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Jak by se dal stručně charakterizovat 
uplynulý rok z pohledu uskutečnění všech 
strategických záměrů, které jste si v rám-
ci z pohledu seskupení GASCONTROL 
GROUP stanovili?

Troufám si konstatovat, že skupina GAS-
CONTROL GROUP, i přes tísnivou ekono-
mickou situaci nejen v České republice, udě-
lala značné a úspěšné kroky v uskutečňová-
ní strategických záměrů, které si stanovila na 
začátku loňského roku. V tomto trendu le-
tos pokračujeme a chceme zde ještě mnohem 
víc. Za úspěch považujeme zejména inova-
ce, a to nejen vlastní, ale i ty, jež realizuje-
me s podporou fondů Evropské unie a s po-
mocí spoluřešitelů. Díky tomuto úsilí se nám 
podařilo urychlit inovace specializovaných 
technologických celků a produktů, s kterými 
jsme již vykročili nejen na české, ale i na za-
hraniční trhy.

Známy jsou již hospodářské výsledky dosa-
žené jednotlivými firmami.  Můžete stručně 
charakterizovat základní ekonomické uka-
zatele skupiny GASCONTROL GROUP?

Ve srovnání s loňským rokem se nám napří-
klad podařilo navýšit tržby a výkony o bezmá-
la 46 % na 2,7 miliardy korun, náš hospodář-
ský výsledek před zdaněním vzrostl o více než 
31 % a produktivita práce u nás oproti loňsku 
stoupla o bezmála 36 %, což jsou myslím si 
výsledky, za které se nemusíme stydět. 

Loni v prosinci jste se 
zmínil o aktivitách v ob-
lasti inovací, vývoje a vý-
zkumu, které vás posunu-
jí kupředu navzdory hos-
podářské recesi. Jak se 
vám dařilo právě tady?

Seskupení společností 
GASCONTROL GROUP 
se vydalo zejména ces-
tou inovací, protože v nich 
vidí rychlejší postup k do-
sahování vytčených cílů 
a výsledků i velkou výho-
du v konkurenceschopnos-
ti a kvalitě práce našich fi-
rem. Všechny sesterské 
společnosti – Gascontrol, 
společnost s. r. o., Gascon-
trol Plast, a. s., i MATEI-
CIUC, a. s., jsou úspěšnými 
řešiteli projektů výzkumu, 
vývoje a inovací, a to nejen 

podporovaných, ale i projektů vlastních. 

Pokud jde o první ze zmíněných společností, 
jaké inovační projekty v uplynulém roce usku-
tečňovala?

V oblasti inovací, s podporou evropských fon-
dů, byla společnost Gascontrol, s. r. o., loni úspěš-
ná. Zdárně ukončila projekt INOVACE I – „Re-
alizace soustrojí pro paroplynový cyklus do vý-
konu 500 kW spalováním nízkokalorických ply-
nů, např. Bioplyn“. Dále projekt INOVACE II 
– „Odorizační stanice tlaková“, který v prosinci 
loňského roku rovněž úspěšně završila. V úspo-
rách energií jsme v témže termínu na jednič-
ku zvládli i program EKO ENERGIE – v rám-
ci projektu „Energetická úsporná opatření výrob-
ního areálu společnosti Gascontrol“, a to instalací 
tepelného čerpadla, využívajícího odpadního tepla 
z technologie, ale i kompletního zateplení objektu 
výrobní haly na výrobu plastových 
trub a plastových desek.

Jak si vedle toho počínala druhá 
sesterská firma, akciová společ-
nost GASCONTROL PLAST? 

Také ona dokončila loni úspěš-
ně několik inovačních projektů, na-
příklad v rámci projektu POTEN-
CIAL za podpory evropských fon-
dů, vybudovala moderní „Výzkumné centrum 
pro plasty a energie“. To bude sloužit nejen spo-
lečnostem GASCONTROL GROUP, ale i jiným 

veřejným organiza-
cím a institucím, a sa-
mozřejmě je připra-
veno poskytovat své 
služby ke spoluprá-
ci s vysokými školami a výzkumnými organizace-
mi. Nu, a když už má být výčet plný, třetí ze spo-
lečností – MATEICIUC, a. s., se loni dobře vypo-
řádla s projektem „ŠKOLICÍ STŘEDISKO“, v je-
hož rámci vybudovala moderní a účelové školicí 
středisko nejen pro své potřeby, ale také v projek-
tu INOVACE dokončila plně automatizovanou lin-
ku na výrobu korugovaných vícevrstvých trubek.

Výrazně jste také akcelerovali v propagaci vy-
užití zemního plynu v dopravě, v dodávkách 
a montážích plnicích technologií CNG, a také 
jste zde získali kromě VEMEXU dalšího vý-
znamného partnera – LUKOIL. Jak hodnotí-
te tuto etapu? 

Značné úsilí v prezentování a činnostech v ob-
lasti CNG – tedy využití zemního plynu v dopra-
vě – nás dovedlo k tomu, že jsme pro náš vlastní 
projekt získali významné za-
hraniční partnery, jakými jsou 
společnosti VEMEX a LU-
KOIL. Oblast CNG je pro nás 
velkou výzvou, zvláště poté, 
co ceny pohonných hmot trva-
le rostou. Naším cílem je zde 
vybudovat síť čerpacích stanic 
na stlačený zemní plyn po celé 
České republice a rovněž  im-
plementace technologií CNG 
na benzinových čerpacích sta-
nicích našeho partnera VE-
MEX a LUKOIL. V tom vidí-
me obrovský potenciál.

Co naopak mohlo být pod-
le vás ještě lepší, v čem jsou 
ještě rezervy?

Je to především již zmíněná oblast CNG, kde 
se nedaří vše tak, jak bychom chtěli. Důvodem 
je malý zájem měst a obcí o ekologickou dopra-
vu i přesto, že právě plynová alternativa navíc vý-
razně šetří provozní náklady. Města a další oblas-
ti vůbec nevěnují znečišťování ovzduší pozornost, 
jakou si tento problém zaslouží. Například města 

v Moravskoslezském regionu Ostra-
va, Karviná, Frýdek-Místek nema-
jí téměř žádnou dopravu na CNG, 
což je v naprostém rozporu s Ha-
vířovem, kde podnik ČSAD vyu-
žil této příležitosti pro své úspory 
a již desítky let provozuje ekologic-
kou městskou a příměstskou auto-
busovou dopravu na stlačený zemní 
plyn s velkými úsporami pohonných 

hmot. Kromě jiných i tuto plnicí stanici pro ČSAD 
Havířov stavěla naše společnost Gascontrol, kte-
rá  vlastní dvě plnicí stanice CNG, a to v Havířo-

vě-Suché a ve Frýdku-Místku. Další rezervy vi-
dím ještě v úsporách a výrobě energií a výrobě al-
ternativních zdrojů energie výstavbou bioplyno-
vých stanic a spalovacích turbín. Zde je mnoho 
dosud nevyužitých možností, stejně jako v inova-
cích specializovaných technologických zařízení, 
například ORC zařízení a další. 

Bilancovali jste letošní první čtvrtletí; dá se ho-
vořit o návaznosti na úspěšný trend z loňské-
ho roku?

Nic se nemá zakřiknout, ale troufnu si říci, že 
ano. Začátek roku je téměř pro každou společ-
nost našeho zaměření rozjezdový. Doufejme, že 
se nám podaří úspěšně pokračovat v tomto tren-
du, a budu velmi rád, když se dostaneme ješ-
tě dále, ať již v realizaci zakázek u nás i v zahra-
ničí v oboru spalovacích turbín a bioplynových 

stanic, výstavby plnicích sta-
nic na CNG, odorizačních za-
řízení OSGC, ORC zaříze-
ní a dalších. A také bychom 
rádi dotáhli do konce všech-
ny záměry ve výzkumu, vý-
voji a inovaci v oblasti ener-
getiky a plastů.

Jste také významnými za-
městnavateli v havířov-
ském regionu. Kdy předpo-
kládáte vznik nových pra-
covních příležitostí pro roz-
šíření výroby s využitím re-
generovaných brownfieldů 
ve zdejším areálu? 

Průběžně s rozšiřováním 
výroby v jednotlivých divi-

zích se obsazují i pracovní místa. Posílili jsme 
novou divizi pro výrobu a montáže důlních kli-
matizací pro hlubinné doly, kde bylo přijato dal-
ších šest důlních techniků, dvě pracovnice pro ob-
chod a administrativu pro doly a dalších osm za-
městnanců v dělnických profesích. Výroba kom-
ponent pro důlní klimatizace se bude realizovat 
v zrekonstruovaném objektu. Rozšiřujeme tým 
techniků pro výstavbu bioplynových stanic, le-
tos jsme přijali dva projektanty a další techniky 
pro realizaci staveb bioplynových stanic, dále dva 
techniky pro stavby plynárenských zařízení. 

Tím výčet nekončí, neboť nyní obsazujeme na-
příklad dvě nová pracovní místa v obchodním od-
dělení. A k dalšímu nárůstu pracovníků dojde prů-
běžně dle požadavků vedoucích divizí; celkem 
půjde přibližně o osmiprocentní navýšení sta-
vu zaměstnanců v celé skupině GASCONTROL 
GROUP. 

rozmlouval Jiří Novotný

Na kvalitním základě 
se dobře staví
I ve složitém ekonomickém prostředí se dá docílit úspěchu v podnikání, 
tak  to  ostatně  komentoval  Mieczyslaw  Molenda,  generální  ředitel 
GASCONTROL, společnost s r. o., a současně zakladatel havířovského 
seskupení sesterských firem GASCONTROL GROUP
Na sklonku loňského roku jsme se spolu s generálním ředitelem GASCONTROL, společ- 
nost s r. o., a současně zakladatelem havířovského seskupení sesterských firem 
GASCONTROL GROUP, zamýšleli nad naplněním cílů, které si managementy pro loňský 
rok ve společnostech GASCONTROL, společnost s r. o., GASCONTROL PLAST, a. s., 
a MATEICIUC, a. s., a ostatní společnosti skupiny předsevzaly. Byla to převážně úspěšná 
bilance, nicméně dnes je možné s odstupem více než tří měsíců a se znalostí konkrétních 
hospodářských výsledků porovnat tehdejší prognózy s realitou. Proto jsem se za 
Mieczyslawem Molendou vydal do Havířova-Suché znova a požádal ho o rozhovor:

Značné úsilí v prezentování 
a činnostech v oblasti 
CNG – tedy využití 

zemního plynu v dopravě 
– nás dovedlo k tomu, 
že jsme pro náš vlastní 
projekt získali významné 
zahraniční partnery, jakými 
jsou společnosti VEMEX 

a LUKOIL. Oblast CNG je pro 
nás velkou výzvou, zvláště 
poté, co ceny pohonných 
hmot trvale rostou. Naším 
cílem je zde vybudovat síť 
čerpacích stanic na stlačený 

zemní plyn po celé 
České republice.

