Pronajmout si můžete jeden 
z mnoha historických sálů nebo třeba celý rozlehlý 
park.
Ve Vinařství Spielberg v Archlebově na vás dýchne 
provensálská atmosféra a v Křišťálovém sále 
s otevřenou kuchyní vašim hostům bude obzvlášť 
chutnat. V srdci Slovácka dejte šanci společen‑
ským prostorám ve Vinných sklepech Skalák nebo 
v Zámeckém vinařství Bzenec.
Na sever od Brna, mezi Letovicemi a Boskovicemi, 
leží Wellness Hotel Ohrada s moderními konfe‑
renčními prostory. Nedaleký Golf & Ski resort 
Kořenec nabízí golfový i negolfový doprovodný 

program. Hledáte něco opravdu speciálního? 
Koncert nebo raut v jeskyni bude to pravé! Obraťte 
se na Výpustek v Moravském krasu.

Zaostřeno na zážitek
Event marketing neboli zážitkový marketing 
se podle nás stává nejdůležitějším marketingo‑

vým nástrojem v MICE segmentu. Eventy mají 
zákazníkovi zprostředkovat neotřelý, silný zážitek 
a nalákat ho k dalšímu zájmu.
K vyhledávání těch správných prostor a aktivit 
nově pomáhá náš web. Teambuildingové či dopro‑
vodné aktivity si snadno vyfiltrujete podle katego‑
rie a najdete tu nejlepší nabídky pro váš tým nebo 
event. Konferenční místnost dle vašich představ 
zase nejlépe najdete podle požadované kapacity. 
Pořád váháte, co vybrat? Obraťte se na nás, my už 
si budeme vědět rady.  ■

BRNO CONVENTION BUREAU
Radnická 2 
602 00 Brno 
e‑mail: info@brnoconvention.cz 
www.brnoconvention.cz
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Nejvýznamnější konferenční kapacity v Jihomoravském kraji
Annovino Nejdecká 714 

691 44 Lednice info@annovino.cz www.annovino.cz

Atlantis Brána 177 
664 34 Rozdrojovice rezervace@hotel‑atlantis.cz www.hotel‑atlantis.cz/cz

Augustiniánské opatství Mendlovo náměstí 157/1 
603 00 Brno asistentka@opatstvibrno.cz www.opatstvibrno.cz/najmy.html

Avanti Střední 61 
602 00 Brno hotel@hotelavanti.cz www.hotelavanti.cz

Barceló Brno Palace Šilingerovo nám. 2  
602 00 Brno brnopalace.events@barcelo.com www.barcelo.cz

Best Western Premier Hotel International Brno Husova 200/16  
602 00 Brno sales@hotelinternational.cz www.hotelinternational.cz

Centrum Louka Vinice 579 
671 82 Dobšice machal@znojemskabeseda.cz www.znojemskabeseda.cz/centrum‑louka

Clubco Vlněna 5 
602 00 Brno‑střed adriana.sniegonova@ctp.eu www.clubco.cz/k‑pronajmu

Courtyard by Marriott Brno Holandská 12  
639 00 Brno brno.groups@courtyard.com www.courtyardbrno.cz

EFI palace hotel Bratislavská 234/52 
602 00 Brno rezervace@efihotel.cz www.efihotel.cz/efipalacehotel

Excalibur city Chvalovice – Hatě 183 
669 02 Znojmo info@excaliburcity.com www.excaliburcity.com

Golf resort Kaskáda Na Golfu 1772 
664 34 Kuřim info@golfbrno.cz www.golfbrno.cz

Hotel Amande Wine Wellness Olomučany 58 
679 03 Olomučany info@amandehotel.cz www.amandehotel.cz

Hotel Continental Kounicova 680/6 
602 00 Brno‑Veveří info@continentalbrno.cz  www.continentalbrno.cz

Hotel Cosmopolitan Sportovní 559/2A 
602 00 Brno‑Královo Pole sales@hotelcosmopolitan.cz www.hotelcosmopolitan.cz/cs