Mieczyslaw Molenda, generální ředitel GASCONTROL, společnost s r. o., 
a současně zakladatel havířovského seskupení sesterských firem 

GASCONTROL GROUP
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Prosperita je měsíční pe-
riodikum o podniká-
ní a vzájemné komuni-

kaci mezi firmami a jejich velkými skupina-
mi, mezi profesními uskupeními a navzájem 
v prostředí českého trhu. Přednostně informu-
je své čtenáře o dění v české ekonomice přede-
vším očima jednotlivých podnikatelských sub-
jektů a svazů, asociací, sdružení, unií, komor 
a Konfederace zaměstnavatelských a podnika-
telských svazů ČR. Velký prostor je věnován 
prezentacím formou článků a rozhovorů anebo 
klasické reklamě, která je jediným zdrojem fi-
nancování tohoto časopisu. Cílem je oslovit ši-
roké spektrum podnikatelů a manažerů s tím, 
že přednost mají informace o aktivním postoji 
k podnikání a vytváření trvalých hodnot.
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Účetní a poradenská firma
FISKUS CZ s.r.o.

vám nabízí:
vedení jednoduchého i podvojného
 účetnictví zpracování účetnictví za 

celý rok, mzdy, DPH, daňová přizná-
ní všeho druhu a řadu dalších služeb 

ekonomických a daňových 
(podnikatelské plány, úvěry, 
ekonomické vedení firem, 

krizové řízení apod.)
Kontakt: U Kanálky 1, 120 00 Praha 2,

tel.: 224 918 293; 224 922 420; 224 922 688; 
224 917 584; 223 016 650; 223 016 651, 

fax z jakéhokoli uvedeného čísla
www. fiskus.cz, mojmir@fiskus.cz 602 217 061

karel@fiskus.cz 603 423 097

•  Agentura pro podporu podnikání 
a investic CzechInvest

•  Agrární komora ČR
•  Asociace českého papírenského průmyslu
•  Asociace českých pojišťovacích makléřů
•  Asociace inovačního podnikání ČR
•  Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
•  Asociace podnikatelek a manažerek ČR
•  Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu 
•  Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade
•  Česká asociace koučů
•  Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu
•  Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství
•  Česká asociace pojišťoven 
•  Česká asociace pro soutěžní právo 
•  Česká leasingová a finanční asociace
•  Česká manažerská asociace
•  Česká společnost pro jakost 
•  Český svaz pivovarů a sladoven
•  Český svaz zaměstnavatelů v energetice
•  Družstevní Asociace ČR
•  Enterprise Europe Network při CRR ČR
•  Gender Studies
•  Hospodářská komora České republiky
•  Hospodářská komora hlavního města Prahy
•  Komora auditorů ČR
•  Komora certifikovaných účetních
•  Konfederace zaměstnavatelských 

a podnikatelských svazů ČR
•  Manažerský svazový fond 
•  Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů
•  Potravinářská komora ČR
•  Unie zaměstnavatelských svazů ČR
•  Sdružení automobilového průmyslu
•  Sdružení Korektní podnikání
•  Sdružení podnikatelů ČR
•  Sdružení pro cenu ČR za jakost – Czech Made
•  Sdružení pro informační společnost
•  Svaz dovozců automobilů
•  Svaz českých a moravských výrobních družstev
•  Svaz českých a moravských spotřebních družstev
•  Svaz chemického průmyslu ČR
•  Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
•  Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
•  Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení
•  Svaz průmyslu a dopravy ČR
•  Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR
•  Zemědělský svaz ČR

Redakční rada pracuje ve složení: Ing. Vladimír Feix, generální ředitel společnosti Český porcelán, a. s. Dubí, Jan Wiesner, čestný předseda Svazu českých 
a moravských výrobních družstev, PhDr. Hana Vaněčková: ředitelka externí a interní komunikace MPSS, Ing. Irena Vlčková, vedoucí sekretariátu a PR manager 
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA., generální ředitel společnosti SINDAT GROUP, předseda představenstva Asociace malých 
a středních podniků a živnostníků ČR, Prof. Ing. Jaroslav Antonín Jirásek, DrSc., ekonomický guru, Martin Malý, tiskový mluvčí, LG Electronics CZ, s.r.o., 
Ing. Ivo Gajdoš, viceprezident České manažerské asociace, Ing. Jan Taraba, ředitel Národního informačního střediska podpory kvality (NIS – PK)

1. Národní politika kvality
2.  Akce České manažerské asociace  

a Manažerského svazového fondu
3. Marketér roku 2011
4. Akce společnosti 1. VOX a. s.
5. Motocykl roku 2012
6. Střechy Praha 2012
7. Akce AIP ČR v roce 2012
8. AUTO ROKU 2012 v ČR
9. Konference Kvalita – Quality 2012
10.  Setkání COSMOPOLITAN EXECUTIVE  

HELAS LADIES CLUB
11. Výstava Praha a její dcery
12. Kvalita 2012 QUALITY
13. Proměny Evropy 2012
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Správné jaro
Vždycky mě vyděsí, když se ve zpravodajství ob-

jeví téma počasí. Buď je příliš zima, nebo nezvyklé 
teplo, hrozí záplavy nebo úporné sucho. Zdá se mi, 
že se bez katastrofických zpráv o počasí neobejde 
jediný týden. Nesouvisí to se změnami klimatu, ale 
s obrovskou a stále nenasycenou potřebou sdělo-
vacích prostředků a jejich čtenářů, diváků a poslu-
chačů po senzacích. Proto se přehání a místo vět-
ru se předpovídá uragán a po dvoudenních deštích 
potopa světa. Lidé se bojí rádi a třeba přestanou 
na chvíli lát politikům – jejich pozornost se upře 
k jinému tématu. Loňský rok asi nemůžeme hodno-
tit jako ten, který bychom si chtěli zopakovat. S vý-
jimkou zemědělců, kteří přes neustálé nářky dosáh-
li rekordních zisků. Prezident Agrární komory ČR 
Jan Veleba to vysvětlil tím, že v pravý čas zapršelo 
a ve vhodnou dobu přišlo teplé období. Příroda vy-
šla pěstitelům vstříc, a ještě k tomu byly zahraniční 
trhy hladové po potravinách. Takže až někdo bude 
láteřit, že tohle jaro nám byl čert dlužen, počkám si 
do konce roku. Třeba se ukáže, že to tak mělo být...

Pavel Kačer

NEjhEZČí POZVáNKA NA TISKOVKU
Igráček je zase náš

Pozvánka, která nás opravdu zaujala, byla 
na odpoledne 30. března na Petřínskou věž 
do Prahy, kde se uskutečnila tisková konfe-
rence u příležitosti zahájení výstavy znovu-
zrozené postavičky dětství mnoha z nás, to-
tiž Igráčka… Panáček mnoha profesí, s ni-
miž žila velká generace dnešních dospěláků, 
dědečků i babiček, býval kamarádem dět-
ských pokojíčků, obyvatelem tajných skrý-
ší a hrdinou napínavých snů. 

Interaktivní výstavu Fenomén Igráček 
připravil spolu s dalšími subjekty výrobce 
– společnost EFKO, která napomohla k zá-
chraně této snad až kultovní hračky. A nejen 
to – dnes vyvíjí a vyrábí další hry a hrač-
ky, jimiž se snaží probudit dětskou fantazii 
a zvídavost.  Miroslav Kotík, jednatel uve-
dené firmy, se rozhodl nabídnout trhu řadu 
novinek, také principy fyziky a mechani-
ky v mnoha různých pojetích, prostě život 
hrou, chtěl rovněž poodhalit výrobu české 
hračky a ukázat návštěvníkům – turistům ze 
zahraničí, kteří Petřínskou věž hojně navště-
vují, že věhlas českých hraček se vrací.

Pozvánka na tiskovku nepřišla jen mai-
lem, ale také v krabičce s Igráčkem a byla 
příjemným lákadlem do světa her a pohody. 
Agentura Crest Communications, která to 
vše vtipně režírovala, odvedla prima práci.

(rix)

S TUžKOU ZA UChEM

Stávající akreditované studijní obory ino-
vuje ostravská Vysoká škola podnikání. Pro-
jekt podporovaný zdroji Evropského sociál-
ního fondu spočívá v převedení jednotlivých 
oborů studijního programu Ekonomika a ma-
nagement do modulárního členění. To je za-
loženo na definici výstupů z učení (learning 
outcomes), které vyjadřují požadované klíčo-
vé kompetence posluchačů nezbytné pro ob-
last podnikání. 

V rámci projektu byla zpracována Metodi-
ka tvorby modulů, vytvořeny vlastní modu-
ly, studijní opory, e-learningové opory, bylo 
provedeno jejich pilotní ověření a evaluace. 
Dále byl vytvořen průvodce modulárním sys-
témem pro vyučující i posluchače a adaptován 
stávající informační systém. Cílovou skupi-

nou jsou studen-
ti vysokých škol 
i akademičtí pra-
covníci. V rám-
ci projektu se tvoří sociální partnerství se zá-
stupci zaměstnavatelů, kteří se podílejí na ex-
terní evaluaci výstupů projektu, a dále se roz-
víjí systém zaměstnanosti absolventů. Cílem 
inovace je nastavení takových forem výuky, 
jež budou více akceptovat požadavky zaměst-
navatelů na dovednosti absolventů vysokých 
škol a jejich praktickou uplatnitelnost v kon-
krétních pracovních pozicích a povoláních. 

Partnerem projektu je Univerzita Jana Amo-
se Komenského, o.p.s., v Praze.

PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc., 
vedoucí oddělení vědy a výzkumu VŠP, a.s. 

Vysoká škola podnikání inovuje studijní obory

Konference Kvalita 2012 se uskuteč-
ní 15. a 16. května 2012 v Ostravě. Tento 
21. ročník s mezinárodní účastí je pořádán 
v rámci Národního programu kvality 2012 
s mottem „Kvalitně, odpovědně a bezpečně 
pro příští generace“.

„Připravili jsme programovou nabídku plnou 
zajímavých odborných poznatků a zkušenos-
tí ve snaze pomoci změnit zaběhané pořádky 
a následně pracovat ještě kvalitněji, chytřeji 
a produktivněji. Jejich prostřednictvím se rov-
něž pokusíme prokázat, že odpovědné dodržo-
vání všech dlouhodobě ověřených zásad, pra-
videl, modelů a metodik je jedinou správnou 
cestou zvyšování výkonnosti, účinnosti a kon-
kurenceschopnosti našich organizací,“ uved-
la za pořadatele ředitelka společnosti DTO CZ 
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.

První den konference v kongresovém sále 
DTO CZ vystoupí např. Robert Szurman, před-
seda rady ČR pro jakost, který přiblíží realiza-
ci Strategie Národní politiky kvality 2011–2015. 
Rektor Vysoké školy podnikání Jiří Ciencia-

la bude hovořit 
o významu kva-
lity v procesech 
průmyslové a pedagogické praxe. Janak Meh-
ta, prezident International Academy for Quality 
v Dillí, seznámí se zkušenostmi s managemen-
tem kvality a udržitelného rozvoje.

Tématem druhého jednacího dne bude nejen 
kvalita ve všech souvislostech, ale i společenská 
odpovědnost organizací. Vystoupí Alena Pláško-
vá z VŠE Praha s příspěvkem Zkušenosti z Ná-
rodní ceny ČR za společenskou odpovědnost. 
O společenské odpovědnosti jako součásti stra-
tegie excelentní firmy promluví Pavel Mikloška 
z Ahold Czech Republic a další. V doktorandské 
sekci se bude Kateřina Bílecká z VŠB TU Os-
trava věnovat environmentálním aspektům spo-
lečenské odpovědnosti organizací. Milan Eng-
lárt ze Žilinské univerzity promluví o udržitel-
ném rozvoji dopravní infrastruktury. V postero-
vé sekci vystoupí například Petr Čamlík z Tran-
srollu-CZ Lednice s příspěvkem Kvalita a podni-
kání. (red)

O kvalitě opět v Ostravě
Akvizice tří společností během necelých dvou 

měsíců, taková je letošní bilance tuzemského 
lídra na poli podnikových informačních systé-
mů, společnosti Asseco Solutions. Po nedávné 
integraci ARCON Technology se v těchto dnech 
staly součástí Asseco Solutions další dvě reno-
mované softwarové společnosti: 2. dubna byla 
podepsána smlouva s JPN. consulting a 4. dub-
na s NZ SERVIS.

Společnost JPN. consulting byla řadu let vý-
znamným partnerem systémů HELIOS. Mezi její 
zákazníky patří například Dopravní podnik Ostra-
va, Vítkovice Holding či Kordárna Plus. V kate-
gorii Business Intelligence doplňují produktové 
portfolio vlastní software Charlie a mezinárodní 
produkt IBM Cognos. NZ SERVIS je jedním ze 
dvou největších českých producentů softwaru pro 
oblast cel a pro komunikaci s veřejnou správou. 
Poskytuje též různé související služby, včetně po-
radenství, správy sítí či vývoje software na zakáz-
ku. Přechodem k Asseco Solutions se významně 
rozšíří portfolio služeb poskytovaných zákazní-
kům systémů HELIOS.  (tz)

Asseco Solutions akceleruje



3www.prosperita.info

4/2012fENOMéN kvALITA

O kvalitě – směru, o jehož prosazování do 
života firem a institucí usiluje Národní in-
formační středisko podpory kvality při Čes-
ké společnosti pro jakost, jsem hovořila 
s jeho ředitelem Ing. Janem Tarabou: 

O kvalitě se dnes hovoří ve všech souvis-
lostech. Tento pojem má také daleko širší 
význam, než by si kdo ještě před pár lety 
byl ochoten připustit. Jeho nový rozměr 
se dotýká například udržitelného rozvoje 
na zemi. Jak v těchto souvislostech kvali-
tu vnímá Národní informační středisko?

Plně s vámi souhlasím. V poslední době 
se s kvalitou opravdu setkáváme pomalu na 
každém kroku. Mně osobně se s tímto slo-
vem pojí něco pozitivního, nadstandardní-
ho, co vystupuje nad průměr. Domnívám 
se, že požadavek na kvalitu má souvislost 
se současnou obtížnou společenskou situa-
cí, kdy se na nás valí pojmy jako ekono-
mická krize, škrty, zdražování, utahování si 
opasků, nekorektní mezilidské vztahy atd. 
Těch negací je až příliš a je potřeba vnímat 
i pozitivní informace. A do tohoto šuplíku 
kvalita bezpochyby patří. 

Národní informační středisko podpo-
ry kvality se zaměřuje zejména na kvalitu 
v rámci  firem či organizací veřejného sek-
toru, kdy pomocí komplexního a ucelené-
ho hodnocení s jasnými standardizovanými 
pravidly pomáháme zvyšovat konkurence-
schopnost, implementovat moderní mana-
žerské nástroje, a to pomocí programů Ná-
rodních ceny kvality. Dále se zaměřujeme 
na oblast kvality výrobků a poskytovaných 
služeb v rámci jednotného systému značek 
kvality, který veřejnosti prezentujeme pod 
názvem Program Česká kvalita.

Významné je nové pojetí a nový ročník 
programů národních cen – Národní cena 
kvality a Národní cena za společenskou 
odpovědnost, kterou každoročně vyhla-
šujete. Co se změnilo a proč?

Rok 2011 byl z pohledu programů ná-
rodních cen převratný díky vysokému po-
čtu účastníků – zástupců podnikatelské-
ho sektoru i organizací sektoru veřejného. 
Prestiž Národních cen kvality vyplývá z je-

jich komplexnos-
ti a objektivity. 
Hodnotí se v nich 
nejen kvalita vý-
robků či služeb, 
ale i úroveň ma-
nagementu, eko-
nomické výsled-
ky, vztah k ži-
votnímu prostře-
dí a společenská 
odpovědnost fir-
my. Systém hod-
nocení umožňu-
je objektivně po-
rovnat firmy růz-
ných oborů a ve-
likostí. Každá 
společnost, která 
se programu zú-
častní a apliku-
je EFQM model, 
získá okamži-
tě přehled o tom, 

jak si stojí v porovnání s konkurencí, kde 
jsou její silné stránky a kde naopak zaostá-
vá. Management tak dostává neocenitelné 
informace pro zlepšování výsledků. 

V zahraničí je dosažení Národní ceny kva-
lity nejvyšší metou, již může firma dosáh-
nout. Předávání těchto ocenění se ujímají 
předsedové vlád (např. v Japonsku), hlavy 
monarchií (Švédsko, Velká Británie) či pre-
zidenti, jako třeba v USA, kde je cena do-
konce zakotvena federálním zákonem.

Ale vraťme se ještě k nám do České re-
publiky. V Programech Národní ceny kvali-
ty mají podnikatelé jedinečnou šanci – díky 
podpoře ministerstva průmyslu a obcho-
du – aplikovat EFQM model s minimální-
mi náklady. A pro ty, kdo si chtějí model 
jen vyzkoušet, jsou připraveny zjednoduše-
né modely START a START PLUS. 

Co se týče společenské odpovědnosti, tak 
ta je u nás zatím vnímána spíš jako povin-
nost poskytovat sponzorské dary a podpo-
rovat charitu. Skutečnému konceptu CSR se 
věnují jen velké firmy, které již jeho význam 
v marketingu pochopily, nebo pobočky za-
hraničních společnos-
tí, do kterých je zavá-
děn jako součást kul-
tury mateřské firmy. 
Ale na západ od na-
šich hranic již zákaz-
níci kladou mnohem 
více důraz na ohle-
duplnost k životnímu 
prostředí a dodržová-
ní zásad udržitelného 
rozvoje, takže i úro-
veň společenské odpo-
vědnosti hraje v jejich 
rozhodování na trhu 
čím dál větší roli.

V loňském roce byla 
přijata Strategie Ná-
rodní politiky kvali-
ty na léta 2011–2015. Jaký je cíl a jak se 
to promítá do života jednotlivých subjek-
tů, zejména firem?

Záměry obsažené ve zmiňované strategii 
představují z pohledu Rady kvality ČR (po-

radní, iniciační a koordinační orgán zřízený 
v rámci rezortu ministerstva průmyslu a ob-
chodu ČR) přehled nejdůležitějších aktivit 
pro další rozvoj kvality v ČR, kterými by 
se měly rezorty, samospráva, 
podnikatelská i jiná uskupe-
ní, školy, poradenské a vzdě-
lávací organizace i nezisko-
vý sektor, ve své každoden-
ní práci ve vztahu ke kvali-
tě prioritně zabývat. Z výše 
uvedeného je tedy zřejmé, 
že Rada kvality ČR má při realizaci plat-
né Strategie Národní politiky kvality vel-
mi široký odborný záběr. Aby sama moh-
la tuto činnost kvalitně vykonávat, opírá 
se přitom o činnost odborných sekcí, v je-
jichž čele stojí příslušně kvalifikovaní čle-
nové Rady. Smyslem tohoto opatření je vy-
tvořit prostřednictvím expertů zpětnou vaz-
bu, která by zajistila činnosti Rady těsněj-
ší sepětí s aktuálními problémy kvality v ži-
votě společnosti.

Moderní metody řízení je jedno z témat, 
které se prolínají aktivitami spojenými 
s národními cenami. Zhruba před rokem 
jste společně s Asociací malých a střed-
ních podniků a živnostníků ČR uskuteč-
nili průzkum, který ukázal řadu slabin 
v řízení firem u nás. Nač se chystáte le-
tos?

V loňském roce zadala Rada kvality ČR 
ve spolupráci s Asociací malých a středních 
podniků a živnostníků ČR průzkum na téma 
Názory podnikatelů na moderní metody ří-
zení společnosti. Výzkumu se zúčastnilo 
541 zástupců z firem s více než 25 zaměst-
nanci s oborem činnosti výroba, obchod 
a služby. Jeho cílem bylo zjistit, jak je mož-
né zlepšit pomoc, kterou obě organizace 
poskytují českým podnikatelům při imple-
mentaci moderních metod řízení, zavádění 
inovací a zlepšování efektivity firem.

V minulosti byla prováděna řada průzku-
mů, které ukazovaly, že pro české podni-
ky byla nejdůležitější konkurenční výho-
dou cena. 

Z tohoto pohledu jsou závěry zadaného 
průzkumu převratné. Výsledky totiž uká-
zaly zásadní změnu orientace konkurování 
cenou na konkurování kvalitou! Za nejdůle-
žitější konkurenční výhodu označila v prů-
zkumu většina respondentů pružnost, rych-
lost dodávek a kvalitu produktů. To pova-

žujeme za velmi po-
zitivní signál, proto-
že pro naši proexport-
ně orientovanou eko-
nomiku je zvyšování 
konkurenceschopnos-
ti nepochybně klíčo-
vým úkolem pro bu-
doucnost.

Zajímavá je také 
skutečnost, že téměř 
80 % oslovených re-
spondentů uvedlo, že 
moderní metody říze-
ní považují za stěžej-
ní pro kvalitní řízení 
podniku, 98 % z nich 
pak považuje kvalit-
ní a koncepční říze-
ní podniku za důleži-

té pro jeho dlouhodobou konkurenceschop-
nost.  

Na druhou stranu 77 % oslovených podni-
katelů aktivně žádnou moderní metodu ří-
zení nezná a téměř stejné procento firem ani 

takovou metodu nepoužívá. Tím je ze stra-
ny podnikatelského sektoru opomíjen jeden 
z klíčových prvků udržení a zvyšování kon-
kurenceschopnosti.

Rada kvality ČR má v rám-
ci svého know-how efektiv-
ní nástroje pro rozvoj a zvy-
šování konkurenceschop-
nosti a díky podpoře minis-
terstva průmyslu a obcho-
du mají naše firmy již řadu 
let k dispozici účelné mode-

ly k implementaci. Stačí jen využít některý 
z programů Národních cen ČR.

Co se týče plánů v letošním roce, mohu 
prozradit, že chystáme průzkum zaměřený 
na značky kvality pro spotřebitele. S jeho 
výsledky budeme samozřejmě čtenáře Pro-
sperity informovat.

Hodně se v současnosti diskutuje nad 
kvalitou potravin, jež nabízejí obchod-
ní řetězce, a nad kvalitou jejich informa-
cí, jimiž je zahrnována veřejnost. Někte-
ré obchodní společnosti dokonce až para-
zitují na Programu Česká kvalita. Jak to 
hodnotíte a jaké stanovisko zaujímáte? 
A co s tím?

Kvalitu na trhu pro spotřebitele vnímám 
jako závažný problém, který by vydal na 
samostatný rozhovor. V českém obchodu 
a službách jsou s kvalitou značné problémy. 
Marketing firem této oblasti je převážně za-
měřen na tzv. „nejnižší ceny“, dosahované 
často prostřednictvím mizerné kvality, ně-
kdy i podvodem. Jak ukázaly kontroly Čes-
ké obchodní inspekce – v některých přípa-
dech už nemůžete věřit ani složení výrobku 
na vinětě ani pochybným označením kvali-
ty, za kterými nestojí kontrola kvality pro-
střednictvím expertů třetí nezávislé strany.

Program Česká kvalita vznikl právě pro-
to, aby odlišil seriózní a důvěryhodné znač-
ky kvality, které budou dobrým vodítkem 
pro spotřebitele při nákupu. Program Čes-
ká kvalita je garantován usnesením vlády. 
Hlavním smyslem tohoto programu je od-
dělit zrno od plev a poukázat na poctivé 
značky, které jsou udělovány jen po přís-
ném a nezávislém ověřování kvality tře-
tí stranou a podléhají pravidelné kontrole. 
Pouze výrobek či služba nesoucí logo toho-
to programu je zárukou opravdové kvality.

Vy osobně se otázkám kvality věnujete řadu 
let, sám máte rád kvalitní a precizní práci, 
nesnášíte šlendrián. Co vás vlastně přivedlo 
do pozice šéfa organizace, která prosazuje 
kvalitu do života firem a institucí?

Víte sama, jak to v životě chodí, cesty 
osudu jsou nevyzpytatelné. Původně jsem si 
myslel, že půjdu ve stopách svého otce, ve-
řejnosti ne neznámého odborníka v oblasti 
bydlení. Také jsem nastoupil do zaměstná-
ní, které s oblastí bydlení souviselo, i když 
se nejednalo přímo o společnost mého otce. 
Zhruba před devíti lety jsem však od svo-
jí kolegyně získal informaci o tom, že Ná-
rodní informační středisko podpory kvality 
hledá mladou, perspektivní a samostatnou 
pracovní sílu. Přihlásil jsem se tedy do kon-
kurzu, no a vidíte, jak to nakonec dopadlo. 
Dnes mám tu čest celé středisko vést a roz-
víjet jeho další aktivity.

K mému životnímu směrování přispěla i ta 
skutečnost, že jsem vždy fandil poctivé prá-
ci, a tedy i kvalitě v nejrůznějších souvis-
lostech. Kvalitně jsem se vždy také snažil 
pracovat. Držím se toho doposud.

za rozhovor poděkovala Eva Brixi

…něco pozitivního, nadstandardního, 
co vystupuje nad průměr...
kvalita je i není samozřejmost. Záleží na tom, jak kdo k tomuto termínu a jeho obsahu 
přistupuje. Pro odborníky, kteří se kvalitou podnikání, práce, života dlouhodobě 
zabývají, představuje slovo kvalita ucelený systém prvků, které vedou příslušný subjekt 
k dokonalejšímu postavení nejen na trhu. firmu činí úspěšnější, konkurenceschopnější, 
lépe vnímanou, v povědomí lidí ceněnou. Zákazníci, spotřebitelé, odběratelé ji v těchto 
souvislostech vnímají jako seriózní, důvěryhodnou, spolehlivou. A to je cenné, a nejde 
jen o image.