Hotel Panorama Wellness Češkovice 168 
678 01 Blansko recepce@hotelpanorama.cz www.hotelpanorama.cz

Hotel Passage Lidická 23 
602 00 Brno  recepce@hotelpassage.eu www.hotelpassage.eu

Hotel Sladovna nám. U Pivovaru 3 
679 21 Černá Hora recepce@hotelsladovna.cz www.hotelsladovna.cz

Hotel Quality Křížkovského 496/20 
603 00 Brno‑střed reception.qbex@q‑hotels.cz www.qualityhotelbrnoexhibitioncentre.

com

Hrad Špilberk Špilberk 210/1  
662 24 Brno muzeum.brno@spilberk.cz www.spilberk.cz

Chateau Frotnier K Zámečku 16 
691 43 Hlohovec u Břeclavi info@chateaudefrontiere.com www.hranicnizamecek.cz

Maximus resort Hrázní 327/4a 
635 00 Brno rezervace@maximus‑resort.cz www.maximus‑resort.cz

Moravská galerie Místodržitelský palác Husova 14 
662 26 Brno info@moravska‑galerie.cz www.moravska‑galerie.cz/moravska‑

galerie/sluzby/pronajmy.aspx

OREA Congress Hotel Brno Křížkovského 458 
603 73 Brno‑střed conference@orea.cz www.oreacongresshotelbrno.cz 

OREA Hotel Santon Přístavní 38 
635 00 Brno‑Bystrc rezervace.santon@orea.cz www.orea.cz/resort‑santon

Otevřená zahrada Údolní 33 
602 00 Brno pronajmy@nap.cz www.otevrenazahrada.cz/Pronajmy.

aspx?room=0

Statek Samsara Polní 202, Klepačov 
678 01 Blansko info@stateksamsara.cz www.stateksamsara.cz

Veletrhy Brno Výstaviště 1  
647 00 Brno rent@bvv.cz www.bvv.cz

VIDA! Science centrum Křížkovského 554/12  
603 00 Brno pronajmy@vida.cz https://vida.cz/pronajmy

Vila Stiassni Hroznová 14 
603 00 Brno‑Pisárky vila@npu.cz www.vila‑stiassni.cz/cs

mailto:info@continentalbrno.cz
http://www.qualityhotelbrnoexhibitioncentre.com/
http://www.qualityhotelbrnoexhibitioncentre.com/
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Olomoucký kraj je ideální destinací k pořádání MICE akcí i pro korporátní klientelu, a to jak v rozmanitém regionu Střední 
Morava, tak i v horském prostředí Jeseníků. Olomouc patří mezi tři města v České republice, která mohou přivítat kongresy 
s více než 1 100 účastníky. V Jeseníkách existuje několik konferenčních kapacit s kvalitním zázemím až pro 500 hostů. 
Central Moravia & Jeseniky Convention Bureau je oficiálním reprezentantem Olomouckého kraje v oblasti MICE aktivit 
a kongresového cestovního ruchu.

Olomoucký kraj:
Místo pro váš kongres se zárukou

Olomoucký kraj – dvě tváře,  
co vás dostanou
Centrem regionu je Olomouc, starobylé město 
plné paláců, chrámů, nádherných kašen a s ba‑
rokním sloupem Nejsvětější Trojice zapsaným 
mezi památky UNESCO. V blízkosti Olomouce 
patří k atraktivním cílům krajině dominující 
Svatý Kopeček s poutní bazilikou a zoologickou 
zahradou. K výletům láká nejhlubší zatopená 
propast na světě – Hranická propast, několikery 
jeskyně – Zbrašovské, Javoříčské nebo Mladečské, 
pohádkové hrady Helfštýn, Šternberk a Bouzov. 
Úchvatné Muzeum historických kočárů v Če‑
chách pod Kosířem – díky unikátní a z velké části 
funkční sbírce, která čítá přes 100 kočárů z let 
1750 až 1920, se jedná o největší muzeum kočárů 
ve střední Evropě. V Lošticích odhalíte tajemství 
výroby olomouckých tvarůžků, zastavit se můžete 
i v Hanáckém muzeu v přírodě v Příkazech.
Zajímavá místa, která zpestří vaše MICE aktivity, 
najdeme i v Jeseníkách. K návštěvě zve přečer‑