Národní informační středisko 
podpory kvality se zaměřuje 
zejména na kvalitu v rámci 
firem či organizací veřejného 

sektoru, kdy pomocí komplexního 
a uceleného hodnocení 

s jasnými standardizovanými 
pravidly pomáháme zvyšovat 

konkurenceschopnost, 
implementovat moderní 

manažerské nástroje, a to pomocí 
programů Národních ceny kvality. 
dále se zaměřujeme na oblast 

kvality výrobků a poskytovaných 
služeb v rámci jednotného 

systému značek kvality, který 
veřejnosti prezentujeme pod 

názvem Program Česká kvalita.

Ing. Jan Taraba, ředitel Národního informačního střediska podpory kvality
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dRObNOSTI ZE SVěTA POdNIKáNí

Městská policie na elektro skútrech
Městská policie v Neratovicích bude v rámci 

své služby využívat elektrické skútry. K tomuto 
rozhodnutí je vedlo více důvodů, mezi hlavní pa-
tří bezesporu nízké provozní náklady a ekologic-
ký provoz. Město Neratovice vypsalo výběrové 
řízení na pořízení elektrických skútrů v rámci ob-
novy a modernizace stávajícího vozového parku. 
Výběrové řízení nakonec vyhrály elektrické skút-
ry české značky Akumoto. (tz)

karta přispívá na stavební spoření
Česká spořitelna přináší jako první banka na 

trhu svým klientům za placení Chytrou kartou ČS 
odměny na účty stavebního spoření. S touto služ-
bou klienti získají při platbě Chytrou kartou ČS 
za každých 1000 Kč nákupu v obchodě 10 Kč na 
svůj účet stavebního spoření u Stavební spořitel-
ny ČS. Banka službu představila 15. ledna 2012 
a zatím ji využilo více než 1000 klientů. 

(tz)

dHL zintenzivňuje přepravu
DHL, přední světový poskytovatel mezinárod-

ních expresních přepravních služeb, oznámil vý-
znamné zlepšení své nabídky o mezikontinen-
tální přepravu, kterou bude možné využívat od 
27. března 2012. Zavedení nového leteckého spo-
je mezi Hongkongem, Los Angeles a Lipskem 
představuje nabídku unikátních přepravních slu-
žeb na klíčových obchodních trasách mezi Asií, 
západem USA a Kanadou.  (tz)

AGROÚvěR PGRLf 3+ sníží náklady 
Společnost Société Générale Equipment Finan-

ce připravila výhodnou nabídku financování ná-
kupu zemědělské techniky. Díky AGROÚVĚRU 
PGRLF 3+ mohou zemědělci snížit náklady na 
financování nové techniky. Ve spolupráci s Pod-
půrným a garančním rolnickým a lesnickým fon-
dem (PGRLF) mohou čerpat dotaci na úrokovou 
sazbu ve výši 4 procenta z programu Zemědělec. 

(tz)

více informací na www.iprosperita.cz

V Libereckém kraji existují značné rozdíly 
mezi potřebami trhu práce a tím, co uchaze-
či o pracovní místa skutečně nabízejí. O tom-
to i dalších tématech diskutovali účastníci ku-
latého stolu s názvem Efektivní trh práce pro 
21. století – další vzdělávání z pohledu zaměst-
navatelů, který se uskutečnil 20. března v  Li-
berci. Mezi účastníky akce se objevili nejen zá-
stupci významných zaměstnavatelů v krajích, 
ale také představitelé Úřadu práce ČR či Kraj-
ského úřadu Libereckého kraje.

Chybí řemeslníci a opraváři, ale také řidiči
V úvodu vystoupil Karel Tichý ze společnos-

ti Asistenční centrum, jež poskytuje strategické 
a ekonomické poradenství při získává-
ní dotací a grantů, a prezentoval výsled-
ky provedené analýzy disparit trhu práce 
v Libereckém kraji. Podle ní jsou nedostatky pra-
covního trhu v regionu dvojího rázu. Jednak exis-
tují oblasti, kde je příliš mnoho absolventů, kteří 
pak těžko nacházejí uplatnění – například gastro-
nomie, hotelnictví, obory služeb. A na druhé straně 
se nacházejí oblasti, v nichž je naopak mnoho pra-
covních míst, ale absolventů je nedostatek. Mezi 
ně se řadí hlavně učňovské obory obecně, a z nich 
zdaleka nejvíce strojírenství a strojírenská výroba, 
ale dále třeba také textilní výroba a oděvnictví, což 

je určité regionální specifikum Libereckého kraje. 
Obecně lze říci, že mnohem vyšší poptávka je na 
trhu práce po absolventech učebních oborů než po 
absolventech maturitních oborů. To potvrdil i pře-
hled nejvíce poptávaných profesí v Libereckém 
kraji, mezi něž patří především řemeslníci a opra-
váři (např. svářeči, páječi či nástrojáři) a také ob-
sluha strojů, mj. obráběcích strojů, montážní děl-
níci či řidiči.

výuka na učilištích je dražší než na gymnáziích
Karel Bárta z Krajského úřadu Libereckého kra-

je poukázal na systémové nedostatky financová-
ní středních i vysokých škol, zatímco Marie Sei-
fertová z Úřadu práce ČR v Liberci vidí význam-

nou příčinu současného stavu i ve faktu, 
že výuka na učilištích je dražší než vý-
uka na středních odborných školách či 

gymnáziích, a tím pádem se hůře shání potřebné 
finanční prostředky. Zástupci zaměstnavatelů Eva 
Krausová z Grupo Antolin Bohemia a Jiří Halá-
mek ze Severochemy potvrdili, že jejich firmy jen 
málo zaměstnávají absolventy, protože pracovník 
bez praxe představuje pro společnosti značné rizi-
ko i dodatečné náklady na doškolování. 

Naproti tomu Ondřej 
Šíp z Preciosy naznačil 
možnosti efektivní spolu-

práce: „Preciosa dlouhodobě spolupracuje se ško-
lami prostřednictvím vlastní nadace a také napří-
klad formou soutěží, mimo jiné Mistr křišťálu pro 
mladé designéry, které se mohou zúčastnit všechny 
školy v ČR. Z řad účastníků těchto soutěží máme 
za poslední roky několik nových pracovníků, a to 
při minimálních nákladech.“

Jak podobné neduhy trhu práce vyléčit? S ře-
šením přichází nově budované systémy Národní 
soustava povolání a Národní soustava kvalifikací, 
které ve své prezentaci představil Bohumil Mužík 
ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. Účastníci kula-
tého stolu se dozvěděli, že obě soustavy význam-
ně posílí smysl dalšího vzdělávání pro řešení 
struktury lidských zdrojů ve firmách, zpřesní ko-
munikaci s Úřadem práce ČR a agenturami prá-
ce a pomohou účinněji koordinovat procesy roz-
voje lidských zdrojů. Hlavním cílem obou systé-
mů je optimalizace profesní skladby zaměstnanců 
ve firmách, tak aby zaměstnavatelé měli vždy pří-
ležitost vyhledat potřebnou pracovní sílu. K tomu 
slouží aktuální katalog prací vytvořený v rámci 
NSP jako komunikační nástroj všech subjektů zú-
častněných na trhu práce.

(tz)

Lidé po dovršení 50 let života a mladí lidé, čer-
ství absolventi, jsou nejčastější skupinou, která 
se setkává s diskriminací na trhu práce. Svět, kde 
člověk po dokončení školy zaujal pozici v oboru 
a postupně před odchodem do zaslouženého dů-
chodu budoval kariéru, je pomalu ale jistě minu-
lostí. Podle nových odhadů budou lidé nastupují-
cí generace zastávat během produktivního věku 
v průměru 14,2 různých pozic (a to často ve vel-
mi odlišných oborech). V roce 2006 na sto Čechů 
v produktivním věku (20–64 let) připadlo 55 lidí, 
kterým je buď nad 65 let, nebo méně než dvacet. 
Tento poměr se však podle demografických od-
hadů má prudce změnit – na 100 produktivních 
lidí má připadnout 105 „závislých“. Doporuče-
ní od OECD pro Českou republiku je jednoznač-
né: „Najděte práci pro staré lidi, umožněte prá-
ci těm, kteří pracovat chtějí a mohou.“ Na alar-

mující stav se snaží upozornit také Evropská unie, 
která vyhlásila rok 2012 Evropským rokem ak-
tivního stárnutí a mezigenerační solidarity. „Vy-
hlídky do budoucnosti jsou velice nejisté, proto 
je nutné tento problém řešit a mluvit o něm již 
dnes,“ shodli se účastníci debaty pořáda-
né 7. března v Evropském domě.

„Jakmile se v Evropské unii začnou 
projednávat sociální otázky, členské 
státy nejsou ochotny diskutovat, protože to po-
važují za věc subsidiarity,“ uvedl Richard Fal-
br, člen Výboru pro zaměstnanost a sociální 
otázky Evropského parlamentu. Dle jeho ná-
zoru je však nutné, abychom se zabývali těmi-
to problémy ne jen na národní úrovni, protože 
stárnutí populace je věcí celé Evropy. Z dlou-
hodobého hlediska je tedy nutné podpořit na-
talitu obyvatelstva tak, aby mateřství nezna-

menalo překážku při uplatnění na trhu práce. 
Dále je také nutné, aby státy dokázaly zpružnit 
trh práce i rozšířením možností firem pro vyu-
žívání zkrácených úvazků. V neposlední řadě 
jsou pro pracovní sílu velice atraktivní možnos-

ti zvyšování kvalifikace a rekvalifika-
ce zaměstnanců, díky čemuž získáva-
jí zaměstnanci možnost dále se uplat-
nit i v jiných oborech a reagovat tak na 

změnu poptávky po pracovní síle. 
Přední specialistka na problematiku ageizmu 

Lucie Vidovičová upozornila, že diskriminace 
na základě věku na trhu práce není nový feno-
mén. Poukazují na to také výsledky jejího vý-
zkumu z roku 2007, podle kterého věk hraje roli 
nejen při přijímání a ztrátě zaměstnání, ale také 
v souvislosti s dalším vzděláváním, povýšením, 
výší platu nebo žádostí o úvěr.  (tz)

Liberecký kraj: Vyučený má na trhu práce více šancí než maturant

Problém diskriminace na trhu práce legislativa nevyřeší Inovační 
podnikání není 
vzduchoprázdno 

Význam inovací při zvyšování konkuren-
ceschopnosti české ekonomiky neustále ros-
te. Tomu odpovídá i zaměření hlavních úko-
lů Asociace inovačního podnikání (AIP) na 
rok 2012.

Program AIP ČR INOVACE XXI se zaměří na 
strukturu systému inovačního podnikání v ČR, 
oblast technické tvůrčí práce (ochrana průmys-
lového vlastnictví), přípravu odborníků pro ob-
last inovačního podnikání (obor Inovační inže-
nýrství), legislativu pro oblast VaVaI, financová-
ní inovačních a technologických projektů se za-
měřením na inovační firmy, inovační vouchery, 
specifické projekty (Regionální inovační strate-
gie, Regionální inovační infrastruktura, součin-
nost se SVTP ČR na projektu Národní síť VTP 
v ČR, SPINNET  a na podíl AIP na realizaci Re-
formy systému VaVaI v ČR.

Pracovní týmy AIP 
ČR se budou zabý-
vat tématy „politika“ – realizace Reformy systé-
mu VaVaI v ČR,  „výchova“ – příprava odborníků 
a „regiony“ – inovační podnikání v krajích; ino-
vace a technologie v rozvoji regionů.

Důraz klade AIP na zastoupení v krajích, v re-
gionálních rozvojových agenturách a na součin-
nost s Českou asociací rozvojových agentur a dal-
šími partnery. Podpoří odborné týmy k inovační-
mu podnikání v krajích, případně ustavené porad-
ní orgány kraje. Asociace inovačního podniká-
ní se bude podílet na realizaci Národní politiky 
VaVaI na léta 2009–2015. Pokračovat bude vy-
dávání už 20. ročníku časopisu Inovační podni-
kání a transfer technologií. Součástí informační 
činnosti budou publikace „Inovační inženýrství“ 
a práce s dosud vydanými tituly.

Letos se bude AIP zabývat i problematikou 
ochranné známky – ip tt, Galerie inovací, Cena 
Inovace roku, Technologický profil ČR.

Rok vyvrcholí akcí INOVACE 2012, Týden vý-
zkumu, vývoje a inovací v ČR od  4. do 7. pro-
since 2012. Uskuteční se 19. ročník mezinárod-
ního sympozia s plenárními a odbornými sek-
cemi, 19. mezinárodní veletrh invencí a inovací 
a 17. ročník Ceny Inovace roku 2012. (tz)

„Ačkoli globální regulátoři již dlouho pouka-
zují na nenahraditelnou úlohu vrcholového ma-
nagementu v oblasti prevence praní špinavých 
peněz, většina finančních institucí přisuzuje této 
problematice jen střední důležitost,“ konstatoval 
Maroš Holodňák, Director, z oddělení Forenz-
ního šetření, KPMG Česká republika a pokra-
čoval: „Vzhledem k rozmanitosti a závažnosti 
problémů, kterým museli čelit lídři v sektoru fi-
nančních služeb v minulých třech letech, je po-
kles ve vnímání významu problematiky praní 
špinavých peněz celkem pochopitelný.“

U evropských manažerů klesá význam pro-
blematiky praní špinavých peněz ještě rych-
leji než jinde ve světě – za významnou otáz-
ku, které se představenstvo aktivně věnu-
je, ji označilo pouhých 55 procent responden-
tů (proti 70 procentům v roce 2007). „Dočas-
nému zájmu o problematiku pomohlo zavede-
ní tzv. třetí směrnice EU o praní špinavých pe-
něz z roku 2007. Poté se pozornost světových 
bankéřů vrátila na šedesátiprocentní úroveň, 
stejně jako tomu bylo v roce 2004,“ komen-
toval M. Holodňák. „Po zavedení příslušných 

směrnic a procedurálních změn se vedení zača-
lo zaměřovat spíše na podvodná jednání klien-
tů a vlastních zaměstnanců.“

Jen desetina respondentů uvedla, že aktivi-
ty zaměřené na zamezení praní špinavých pe-
něz zadává externím dodavatelům, případ-
ně zahraničním firmám. Téměř 80 procent by 
o něčem takovém ani neuvažovalo. „To je za-
jímavé, protože bankovní instituce očekáva-
jí, že náklady na zajištění souladu s předpisy 
k zamezení legalizace výnosů z trestné činnos-
ti v příštích třech letech nadále porostou,“ sdě-
lil M. Holodňák. „Proč tato šetření probíhají in-
terně, je logické. Banky se totiž obávají, že by 
došlo k úniku důvěrných údajů klientů,“ řekl 
M. Holodňák.

Překvapivé také je, že bezmála pětina fi-

nančních institucí neprovádí žádná formál-
ní testování, ani nemonitoruje účinnost svých 
systémů a kontrolních mechanizmů, aby lega-
lizaci výnosů z trestné činnosti zamezila. „Na 
základě těchto výsledků vyvstává otázka, kde 
berou respondenti jistotu, že systémy a kont-
rolní mechanizmy bank fungují, jak mají, a že 
se na ně mohou spolehnout,“ uvedl M. Holod-
ňák a dodal: „Regulátoři po celém světě stá-
le častěji očekávají, že v rámci zajištění sou-
ladu s předpisy banky dokážou při rutinních 
prověrkách a testech samy identifikovat pro-
blematická místa. Jestliže však banky nema-
jí zavedený kvalitní program testování, vysta-
vují se svým neuváženým chováním značné-
mu riziku.“

(tz)

Praní špinavých peněz je už nezajímá
Zatímco ještě v roce 2007 považovalo otázku zamezení praní špinavých peněz za klíčovou 
71 procent vedoucích představitelů světových bank, v roce 2011 se k ní přiklánělo už 
jen 62 procent z nich. důsledky hospodářské krize tak podle průzkumu celosvětové sítě 
poradenských společností kPMG Global Anti-Money Laundering Survey 2011 odsunuly 
problematiku praní špinavých peněz na nižší příčky žebříčku priorit vedoucích pracovníků bank.
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Podnikání, jemuž se věnujete, patří do oboru 
IT. Spolu s Ing. Jaroslavem Pejčochem jste za-
ložili společnost T-SOFT, a.s., která se orientu-
je na přípravu a poskytování vlastních speciál-
ních  informačních systémů a bezpečnost tech-
nologií na míru zákazníkovi. Co si pod tím mů-
žeme představit?

Na trhu IT jsme letos již dlouho, vloni jsme 
oslavili dvacítku. Celou tu dobu většinou dodává-
me speciální, opravdu na míru ušité systémy. Ori-
entujeme se ale nejen na tvorbu systémů na míru, 
bezpečnost a podporu krizového řízení. To zna-
mená, že nedodáváme takové ty standardní věci, 
jako jsou účetní programy apod. Hodně dodává-
me pro státní instituce a většinou mají naše za-
kázky charakter celostátních systémů. Jako čerst-
vý příklad mohu uvést CERTIS, systém na reali-
zaci Státních maturit, na kterém jsme se podíle-
li. Dlouhodobě je v České republice též provozo-
ván systém ARGIS pro obhospodařování Státních 
hmotných rezerv.

Oblast bezpečnosti zahrnuje jak „papírovou“ 
a procesní část, tzn. tvorbu bezpečnostních analýz 
a politik, tak technickou. Dodáváme například za-
bezpečení pro systém Datových schránek.

Z posledních let máme i solidní know-how 
v oblasti energetické bezpečnosti. Po-
díleli jsme se na projektu RESPO. To 
je poměrně komplikovaný systém, kte-
rý může pomoci vyhnout se tzv. blackoutu, tj. ne-
řízenému výpadku energetické sítě. Taková situa-
ce může mít řadu příčin, od živelních pohrom až 
po strategicky chybná politická rozhodnutí.

Ve firmě jste dva společníci a současně jste 
i výkonní manažeři. Je to výhoda nebo nevý-
hoda?

Na začátku měla firma více majitelů, ale postup-
ně jsme zůstali jen dva. Osobně si myslím, že je-
den majitel je málo a tři jsou moc. Takže já to po-
važuji za výhodu. Když třeba jeden z důvodu ne-
moci na delší dobu vypadne z práce, tak to fir-
mu neohrozí. Osobně jsme měli možnost si to vy-
zkoušet.

Je pravda, že jsme dlouhá léta slýchali na růz-
ných školeních, že je lepší, aby byli majitelé od-
děleni od výkonného managementu. Na druhou 
stranu, určitě má každý zkušenost, že hospoda 
nebo prodejna, kde je majitel pořád „na place“, 
tak vypadá jinak než ta, kde 
je majitel pouze majitelem. 
A nevím, proč by to v IT fir-
mě mělo být jinak. My to po-
važujeme za výhodu a asi to 
tak už zůstane.

V businessu působíte od 
roku 1991, je za vámi mno-
ho výtečných referencí, řada 
originálních projektů, stát-
ních zakázek. Cesta ke kli-
entovi je však stále nároč-
nější, být dobrým zaměstna-
vatelem a důvěryhodným subjektem na trhu 
také není procházka růžovým sadem. Jaké 
pravidlo hry ctíte, abyste měl klidné spaní?

Myslím, že my oba, s kolegou Jaroslavem Pej-
čochem, dvacet let ctíme určité etické zásady. 
Snažíme se dělat dlouhodobý business a budo-
vat si image solidní firmy. Tento postoj a strate-

gie vám samozřejmě ale občas ztíží spánek při 
krátkodobých výkyvech. Ale myslím, že se nám 
to uvažování v dlouhodobé perspektivě vyplácí. 
A i když někdy hůř spíme, pořád se můžeme po-
dívat ráno do zrcadla.

Ekonomická krize stále válcuje řadu ekono-
mik a potlačuje i spousty dobrých nápadů, na 
jejichž uvedení do života nejsou peníze. Nála-
dy firem plynoucí z pesimizmu ekonomického 
vývoje České republiky ani pro šprýmaře ne-
jsou povzbudivé a k tomu, aby firma prospero-
vala, je dnes potřeba hodně odvahy a sil. Kde 
ji berete?

Máte pravdu, že nálada mezi podnikateli i nepod-
nikateli je snad nejhorší za těch dvacet let. 

Ale když podnikáte, není jednoduché z toho roz-
jetého vlaku vystoupit. Pořád tedy věříme, že zase 
bude líp a že stojí za to udržet i ve špatných obdo-
bích určitou pracovní jistotu pro naše zaměstnan-
ce. My máme poměrně malou fluktuaci, máme ně-
kolik kolegů, kteří jsou s námi od začátku, celých 
dvacet let. A takový tým má velkou lidskou hodno-
tu a tvůrčí potenciál. 

Do vašeho života zasáhla osudová křivka ne-
moci, s níž jste se však vypořádal. Na-
startovala také řadu dalších aktivit, 
které se pojí s vaším jménem. Založil 

jste nadaci T-SOFT ETERNITY, začal jste psát 
a vydávat knihy a se svým společníkem, který je 
také hudebníkem, jste připravili například po-
hádky pro děti. Šíříte kolem sebe pohodu, nad-
hled, humor. Co je vám odměnou?

Ano, v těchto dnech slavím šest let od nále-
zu rakoviny, která mi trochu zkomplikovala ži-
vot. Byl jsem na třech operacích, podstoupil 
jsem třikrát léčbu. To, že jsem o tomto období 
napsal knihu Hovory R, společně s profesorem 
Astlem, který mne léčil, mne posunulo do oblas-
ti knižní tvorby. Píšu povídky a pohádky, někte-
ré sám, některé jsme napsali s paní Renatou Pe-
tříčkovou. Co je mi odměnou? Když se někdo 
nad mojí knížkou směje nebo se dozvím, že děti 
poslouchají pohádky. V rámci nadace pak daru-
jeme třeba pohádky na dětská oddělení nemoc-
nic. A když vám za to někdo poděkuje nebo vi-
díte dětský úsměv, je to největší odměna. V bu-
sinessu vám nikdo za nic nepoděkuje, úspěch je, 

když dostanete nějaké pení-
ze a nedostanete vynadáno. 
Takže tahle nadační činnost 
je i takové odlehčení v tom 
dennodenním shonu.

Jaké je dnes poslání nada-
ce a co vás osobně motivu-
je k tomu, aby pomáhala na 
svět dobrým myšlenkám?

Oficiálně se podobným ak-
tivitám říká společenská od-
povědnost firmy. Nám to 
zkrátka přišlo jako dobrý ná-

pad, dělat kromě IT businessu i něco užitečné-
ho. Když jsme před dvěma roky založili nadaci 
T-SOFT ETERNITY, rozhodli jsme se ji zaměřit 
na mezioborové projekty. Jako příklad mohu uvést 
například to, že jsme jako nadace „způsobili“ vznik 
několika knížek, podporujících například komuni-
kaci lékařů s pacienty, pohled různých specializací 

a profesí na závažná onemocnění apod. Pro vznik 
podobných publikací se snažíme dát dohromady 
tým prestižních autorů a odborníků, kteří vnesou 
do problematiky různé pohledy.

Podporujeme také druhým rokem projekt Podni-
kam.eu. Ten projekt vymyslela a řídí Jana Merun-
ková. Je zaměřen na vzdělávání dětí v dětských do-
movech, v oblasti finanční a podnikatelské gramot-
nosti. S Janou Merunkovou jsme již několik let re-
alizovali projekty pohádek pro handicapované děti. 
A když nás oslovila s nápadem vzdělávání dětí, tak 
jsme se pro to nadchli.

Kromě již zmíněných mezioborových projektů 
jsme ale připraviliovali i třeba CD pohádek pro 
handicapované děti. Spolupracovali jsme na těch-
to projektech například s Janem Třískou, Janem 
Přeučilem, Evou Hruškovou a dalšími předními 
umělci.

Co mne k tomu motivuje? Já  myslím, že když 
děláme dvacet let business, tak bychom mohli být 
i někomu nezištně užiteční a mělo by tu po nás 
něco zůstat.

Silně pracujete s pojmem vize, to znamená, že 
přemýšlíte nad tím, čím se vaše společnost musí 
v dalších letech uživit. Nebojíte další krizové 
vlny na světovém trhu? Dokážete „se postarat“ 
o osmdesátku zaměstnanců i v budoucnu?