pávací vodní elektrárna Dlouhé stráně – jeden 
ze sedmi divů České republiky. Nezapomenu‑
telné zážitky a poznání nabízí Ruční papírna ve 
Velkých Losinách – jediná svého druhu v České 
republice, která patří k posledním evropským 
svědkům starého papírenského řemesla. Ve 
Velkých Losinách určitě stojí za návštěvu také 
renesanční zámek a unikátní Termály Losiny. 
Priessnitzovy léčebné lázně – za svou existenci 
a pozdější proslulost vděčí svému zakladateli 
Vincenzi Priessnitzovi. Již v roce 1822 založil 
na Gräfenbergu první vodoléčebný ústav na světě, 
čímž položil základ novému lékařskému oboru – 
vodoléčbě. Areál lázní nabízí také jedinečný, 
volně přístupný balneopark.
Své obchodní partnery pozvěte na luxusní místo, 
které připraví jedinečnou atmosféru k uzavření 
velkých kontraktů – Resort Sobotín – nabízí 
pestrou škálu služeb, která uspokojí velmi náročné 
klienty. Jeseníky okouzlí krásnou přírodou. Z ven‑
kovních aktivit by stálo za to zastavit se na Rejvízu 

nebo na Vřesové studánce nedaleko Červenohor‑
ského sedla.
Olomoucký kraj nabízí celkovou konferenční kapa‑
citu pro 27 060 osob, unikátních 69 konferenčních 
prostor s kapacitou 50+ a 27 864 lůžek v kategorii 
tří a čtyřhvězdičkových hotelů. Jedinečné gastrono‑
mické zážitky nabízí velká řada kvalitních podniků 
v čele s Entrée Restaurant šéfkuchaře Přemka Forej‑
ta a také mnoho cateringových společností, které váš 
event vyšperkují nezapomenutelnou gastronomií, 
například LOBSTER Catering by Roman Paulus.

Central Moravia & Jeseniky  
Convention Bureau
Central Moravia & Jeseniky Convention Bureau 
je vám vždy k dispozici a slouží jako váš poradce 
při volbě toho správného místa pro váš firemní 
event. My víme, co vám a vašim partnerům bude 
vyhovovat pro dosažení těch nejvyšších cílů. Jsme 
profesionálové v oboru MICE – Meeting, Incenti‑
ves, Conventions, Exhibition.
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Několik inspirativních tipů pro  
doplňkový program nebo volný čas

CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU 
OLOMOUCKÉHO KRAJE
Jeremenkova 1191/40a 
779 00 Olomouc 
e‑mail: michael.zacek@centralaok.cz  
www.conventionok.cz

Hrad Bouzov
Když se nad zvlněnou krajinou objeví věže a čer‑
vené střechy hradu Bouzov, snadno podlehnete 
kouzlu a přenesete se do pohádky. A nebude to jen 
iluze, vždyť jeden z našich nejkrásnějších hradů 
milují i filmaři a rozehrávají v jeho kulisách příbě‑
hy o lásce, která všechno překoná. Hrad zde stál 
už ve 14. století, jeho současný středověký vzhled 
je výsledkem romantické přestavby z přelomu 
19. a 20. století, která je spojená s Evženem Habs‑
burským a Řádem německých rytířů.

Hrad Helfštýn
Ze strmého kopce u Týna nad Bečvou stráží Mo‑
ravskou bránu už od konce 13. století hrad Helf‑
štýn. Rozlohou patří k nejrozsáhlejším hradním 
komplexům v Evropě. Přežil dobývání, plenění 
i bourání a v posledních dekádách ožil a stal se ob‑
líbeným cílem výletů. Největším lákadlem je stře‑
dověký palác, který získal architektonicky unikátní 
moderní zastřešení a díky novým lávkám jsou pro 
návštěvníky zpřístupněna i horní patra paláce.

Svatý Kopeček
Poutní chrám Navštívení Panny Marie patří mezi 
významná sakrální turistická místa Olomouckého 
kraje. V roce 1995 ho navštívil i papež Jan Pavel II., 
který kostelu udělil čestný titul bazilika minor. 
V roce 2015 pak byl v poutní bazilice při slav‑
nostní vzpomínkové mši celebrované sekretářem 
papeže sv. Jana Pavla II. Stanislawem kardinálem 
Dziwiszem uložen poblíž hrobu sv. Viktora relik‑
viář s jeho ostatky (krví Jana Pavla II.). V roce 
2018 byl poutní areál na Svatém Kopečku zařazen 
mezi národní kulturní památky.

Priessnitzovy léčebné lázně
Vincenz Priessnitz začínal jako lidový léčitel v osadě 
Gräfenberg a postupně v Jeseníku vybudoval známé 
lázně. Jeho věhlas, úspěchy a metody využívající 
k léčbě přírodní vodu a pohyb se rozšířily po celém 
světě. Na louce nad lázněmi se nachází unikátní 
Balneopark, kde si příchozí mohou vyzkoušet 
Priessnitzovy metody na vlastní kůži. Na stezce tou‑

to vodní zahradou vás čekají přírodní lázně, koupel 
nohou s akupresurou, Priessnitzova lavička, chůze 
po oblázcích, přírodní sprcha i místa pro odpoči‑
nek. V místech rodného domu slavného léčitele, 
který zde nechal v roce 1822 postavit první vodolé‑
čebný ústav na světě, dnes najdete stálou expozici, 
jež poutavě přibližuje Priessnitzův život a dílo.

Loštice
Městečko Loštice je proslavené dlouhou tradicí 
výroby olomouckých tvarůžků. Našemu jedinému 
původnímu sýru je zde věnované celé  muzeum, 
kde se seznámíte s historií této aromatické 
pochoutky sahající až do 15. století. V Muzeu Olo‑
mouckých tvarůžků A.W. se také dozvíte příběh 
rodu Wesselsů a zhlédnete dokumenty o výrobě 
a historii Olomouckých tvarůžků. Prohlídka končí 
v podnikové prodejně, kde si můžete vybrat z pes‑
trého sortimentu této lahůdky nebo můžete zavítat 
do nedaleké Tvarůžkové cukrárny.

Hanácké muzeum v přírodě Příkazy
Jak se v minulosti žilo a co obnášela práce na ty‑
pickém hospodářství, poutavě ukazuje Hanácké 
muzeum v přírodě. Najdete ho v Příkazech neda‑
leko Olomouce a vzniklo z Kameníčkova gruntu, 
pocházejícího z 2. poloviny 19. století. Kolem 
něj se nacházejí téměř dvě stě let staré špaletové 
stodoly. Novinkou je multifunkční sál v jedné 
z historických špaletových stodol, určený převážně 
pro filmové projekce nebo divadelní představení.

Termály Losiny
Návštěvníci Jeseníků pak míří do Termálního parku 
s devíti bazény, z toho pět jich je ve vnitřní části. Plní 
je voda pramenu Žerotín o teplotě až 36 stupňů Cel‑
sia. Nechybí atrakce v podobě toboganu, divoké řeky, 
jeskyně, vodního hřibu nebo skluzavky. Milovníci 
saunování se mohou věnovat své zálibě na různé způ‑
soby a součástí areálu je rovněž restaurace. Venkovní 
areál bývá otevřený zpravidla od května do září.

Muzeum kočárů
O staletí zpět vás přenese Muzeum historických 
kočárů v Čechách pod Kosířem, které nemá v České 
republice srovnání. Vybudoval ho Václav Obr, který 
se restaurování a opravám věnuje několik desítek let 
a za tu dobu se mu podařilo zachránit před zničením 
řadu vzácných vozů. Nechybí v něm největší smuteč‑
ní kočár všech dob a přehlídka cestovních kočárů. 
Nejvzácnější exponát představuje Zlatá karosa vyro‑
bená ve Francii v roce 1750. Součástí muzea v archi‑
tektonicky zajímavé budově je expozice historických 
saní a luceren. Navštívit lze i restaurátorské dílny.