Víte, když jsem před lety onemocněl rakovi-
nou, osud tomu nějak chtěl, že mi umožnil tuto 
osobní krizovou situaci uchopit jako příležitost 
a šanci. S odstupem času vnímám, že to všechno 
mělo nějakou osudovou logiku. Kdyby se to ne-
stalo, možná bych nepsal, nezaložil nadaci. Ne-
vím, možná ano, člověk nemůže vyzkoušet vari-
antu A i B.

A myslím, že se dá takto uvažovat 
i v podnikání. Každá krize je vlastně 
stavem, který vytváří nové příležitos-
ti nebo vám dá šanci je najít nebo si je vymyslet. 

Ono to zní chytře, ale samozřejmě se může stát 
cokoliv, co vám ten business smete se stolu. Ale 
stejně tak přichází živelní pohromy a nemoci. 

Státní správa, na jejíž potřeby se silně orien-
tujete, šetří. Nemáte strach, že ubyde zakázek 
nebo že budete muset házet udičku do jiných 
vod?

Během těch dvaceti let obor IT zaznamenal ob-
rovskou expanzi. Podívejte se, když jsme začínali 
podnikat, nebyl ani internet ani mobily.  Vyrostla tu 
řada firem, a v posledních letech se ten rybník, kde 
se dá lovit, samozřejmě zmenšuje. Úspory ten bu-
siness zcela jistě také omezují. Ale ten obor se vy-
víjí tak rychle, že se stále objevují nové příležitos-
ti. Znamená to ovšem být také technologicky fle-
xibilní, což klade značné nároky na kvalifikaci za-
městnanců. 

Řadíte se do TOP 100 českých IT firem. Čím 
se lišíte od jiných, v čem jste silní?

Řeknu s trochou nadsázky, že se zásadně odli-
šujeme v tom, že jsme asi jediná firma, kde jeden 
z majitelů píše pohádky a druhý k tomu dělá hud-
bu, a ještě to realizujeme v rámci nadace ETERNI-
TY třeba pro postižené děti. Když máte jako firem-
ní propagační materiál CD s vlastními pohádkami, 
tak se to dá jako nápad dost obtížně napodobit.

Ale to asi není to podstatné. Já se domnívám, že 
jsme celou tu dobu, co jsme na trhu, silní v tom, 
že umíme vybudovat nový systém v takřka nere-
álném čase. Stalo se nám to několikrát a postavi-
li jsme na tom i specifické metody řízení projek-
tů. Mnohokrát jsme začali vytvářet informační sys-
tém, kde nebylo jasné zadání, muselo se to budovat 
metodou prototypování a za pochodu.

Od jiných IT firem se odlišujeme asi i tou orien-
tací na bezpečnost a krizové řízení.

Sázíte na jedinečnost svého know-how. Jak si 
ceníte duševního vlastnictví T-SOFT? 

Duševní vlastnictví je hodně o lidech. Sice třeba 
k vytvořenému software má firma autorská práva, 
ale stejně to stojí na lidech, kteří to udělali. Samo-
zřejmě, každý je nahraditelný, s tím je nutno počí-
tat, ale know-how jde předat na papíře jen v ome-
zené míře.

Takže se snažíme taky držet tým našich lidí dlou-
hodobě pohromadě. Klíč úspěchu je dle mého sou-
du v potenciálu dlouhodobě stabilního zázemí lidí 
ve firmě.

Jste majitel, manažer, spisovatel, váš společník 
je muzikant, máte řadu přátel, ještě více práce 

a starostí. Co je pro plnohodnotný 
život a vlastní seberealizaci nejdů-
ležitější? Chuť něco udělat? Trpě-
livost? Vysoké nasazení? Pokora? 

Domnívám se, že nejdůležitější je poznat, co 
z toho, co vám osud přináší, je ta správná volba a ta 
správná a jedinečná výzva. Člověk může běhat od 
rána do večera, je z toho zpocenej, ale nikam to ne-
vede. A jindy se vám zase povede něco bez větší-
ho úsilí. A máte pocit, že to jde samo. Že je to ta 
správná silnice v možných osudech. Já měl právě 
podobný pocit v rámci té nemoci, že vlastně mne 
to nasměrovalo někam, kudy jsem měl asi mimo 
jiné také jít.

Zkrátka je potřeba poznat, kam má smysl na-
směrovat to vysoké nasazení, na které jste se pta-
la. A stanovit si, co od toho čekám, jaký chci vý-
sledek. Už jen proto, abych na konci vlastně vůbec 
poznal, že jsem to udělal.

Myslím, že je důležité nechat tady na tom svě-
tě po sobě nějaký pozitivní otisk, nějakou stopu, že 
jsme  tudy šli...

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

A i když někdy hůř spíme, 
pořád se můžeme podívat ráno do zrcadla
když jsem brouzdala na webové stránce společnosti T-SOfT, a.s., říkala jsem si, jak tam 
jsou všechna ta odborná slova jazyka IT pěkně uspořádaná v pochopitelné souvislosti a že 
i  člověk z jiného oboru, třeba pekař nebo lékárník, porozumí, co vlastně firma dělá a čím 
je pro ostatní užitečná. Mezi tím jsem také zjistila, kolik toho neznám díky prohlubující 
se lidské specializaci a kolik se toho už nikdy nestačím naučit… když jsem pak o pár dnů 
později připravovala otázky k rozhovoru s Ing. Michalem vaněčkem, Ph.d., MBA, jedním ze 
spolumajitelů T-SOfTu, a četla si posléze jeho odpovědi, přemýšlela jsem spíš o tom, kolik 
výzev během života člověk dostane a jak nezodpovědně míjí sám sebe nicneděláním. Jak 
moc většina z nás plýtvá veličinou jménem čas a jak se zabýváme malichernostmi, místo 
toho, abychom se snažili pohladit nápad a dovést jej k radosti sobě i ostatním. Inspirací 
k takovým myšlenkám byl právě Michal vaněček:

Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA, místopředseda představenstva společnosti T-SOFT

domnívám se, že 
nejdůležitější je poznat, 
co z toho, co vám osud 

přináší, je ta správná volba 
a ta správná a jedinečná 
výzva. Člověk může běhat 

od rána do večera, je 
z toho zpocenej, ale nikam 
to nevede. A jindy se vám 
zase povede něco bez 

většího úsilí. A máte pocit, 
že to jde samo.
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Exportní strategie na BusinessInfo.cz
Vláda schválila v polovině března Exportní strategii České republiky 

pro období 2012 až 2020. Strategie má českým vývozcům otevřít nové 
trhy a poskytnout jim podporu ze strany státu. 

Materiál klade důraz na prosazení pozitivních změn v české ekonomice, 
podporu vývozu s vysokou přidanou hodnotou a posunutí českých vývozců 
v hodnotovém řetězci směrem ke konečným zákazníkům. Strategií chce mi-
nisterstvo průmyslu a obchodu také změnit extrémně vysokou závislost čes-
kého exportu na hospodářském cyklu Evropské unie a umožnit českým fir-
mám více uplatnit své produkty ve světě. Navíc už ne jen v roli primárních 
subdodavatelů.

Tři pilíře strategie
Vytvoření Exportní strategie ČR pro období 2012–2020 předcházelo vy-

hodnocení dosavadních proexportních aktivit a jejich nástrojů, zmapování 
současného stavu a identifikace toho, co česká ekonomika potřebuje z hle-
diska zachování a rozvoje dlouhodobé konkurenceschopnosti. Strategie se 
snaží přistupovat k proexportním činnostem relativně široce – to znamená, 
že se zaměřuje nejen na činnosti a postupy, které mají přímý a výhradní vztah 
k exportním procesům, ale i na další, související a navazující politiky státu. 
Ambicí Exportní strategie je maximálně využít synergie, které plynou z růz-
ných činností realizovaných veřejnými institucemi, k podpoře a rozvoji čes-
kého exportu. 

Návrh Strategie je postaven na třech základních pilířích: zpravodajství pro 
export, rozvoj exportu a podpora obchodních příležitostí. Projekty budou na-
plňovány prostřednictvím série konkrétních opatření, jejichž hlavním cílem 
je přenastavení a zefektivnění systému podpory exportu. Na jednotlivé pilí-
ře a projektové karty bude navazovat Akční plán pro export a internacionali-
zaci, jehož předmětem je organizační zajištění implementace exportních ka-
ret a jejich vzájemné vazby. 

Zpravodajství pro export
První pilíř Strategie se zabývá čtyřmi základními oblastmi, z nich nejzá-

sadnější je patrně zjednodušení přístupu k k informacím pro export. Infor-
mace pro export jsou důležité vzhledem k tomu, že právě zvýšení informo-
vanosti podniků o příležitostech na zahraničních trzích, ale i o úskalích spo-
jených s exportem, zásadně přispívají k překonání prvotní bariéry spojené se 
zahraničním obchodem.

Další sledovanou oblastí jsou obchodní kontakty a statistiky. Obchodní 
kontakty, jejich budování a kultivace, jsou nutnou podmínkou úspěšné ex-
panze na zahraniční trhy. Databáze ob-
chodních kontaktů a jejich sdílení musí 
být proto rovněž jednou z klíčových slu-
žeb státu pro podnikatele.

V současné době existují pro zahraniční obchod nesčetné informační zdro-
je dostupné dálkově prostřednictvím internetu. Problém však je tyto nestruk-
turované informace zpracovávat, analyzovat a vytvářet z nich smysluplné 
a srozumitelné odpovědi na otázky, které v souvislosti s exportem zajíma-
jí proexportní instituce i exportéry. Mezi proexportní služby státu tedy pat-
ří také zpravodajství o trzích a analýzy trhů. Pro exportéry je však podstatná 
i fyzická infrastruktura, která je pro ně k dispozici v zahraničí. Cílem opat-
ření Strategie ve vztahu k infrastruktuře pro export je zaměřit se na jejich co 
nejefektivnější využívání a rovněž na maximální zužitkování infrastruktury 
poskytované EU či jinými organizacemi.

Výše popsaný první pilíř Strategie bude naplňován prostřednictvím kon-
krétních projektů „Centrum sdílených služeb a zpravodajství pro export 
(back-office)“, „Informační One-Stop-Shop“ a „Globální diverzifikace ex-
portu (koncepční řízení)“.

Rozvoj exportu
Jedná se o pilíř zaměřený na rozvoj vývozu jako takového – a na služby, 

které k němu mají přispět. Mezi ně patří vzdělávání, financování, export-
ní poradenství a obecně formování exportní politiky a exportního ekosysté-
mu, jenž českým společnostem připraví v ČR takové prostředí, které jim na-
pomůže být konkurenceschopnými a uspět na zahraničních trzích. Výše po-
psané činnosti jsou následně seskupeny do pěti konkrétních projektových ka-
ret: „Služby pro exportéry (front office služby)“, „Exportní financování a po-
jištění“, „Mezinárodní zdroje financování a rozvojová spolupráce“, „Klast-
ry a proexportní iniciativy  samospráv“ a „Řídící a komunikační platforma“.

Rozvoj obchodních příležitostí
Pilíř se zaměřuje na pět oblastí rozvoje obchodních příležitostí. Konkrét-

ně se jedná o networking a zprostředkování přímého kontaktu mezi expor-
téry a jejich zahraničními partnery, dále o marketingové aktivity a PR Čes-
ké republiky i českých značek a v neposlední řadě i o opatření zaměřená na 
investory – tuzemské i zahraniční. Tyto aktivity doplňuje obchodní politika, 
díky níž jsou odstraňovány překážky volnému obchodu, a oblast řešení pro-
blémů spojených s exportem. Konkrétními projekty jsou v případě tohoto pi-
líře „Obchodní politika EU a export na Jednotný vnitřní trh“, „Optimaliza-
ce zahraniční sítě“, „Služby zahraniční sítě“ a „Investice a inovace pro ex-
port zboží a služeb“.

Se Strategií se můžete podrobněji seznámit na stránkách portálu Business-
Info.cz. Je prezentována v uživatelsky maximálně vstřícné podobě, včetně 

jednotlivých projektových karet. V brz-
ké době bude na BusinessInfo.cz publiko-
ván také podrobný akční plán jejího napl-
ňování.

dRObNOSTI ZE SVěTA POdNIKáNí

Nástroj na pojistné podvodníky
Česká asociace pojišťoven vytvořila a zaháji-

la provoz nového systému pro odhalování pojist-
ných podvodů mezi pojišťovnami. Nový nástroj 
má zvýšit efektivitu boje s praktikami podvodní-
ků, které ukazuje i bezprecedentní počet odhale-
ných pojistných podvodů v roce 2011. Hodno-
ta pojistných podvodů odhalených pojišťovnami 
v loňském roce dosáhla hranice bezmála 840 mi-
lionů Kč. (tz)

Udržitelný rozvoj podle Renault
U příležitosti konání Týdne udržitelného rozvo-

je, pořádaného ve Francii od 1. do 7. dubna 2012, 
se společnost Renault Trucks rozhodla zrekapitulo-
vat kroky, které v minulosti podnikla ve prospěch 
redukce dopadů svých aktivit a svých produktů na 
životní prostředí a ve prospěch rozvoje odpovědné 
silniční přepravy zboží. Nedílnou součástí udržitel-
ného rozvoje je i zajištění dobré životní úrovně jeho 
hlavních aktérů: zaměstnanců.  (tz)

Úspěšná MORA MORAvIA
Firma MORA MORAVIA, s.r.o. je od roku 

2005 členem skupiny Gorenje ze Slovinska, 
jednoho z předních evropských výrobců ku-
chyňských spotřebičů. V loňském roce vyrobi-
la MORA MORAVIA o 6 % více spotřebičů než 
v roce 2010. V letošním roce je plánován růst vý-
roby o téměř 10 %, navíc v září bude zahájena 
výroba sporáků, které dnes skupina vyrábí ve své 
továrně ve Finsku. (tz)

Centrum Inovativní technologie
Inovace hrají pro většinu německých firem 

významnou roli. Vyplývá to z průzkumu, 
který uskutečnila Česko-německá obchodní 
a průmyslová komora mezi svými členy a dalšími 
německými firmami. Průzkum však poukazuje 
také na to, že v mnoha firmách není systematicky 
zaveden management inovací. Proto komora 
přichází s nabídkou kompetenčního centra Ino-
vativní technologie. (tz)

více informací na www.iprosperita.cz

VZDĚLÁVÁNÍ  OTEVÍRÁ  X MOŽNOSTÍ     

1. VOX a.s.

Více informací najdete 
na www.vox.cz.

MZDOVÝ AUDIT
INTERNÍ PROVĚRKA MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ, 
RADY A TIPY OD PROFESIONÁLŮ

VOLNÝ CYKLUS DVANÁCTI SEMINÁŘŮ,
KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ

21. – 24. 5. a 28. – 31. 5. 2012
PŘEDNÁŠÍ VYSOCE SPECIALIZOVANÝ LEKTORSKÝ TÝM. 
KÓD: 202260 CENA: 17 988 Kč (vč. slevy ve výši 6 090 Kč při účasti na 

celém cyklu)

KONFERENCE
1. VOX a.s.
za mediální podpory 
Wolters Kluwer ČR, a.s.

TRANSFEROVÉ CENY 
V PODNIKOVÉ PRAXI 2012

30. – 31. 5. 2012
PŘEDNÁŠÍ VYSOCE SPECIALIZOVANÝ LEKTORSKÝ TÝM. 
MODERÁTOR: Ing. František Francírek, Ph.D.
KÓD: 202650  CENA: 8 988 Kč (vč. 20% DPH)

Senovážné nám. 23 
Praha 1

Jana Erbová to vše komentovala slovy: „Kdo 
nás už trochu zná, vzpomene si, jak jsme začína-
li – prostě z ničeho, měli jsme jen nápad, energii 
a věřili jsme si, pracovali jsme ze všech sil. Do-
vedlo nás to až k myšlence, že se budeme snažit 
být jedničkou na našem trhu, že budeme lepší než 
konkurence a že se pokusíme časem také exporto-
vat. Abychom slova proměnili ve skutečnost, mu-
seli jsme si to s celým naším týmem zaměstnan-
ců vyzkoušet a odpracovat. Jedním z výsledků je 
i moje první samostatná pracovna-kancelář, na kte-
rou jsem se strašně těšila, i když, abych se přizna-
la, trochu je mi v ní samotné smutno. Asi než si 
zvyknu…“

Společnost AC – T servis provází od jejího vzni-
ku odvaha a víra v to, že se věc podaří. A daří se pa-
trně z mnoha důvodů: Strategie firmy není vzduš-

ný zámek, ale stojí pevnýma nohama na zemi. 
Podnikání se rozšiřuje krok za krokem, východis-
kem jsou hodnoty podložené výsledky. Nejde jen 
o sny a vize, ale i o to, co je možné si momentálně 
dovolit. Základem je slušnost napříč celým kolekti-
vem o pětadvaceti zaměstnancích, a etická pravidla 
v obchodní komunikaci. Zní to sice jako samozřej-
most, ale držet praxi v uvedených mantinelech je 
občas pěkně vyčerpávající. Nadhled a vrozený op-
timismus Jany Erbové sinusoidu skutečnosti dob-
ře vyrovnává. 

Kvalita byl pojem, který šel od začátku aktivit 
napříč celou firmou. I když Jana Erbová přiznává, 
že všechno chce svůj čas. I nabídka zboží, které je 
možné pod značkou AC – T servis koupit, objed-
nat. O kvalitě, jako o základním atributu podniká-
ní, tady přemýšlí v několika rovinách. Výsledkem 

je například nový katalog dveř-
ního kování, krbového nářa-
dí a služeb, kde obchodní part-
ner i koncový spotřebitel najde 
kromě perfektní přehlídky veš-
kerého sortimentu i řadu cen-
ných rad. Na vzniku katalogu 

usilovně pracovala firma  přes rok a vložené úsi-
lí se vyplatilo. Vzniklo systematické dílo, které má 
co sdělit. 

Je to další prvek, jak se dostat dál, jak nabrat 
dech před konkurencí, jak pracovat na vlastní 
image. Je to posun v kvalitě, od něhož si vedení 
hodně slibuje: „Získali jsme tak možnost uceleně 
a přehledně prezentovat, co všechno umíme, čím 
můžeme být užiteční. A také – že obchodní ko-
munikaci zvládáme, že bychom ji rádi vedli jas-
ně a vlídně, aby měl náš partner všechny infor-
mace pohromadě a podané srozumitelnou cestou, 
aby jejich vyhledáváním neztrácel čas,“ vysvět-
lila Jana Erbová. Jedenácté výročí firmy tak do-
stane dárek,  který si zaslouží – katalog bude sa-
mozřejmě k dispozici i v prodejně, která se bude 
slavnostně otevírat koncem dubna. 

Završením této životní etapy velkoobchodu 

AC – T servis bude snaha získat  značku kvality 
Czech Made letos na podzim. „Tím, že jsme vel-
koobchod, což o nás ne každý ví, máme mož-
ná trochu ztíženou pozici, pokud se chceme od ji-
ných subjektů odlišovat právě službami. Myslí-
me si však, že i v tomto velkoobchodním prostře-
dí lze uspět i v těch službách. Umíme například dr-
žet velké skladové zásoby, aby naši partneři při ob-
jednávání zboží nemuseli nikdy čekat. Dodáváme 
do 24 hodin od objednání. Reklamace vyřizujeme 
obratem, nikoli podle času, který nám udává rekla-
mační řád – stavba přece nebude stát. Poskytuje-
me smysluplné poradenství, víme, jaké typy klik 
a dveřního kování patří do jakého provozu. Také 
umíme vyrobit a dodat systém generálního klíče, 
ten se hodí například do škol, na studentské kole-
je, do hotelů. Inovovat budeme internetový pro-
dej. Přemýšlíme, jak stále lépe motivovat obchod-
ní partnery nejen čerstvými informacemi, ale také 
je vybavujeme letáky, panely se vzorky apod. Od-
povídajícím způsobem inzerujeme, a troufám si 
tvrdit, že doceňujeme úlohu komunikace s médii,“ 
dodala Jana Erbová.

AC – T servis je již 11 let dodavatelem dveřního 
kování a příslušenství ke dveřím do hobby marketů 
v ČR, ať už jmenujeme Bauhaus, Hornbach, OBI. 
Spolupracuje s většinou výrobců dveří, s velkoob-
chody železářským zbožím a zbožím pro truhlá-
ře, s prodejci dveří, interiérovými studii, develo-
pery, truhláři. Nakoupit si však může i jednotlivý 
stavebník či stavební firma. Vítanými jsou ti, kte-
ří mají snahu budovat dlouhodobý seriozní vztah. 

Eva Brixi

Než vezmete za kliku…
„To je moje nová pracovna,“ přivedla mne do rohové místnosti příjemně řešené, zařízené  
osobitým stylem a velmi útulně, Ing. Jana Erbová, jednatelka pražské společnosti 
AC – T servis, spol. s r.o. Tyto prostory vyrostly v prvním patře přistavěné části objektu, 
který AC – T servis kdysi koupila v Praze 9 Horních Počernicích a postupně ho rekonstruuje 
a rozšiřuje. Pod pracovnou se už jasně rýsuje nová vzorkovna a prodejna pro partnery 
a odběratele celého sortimentu, který firma českému trhu nabízí. Již za pár dnů to 
bude špičková vizitka toho, jak je možné informovat zákazníky, jak je naladit k nákupu 
i spolupráci, jak ukázat, že i služby se dají provozovat s vysokou přidanou hodnotou. 
Sestersky nahradí tu původní, která měla také svůj kolorit a nestačila ani zestárnout. 
Zákazníci se sem rádi vraceli, a nejen pro vlídné a kvalifikované slovo zdejší obsluhy.

Ing. Jana Erbová,
jednatelka spsolečnosti AC – T servis, spol. s r.o.
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inzerce

U příležitosti slavnostního podpisu hejtman 
Karlovarského kraje Josef Novotný uvedl, že 
nepříznivá situace trvá několik let a kvůli ní hro-
zí zánik keramického oboru technologie siliká-
tů, který se v rámci celé České republiky vyuču-
je pouze na Střední průmyslové škole keramic-
ké a sklářské v Karlových Varech. Jak dodala ře-
ditelka školy Markéta Šlechtová, v loňském roce 
absolvovalo tento obor posledních pět žáků. Při-
tom škola zajišťovala výuku keramických obo-
rů nepřetržitě 140 let. Obdobný problém by se 
mohl brzy týkat také oboru výtvarné zpracová-
ní keramiky a porcelánu, kde v posledních le-
tech prudce klesá zájem o studium. „Podle ana-
lýzy trhu práce, kterou jsme v rámci přípra-
vy sektorové dohody provedli, by byla potřeba 
zaměstnavatelů pro celou Českou republiku do 

roku 2015 celkem 112 absolventů. V té souvis-
losti si musíme uvědomit, že se nejedná o pro-
blém pouze Karlovarského kraje, ale je to pro-
blém celorepublikový. Proto sektorovou doho-
du velmi vítáme,“ vysvětlila Markéta Šlechtová. 

„Toto tradiční odvětví průmyslu v našem kra-
ji budeme i nadále podporovat. Stát by měl ale 
vytvořit lepší legislativní podmínky k tomu, aby 
zaměstnavatelé mohli vstupovat do vzdělávací-
ho procesu a měli možnost definovat své poža-
davky, podle nichž by se například změnily os-
novy,“ zdůraznil Josef Novotný a pokračoval: 
„Zaměstnavatelé musí mít legislativní oporu pro 
to, aby si mohli žáky vytipovat, spolupracovat 
s nimi i s rodiči a připravovat si je podle svých 
potřeb. A aby u nich tito žáci po skončení ško-
ly také zůstali.“ 

Generální ředitel Svazu průmys-
lu a dopravy ČR Zdeněk Liška během 
slavnostního podpisu připomněl, že 
se jedná o jednu z prvních uzavřených 
sektorových dohod a k podpisu jsou při-
praveny další. „Historicky poprvé se tak 
podařilo dostat k jednomu stolu firmy, 
školy a státní správu. Půjde o otevře-
né dohody, do nichž mohou vstupovat 
i další zaměstnavatelé,“ vysvětlil pod-
statu tohoto nástroje trhu práce.