Javoříčské jeskyně
Krápníková pohádka pod Špraňkem. Podzem‑
ní systém Javoříčských jeskyní vytváří složitý 
komplex chodeb, dómů a propastí. Byly vytvořeny 
v ostrůvku devonských vápenců a na jejich vývoji 
se podílel potok Špraněk, který dal jméno národní 
přírodní rezervaci nad jeskyněmi.  ■

mailto:michael.zacek@centralaok.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Pavel_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Dziwisz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Dziwisz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Viktor_I.
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka_(%C4%8Cesko)
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Nejvýznamnější konferenční kapacity v Olomouckém kraji
Arcibiskupský palác Wurmova 9 

771 00 Olomouc kupka.jan@ado.cz www.arcibiskupskypalac.cz

BEA Centrum tř. Kosmonautů 1288/1 
779 00 Olomouc sona.pavelkova@beacentrum.cz www.beacentrum.cz

Bělecký Mlýn Zdětín 71 
798 43 Zdětín office@beleckymlyn.cz www.beleckymlyn.cz 

Clarion Congress Hotel Olomouc Jeremenkova 36 
779 00, Olomouc  info.cchol@clarion‑hotels.cz www.clarioncongresshotelolomouc.cz

Comfort Hotel Olomouc Centre Wolkerova 29 
779 00 Olomouc reception.colo@comfort‑hotels.cz www.comforthotelolomouccentre.com/cs/

Herbarium boutique hotel Dobrovského 16b 
779 00 Olomouc info@herbariumhotel.cz www.herbariumhotel.cz

Hotel Dlouhé Stráně Rejhotice 72 
788 11 Loučná nad Desnou‑Kouty info@hotelds.cz www.hotelds.cz

Hotel Flora Krapkova 439/34 
779 00 Olomouc hotelflora@hotelflora.cz www.hotelflora.cz

Hotel Golf Resort Olomouc Dolany‑Véska 89 
783 16 Dolany‑Véska recepce@golf‑olomouc.cz www.golf‑olomouc.cz

Hotel Hesperia Brněnská 55 
779 00 Olomouc hesperiahotel@gmail.com www.hotel‑hesperia.cz

Hotel Chateau Goldenstein Branná 1 
788 25 Branná recepce@chateaugoldenstein.com www.chateaugoldenstein.com

Hotel Jana Koliby 2 
750 02 Přerov recepce@hotel‑jana.cz www.hotel‑jana.cz

Hotel Praděd Thamm Krnovská 197 
793 76 Zlaté Hory pavlikova@hotelpraded.eu www.hotelpraded.eu

Hotel S‑PORT Véska 91 
783 16 Dolany‑Véska recepce@s‑port.cz www.s‑port.cz

Hotel Tennis Club Za Kosteleckou 49 
796 01 Prostějov nachtmannova@tennis‑club.cz www.hoteltennisclub.cz

Hotel Zámek Velká Bystřice Zámecké náměstí 773 
783 53 Velká Bystřice recepce@hotel‑zamek.cz www.zamekvelkabystrice.cz

NH Collection Olomouc Congress Legionářská 21 
779 00 Olomouc

nhcollectionolomouccongress@ 
nh‑hotels.com www.nh‑olomouc.cz

NUTRENDWORLD Chválkovice 604 
779 00 Olomouc recepce@nutrendworld.cz nutrendworld.cz/hotel

Pevnost poznání, Areál Korunní pevnůstky 17. listopadu 7 
779 00 Olomouc jan.jendrejek@upol.cz www.pevnostpoznani.cz

Priessnitzovy léčebné lázně Priessnitzova 12/299 
790 03 Jeseník info@priessnitz.cz www.priessnitz.cz

Regionální centrum Olomouc Jeremenkova 40b 
779 00 Olomouc rco@rco.cz www.rco.cz

Resort HODOLANY Ostravská 1 
772 00 Olomouc info@resort‑hodolany.cz www.resort‑hodolany.cz

Resort Sobotín Sobotín 13 
788 16 Sobotín reservation@resortsobotin.cz www.resortsobotin.cz

Sporthotel Kurzovní Rejhotice 149E 
788 11 Loučná nad Desnou recepce@kurzovni.eu www.kurzovni.eu

Sportovní areál Kouty Kouty nad Desnou 30 
788 11 Loučná nad Desnou marek@k3‑sport.cz www.kouty.cz

Termální lázně Velké Losiny Lázeňská 323 
788 15 Velké Losiny sales@lazne‑losiny.cz www.lazne‑losiny.cz

Theresian hotel & Spa Javoříčská 5 
779 00 Olomouc reception@theresian.cz www.theresian.cz

Výstaviště Flora Olomouc Wolkerova 17 
779 00 Olomouc kalab.milan@flora‑ol.cz www.flora‑ol.cz 

Wellness hotel Diana Žárovská 618 
788 15 Velké Losiny info@diana‑losiny.cz www.diana‑losiny.cz

Wellness hotel Hluboký dvůr Hrubá Voda 21 
783 61 Hlubočky hotel‑hluboky‑dvur@hotel.cz www.hotel‑hluboky‑dvur.hotel.cz 

mailto:kupka.jan@ado.cz
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mailto:sona.pavelkova@beacentrum.cz
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Zlínský kraj, turistická destinace Východní Morava, je jedním z nejrozmanitějších regionů v České republice. Nacházejí se 
zde úrodné nížiny i skutečné hory. Tisícileté tradice se zde setkávají s těmi staletými i novodobými. Čtyři různé národopisné 
oblasti tvoří studnici lidové kultury a folkloru, která nenajde konkurenci v celé střední Evropě. Otázka nezní, zda konferenci, 
teambuilding či firemní event pořádat zde. Ale v jakém stylu se má uskutečnit!
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Zlínský kraj – Východní Morava:
Region proslavený podnikatelským zázrakem jako 
inspirativní místo pro vaši konferenci či event
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Baťův Zlín
Kdo světově proslavil východní Moravu? Svatí 
Cyril a Metoděj, Jan Amos Komenský, Tomáš 
Baťa… Mohli bychom jmenovat dále, zůstaňme 
ale u muže, který nejenže dobyl svět jako král 
obuvi, ale je i 90 let po své smrti stále inspirující 
osobností. Jeho zcela a do detailů propracovaný 
systém řízení organizace nejlépe pochopíte právě 
ve Zlíně. Od počátku organizování eventu tak bu‑
dete obohacováni idejemi, na nichž vyrostla Baťova 
světová organizace.

Uprostřed funkcionalismu
Nejen na úspěch vašeho jednání, ale i na budoucí 
řízení vaší společnosti rozhodně bude mít vliv, 
když pracovní část vaší konference, doprovodný 
program, stravování i ubytování účastníků eventu 
umístíte to autentických baťovských prostor a pro‑
vozů. Ocitnete se v místech, jimž se ve 30. letech 
říkalo Valašská Amerika.

Realizace fantastických plánů
Po inspirativní práci přijde i stylová zábava – vedle 
historického či kulturního a společenského exkur‑
zu v podobě dobového baťovského večera můžete 
na vlastní kůži zažít další baťovské výdobytky: 
60 km dlouhou vodní cestu Baťův kanál, filmové 
ateliéry proslavené filmy Karla Zemana, prohlídky 
funkcionalistické architektury, technických pamá‑
tek a mnoho dalšího.
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Východní Morava:
Křižovatka Evropy

CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU 
VÝCHODNÍ MORAVY – EAST 
MORAVIA CONVENTION BUREAU
J. A. Bati 5520 
761 90  Zlín 
tel.: +420 577 043 903 
e ‑mail: info@vychodni ‑morava.cz 
https://www.vychodni ‑morava.cz/mice ‑cz/

Žádné hory nejsou jako ty valašské!
Rezorty na valašských horách – zejména Vsetín‑
ských Beskydech a Javorníkách si v ničem neza‑
dají s proslavenými horskými centry v Alpách. 
Poskytují špičkové možnosti pro turistiku, cyklo 
jízdy po krásných stezkách i na hřebenech, lyžo‑
vání, poté zajisté skvělý wellness. Navíc objevíte 
unikátní a pravou valašskou lidovou kulturu – 
působivé lidové stavitelství, svérázný folklor, 
a zejména gastronomii! Můžete se naučit něco 
opravdu nevšedního: vařit kyselici, péct koláč 
frgál, nebo dojit kozu a z jejího mléka vlastnoruč‑
ně udělat sýr.

Dokonale podmanivý půvab Luhačovic
Méně dynamický, zato však srovnatelně intenzivní 
inspirativní zážitek budete mít v nejkrásnějších 
moravských lázních. Mezi léčivými prameny 
a cennými secesními domy, jimž vévodí tvorba 
Dušana Jurkoviče, odpočíval i tvořil světový feno‑
mén Leoš Janáček. Luhačovice jsou rájem ozdrav‑

ného relaxu i studnicí zajímavých příběhů. Můžete 
se vrátit do doby před sto lety a čas dělit mezi 
procedury, procházky po kolonádě či návštěvy 
lázeňského divadla či kaváren s neopakovatelnou 
atmosférou. Nebo zůstaňte v současnosti a naplno 
využijte širokých možností wellnessu s následnou 
večerní návštěvou francouzského secesního restau‑
rantu s klavírní produkcí.

Stále živé baroko v Kroměříži
Vedle všech těžko uvěřitelných přírodních krás 
nabízí východní Morava také úžasné architekto‑
nické památky barokní, jež snesou srovnání s Itálií, 
Francií, Portugalskem. Stejně jako Arcibiskupský 
zámek se sněmovním sálem a obrazárnou plnou 
cenných děl jsou na seznamu UNESCO Podzá‑
mecká, a hlavně Květná zahrada, nevídané památ‑
ky evropského zahradnického umění. Podlehněte 
kouzlu baroka, nechte se jím obklopit a zažijte 
na vlastní oči, jaké by to bylo, patřit k horním 
deseti tisícům před 350 lety.

Tajemné chřibské lesy
Nečekanou kombinaci hlubokých lesů jako 
stvořených pro pěší putování, cyklo vyjížďky, lety 
balónem na straně jedné, ale i dotek cyrilome‑
todějské duchovní tradice Velké Moravy staré 

více než 1150 let na straně druhé nabízejí Chřiby. 
Nevelké tajemné pohoří, z něhož na širokou 
krajinu shlíží majestátní hrad Buchlov, vybízí 
k návštěvě velehradské baziliky či nedaleké Modré 
s velkomoravským archeoskanzenem či unikát‑
ní sladkovodní expozicí s podvodním tunelem. 
Rezorty v Chřibech jsou známé špičkovou úrovní 
wellnessu a lákavou blízkostí vinných sklepů.  ■
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Nejvýznamnější konferenční kapacity ve Zlínském kraji
14 | 15 Baťův institut Vavrečkova 7040 

760 01 Zlín andrea.zahradkova@14‑15.cz www.14‑15.cz

Amfík Bukovina Popovice 379 
686 04 Popovice info@amfikbukovina.cz www.amfikbukovina.cz

Augustiniánský dům A. Václavíka 241 
763 26 Luhačovice kalcu@augustian.cz www.augustian.cz

Dvůr pod Starýma Horama, vinařský penzion Boršice 746 
687 09 Boršice info@dvurpodstarymahorama.cz www.dvurpodstarymahorama.cz

ENDEMIT Boutique Hotel & Spa Horní Bečva 1029 
756 57 hotel@endemithotel.cz www.endemithotel.cz

Horský hotel Soláň Soláň – Bzové 339 
756 05 Karolinka recepce@hotelsolan.cz www.hotelsolan.cz

Hotel a restaurace Koníček Družstevní 167 
686 05 Mařatice hotel@hkonicek.cz www.hkonicek.cz

Hotel Abácie U Abácie 491 
757 01 Valašské Meziříčí recepce@hotel‑abacie.cz www.hotel‑abacie.cz

Hotel Adamantino Pozlovice 337 
763 26 Luhačovice rezervace@adamantino.cz www.adamantino.cz

Hotel Baltaci Atrium Lešetín II 651 
760 01 Zlín marketing@baltaci.cz www.baltaci.cz

Hotel Harmonie Luhačovice Jurkovičova alej 857 
763 26 Luhačovice sales@hotel‑harmonie.cz www.hotel‑harmonie.cz

Hotel Octárna Tovačovského 318 
767 01 Kroměříž hotel@octarna.cz www.octarna.cz

Hotel Relax Rožnov Lesní 1689 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm info@hotelrelax.cz www.hotelrelax.cz

Hotel SKANZEN Modrá 227 
687 06 Velehrad recepce@hotelskanzen.cz www.hotelskanzen.cz

Hotel Tomášov U Lomu 638 
760 01 Zlín hotel@tomasov.cz www.hotel‑tomasov.cz

Hotel Vega Luhačovice Pozlovice č. 99 
763 26 Luhačovice marketing@hotelvega.cz www.hotelvega.cz

Chřiby Resort (Ranč Kostelany, Lesní penzion Bunč) Roštín 287 
768 03 Roštín recepce@chribyresort.cz www.chribyresort.cz

Interhotel Zlín náměstí Práce 2512 
760 01 Zlín provoz@interhotelzlin.cz www.interhotelzlin.cz 

Kongresové centrum Zlín nám. T. G. Masaryka 5556 
760 01 Zlín jordan@kc‑zlin.cz    www.kc‑zlin.cz

Kulturní a kongresové centrum Elektra Masarykova 950 
763 26 Luhačovice aneta.pencikova@mdkelektra.eu www.mdelektra.eu

Lázně Luhačovice  
(Alexandria Spa & Wellness hotel a Společenský dům)

Lázeňské náměstí 436 
763 26 Luhačovice info@lazneluhacovice.cz www.lazneluhacovice.cz

Obchodní dům Zlín náměstí Práce 2523 
760 01 Zlín marketing@obchodnidum.cz www.obchodnidumzlin.cz

Resort Kyčerka – Grand hotel Tatra Na Mikulcově 505 
756 06 Velké Karlovice sales@grandhoteltatra.cz www.grandhoteltatra.cz

Resort Valachy (Spa hotel Lanterna, Wellness hotel Horal) Velké Karlovice ‑ Léskové 659 
756 06 Velké Karlovice sales@valachy.cz www.valachy.cz

Wellness and Spa Hotel Horal Radhošťská 1691 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm fom@horalhotel.cz www.hotel‑horal.cz

Wellness Hotel Pohoda A. Václavíka 203 
763 26 Luhačovice ‑ Pozlovice michalek@pohoda‑luhacovice.cz www.pohoda‑luhacovice.cz

Wellness Chata Jana Lopeník 78 
687 67 Lopeník rezervace@chatajana.com www.chatajana.com

Wellness Resort Energetic Rekreační 1037 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm manager@hotel‑energetic.cz www.hotel‑energetic.cz

Zámek Holešov nám. F. X. Richtra 190 
769 01 Holešov hasnikova@mks‑holesov.cz www.holesov.info/zamecky‑areal

Zámek Wichterle – Hotel a pivní lázně Osvobození 24 
763 21 Slavičín hotel@zamekwichterle.cz www.zamekwichterle.cz

mailto:sales@grandhoteltatra.cz
mailto:sales@valachy.cz
mailto:fom@horalhotel.cz
mailto:recepce@pohoda-luhacovice.cz
mailto:rezervace@chatajana.com
mailto:manager@hotel-energetic.cz
mailto:hasnikova@mks-holesov.cz
mailto:hotel@zamekwichterle.cz
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