K sektorové dohodě vytvořené v rám-
ci veřejné zakázky Národní soustava 
povolání II se již přihlásilo dvacet firem z celé 
České republiky. Jsou mezi nimi například zá-
stupci LAUFEN CZ, s.r.o., Lias Vintířov, Sed-
lecký kaolin, P-D Refractories CZ a.s., LB Mi-
nerals, s.r.o, SEEIF Ceramic a.s., Český por-
celán, a.s., Glazura, s.r.o, Lasselsberger, s.r.o., 
Ideal Standard, s.r.o., a Výzkumný ústav sta-
vebních hmot, a.s. Stanovily si přitom dva úko-
ly, přičemž první je zajistit dostatečný počet ab-
solventů keramických oborů technologie siliká-
tů a výtvarné zpracování keramiky a porcelánu. 
Druhý úkol spočívá v nastavení podmínek pro 
další vzdělávání v keramických oborech. Cílem 
je zachovat tyto keramické obory, a to v místech 
a školách s dlouhodobou tradicí výuky. Konkrét-
ně se jedná o již zmíněnou Střední průmyslovou 

školu keramickou a sklářskou v Karlových Va-
rech v Karlovarském kraji, Střední školu Horní 
Bříza v Plzeňském kraji a Střední uměleckoprů-
myslovou školu v Bechyni v Jihočeském kraji.

Jednatel společnosti LAUFEN CZ Miloslav 
Hambálek, předseda sektorové rady, spatřuje 
v centralizaci výuky do těchto škol možnost, jak 
navýšit počet žáků a zkvalitnit výuku. Neoddě-
litelným úkolem je vytvoření pozitivního obra-
zu o keramickém školství a jeho perspektivách, 
nábor žáků podle požadavku zaměstnavatelů, 
modernizace oborů vzdělání, vytvoření Středis-
ka celoživotního vzdělávání v keramice, ožive-
ní modelu spolupráce se zaměstnavateli a vyso-
kými školami – zkrátka nový model vzdělávání 
v keramice.  (tz)

Sektorová dohoda pro oblast keramiky 
slibuje zachránit tradiční české řemeslo
Zaměstnavatelé již dlouhou dobu poukazují na nedostatek kvalifikovaných keramiků. Podaří 
se zachránit tradiční české řemeslo? Na pomoc přichází sektorová dohoda zaměřená na 
oblast keramiky, kterou podepsali hejtmani karlovarského, Plzeňského a Jihočeského 
kraje, ředitelé klíčových odborných škol, zástupci zainteresovaných ministerstev 
– školství, průmyslu a práce, Úřadu práce ČR, Národního ústavu pro vzdělávání, Svazu 
průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR. dohodu připravila Sektorová rada pro 
sklo, keramiku a zpracování minerálů. 

Budoucnost tradičních technických oborů je ohrožena. Týká se to i průmyslové kerami-
ky, které chybí mladé odborné síly. Vážnost situace vedla k výjimečné události – k uzavře-
ní sektorové dohody mezi školou, krajským úřadem a podniky působícími v postiženém 
oboru. O přípravě mladých keramiků jsme hovořili s ředitelkou SPŠ keramické a sklářské 
v Karlových Varech Ing. Bc. Markétou Šlechtovou, jedním ze signatářů dohody.

O které keramické obory není mezi mladými lidmi zájem? V čem podle vašeho názoru 
spočívá hlavní důvod, že se žáci na školu nehlásí?

SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary nabízí osm oborů vzdělání. Dva obory učební (Sklář 
– výrobce a zušlechťovatel skla a Výrobce a dekoratér keramiky) a šest maturitních (Grafický 
design, Užitá fotografie a média, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, Aplikovaná che-
mie, Ekologie a životní prostředí a Technologie silikátů). První tři jmenované maturitní obory 
se řadí do skupiny uměleckých, a zejména o první dva je vždy velký zájem, takže nejme schop-
ni uspokojit všechny zájemce. Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu se nám podařilo již 
druhý rok naplnit podle našeho záměru. Oba učební obory a maturitní obory Aplikovaná chemie 
a Ekologie a životní prostředí jsme naplnili poslední dva roky na dvě třetiny. Bohužel do tolik tr-
hem žádaného oboru Technologie silikátů jsme poslední tři roky nepřijali žádného žáka.

Z oborů vyučovaných na naší škole patří do keramických oborů oba dva učební obory a z ma-
turitních oborů umělecký obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a technický obor 
Technologie silikátů (dříve se obor nazýval Technologie keramiky).

Důvodů, proč se žáci do keramických oborů nehlásí, je několik: nedostatečná pozitivní medi-
alizace keramických oborů, podcenění střednědobého a dlouhodobého personálního plánování, 
malá atraktivita keramického oboru spojená s restrukturalizací oboru vlivem ekonomické krize.

Čím se snaží tento stav zlepšit vaše škola a s jakými výsledky?
Naše škola se začala především věnovat prezentaci školy na veřejnosti. Účastníme se soutěží, 

pořádáme výstavy, dny otevřených dveří, akce pro veřejnost, jezdíme prezentovat do základních 
škol, spolupracujeme se zaměstnavateli, profesními organizacemi. Důležité je samozřejmě také 
zmínit, že naše škola má velkou podporu svého zřizovatele, který si je vědom výjimečnosti této 
školy. Abych uvedla alespoň nějaký konkrétní příklad z aktivit letošního školního roku, na pod-
zim jsme uspořádali Chemické dny pro veřejnost, v rámci projektu Věda má budoucnost spolu-
pracujeme se Sedleckým kaolinem a.s., kde se jedná o konkrétní spolupráci mezi žáky naší školy 
s touto firmou, žákyně naší školy oboru Sklář získala zvláštní cenu za vynikající řemeslné zpra-
cování na mezinárodní soutěži mladých sklářů Junior Glass Match, v lednu jsme měli výstavu 
v Dubí u Teplic, připravujeme velkou prezentační akci „KERAMIKA na Hradě“, která se usku-
teční 2. června na Horním hradě Hauenštejn. Poslední dvě zmiňované akce jsou již součástí le-
tošních oslav 140. výročí od založení školy, které vyvrcholí 27. října tohoto roku dnem otevře-
ných dveří a vernisáží výstavy v Becherově vile. 

V letošním školním roce měla naše škola, i přes nepříznivý demografický vývoj, nárůst počtu 
žáků, což vnímám jako velmi pozitivní. 

Minulý měsíc se podařilo uzavřít sektorovou dohodu, díky níž budou poprvé v ČR při pří-
pravě kvalifikovaných pracovníků spolupracovat školy, veřejná správa a zainteresované 
podniky. Proč je společný postup tak důležitý? Může ukázat cestu i jiným technickým obo-

rům se stejným problémem? 
Vizí sektorové dohody je zajistit do budoucna dostatečný počet 

kvalifikované pracovní síly pro keramické obory. Podstatou sekto-
rové dohody je koordinace aktivit zúčastněných subjektů na trhu 
práce, které budou ovlivňovat rozvoj lidských zdrojů v oboru kera-
miky. Bez spolupráce všech zúčastněných stran by se situace v ob-
lasti keramiky nemohla změnit.

Myslím, že sektorová dohoda je využitelná i v jiných technic-
kých oborech, které se potýkají s nedostatkem kvalifikované pra-
covní síly.

za rozhovor poděkoval Pavel Kačer

Dostane obor čerstvou krev?
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NAšE BESEdA

Penze rozdělují veřejnost
Názory Čechů na finanční soběstačnost ve stá-

ří se liší. Ti, kteří se chystají vstoupit do 2. pilí-
ře, oceňují zejména možnost mít prostředky pod 
kontrolou. Vyplývá to z průzkumu Factum Inve-
nio pro Penzijní fond České pojišťovny. Polovina 
respondentů se domnívá, že si ve stáří vystačí se 
státním důchodem. Ta druhá je naopak přesvěd-
čena, že bez vlastních úspor se důchod zvládnout 
nedá. (tz)

Prodej ojetin na webu stoupl
Prodej ojetých aut na internetu v roce 2011 

vzrostl. Ukázaly to statistiky portálu HyperInzer-
ce.cz, podle nichž vzrostl počet inzerátů v sek-
ci automobily o 61 %. Lidé nejčastěji prodáva-
li starší automobily s cenou do 50 000 Kč. Zájem 
o online prodej ojetých vozů roste i v letošním 
roce. Server HyperInzerce.cz evidoval ke konci 
loňského roku v sekci Automobily 145 tisíc inze-
rátů.  (tz)

firmy a udržitelný rozvoj
Zajištění konkurenceschopnosti a úbytek pří-

rodních zdrojů jsou hlavními důvody k rapidně 
rostoucí aktivitě firem v oblasti udržitelnosti. Zá-
roveň cítí zodpovědnost vůči životnímu prostředí 
i budoucím generacím. Téměř dvě třetiny z nich 
hodlají do udržitelného rozvoje navýšit investice. 
Vyplývá to z unikátního průzkumu, který realizo-
vala společnost Henkel ČR ve spolupráci s agen-
turou GfK Czech.  (tz)

vyšší obliba webových nákupů
Nakupování na internetu nese řadu výhod, 

a to se týká i oblečení. V ČR si loni přes webo-
vé stránky pořídilo něco na sebe 36 % nakupují-
cích. Asociace pro elektronickou komerci uvádí 
přednosti e-shopů. Lze v nich nakoupit efektiv-
něji a levněji. Jednou z předností internetu je po-
hodlně se ke zboží proklikat. Mezi další přednos-
ti nakupování oblečení online patří také rozmani-
tost ve výběru. (tz)

více informací na www.iprosperita.cz

Proto na počátku roku začal v rámci zredukova-
né organizační struktury ČIA působit samostat-
ný odbor laboratoří a odbor certifikačních a in-
spekčních orgánů. O podrobnostech souvisejí-
cích s těmito novinkami jsme hovořili s Ing. Ale-
nou Martanovou, ředitelkou odboru laborato-
ří, její zástupkyní Ing. Martinou Bednářovou, 
Ing. Evou Černou, Ph.D., ředitelkou odboru cer-
tifikačních a inspekčních orgánů a jejím zástup-
cem Ing. Janem Školníkem: 

Nově vzniklé odbory akreditačních činností 
působí v rámci upravené organizační struktu-
ry ČIA od počátku ledna. Jaké nejvýznamněj-
ší epizody již mají za sebou?

A. Martanová: Odbor laboratoří prošel v prv-
ních týdnech roku 2012 stabilizací vnitřních me-
chanizmů, které po sloučení původně dvou útva-
rů bylo třeba sladit a zažít. Dnes se dá říci, že 
odbor laboratoří již nemá problémy s fungová-
ním, organizací denní činnosti, předáváním in-
formací.

E. Černá: Odbor certifikačních a inspekč-
ních orgánů uzavřel výsledky evaluace v oblas-
ti EMAS. Důkazy o přijatých nápravných opat-
řeních budou projednány na následném zasedá-
ní Fóra akreditačních a licenčních orgánů za pří-
tomnosti zástupců Evropské komise. Začátkem 
roku jsme také zavedli akreditaci pro certifikaci 
podle normy ČSN EN ISO 50001:2012 týkající 
se systému managementu hospodaření s energií. 

Jak se promítly výsledky evaluace ČIA ze 
strany Evropské akreditace do akreditační-
ho systému? 

A. Martanová: Došlo k zajímavému úka-
zu – již před evaluací jsme uvažovali o několi-
ka úpravách své činnosti a jejích výstupů. Zjiště-
ní evaluátorů nás jen utvrdila v předsevzetí tyto 
úpravy provést. Zdá se, že český akreditační sys-
tém prochází obdobným vývojem jako v dal-
ších evropských zemích. Došlo tak například 
ke zpřesnění a zároveň zjednodušení osvědčení 
o akreditaci, k úpravě přístupu ČIA k takzvané-
mu flexibilnímu rozsahu akreditace a několika 
dalším dílčím změnám. Důležité ale je, že evalu-

ace neměla za následek potřebu významných zá-
sahů do zavedeného akreditačního systému.

E. Černá: Veškerá doporučení byla podrobně 
analyzována. Opatření ke zlepšení systému se rea-
lizují jednak s ohledem na konkrétní postupy akre-
ditačního orgánu, ale i s ohledem na odbornou způ-
sobilost kmenových i externích pracovníků ČIA.

J. Školník: Změn tedy byla celá řada. Napří-
klad jsme optimalizovali proces posuzování na 
místě, což se týkalo zejména witness auditů z hle-
diska jejich časové náročnosti. Tady jsme šli ces-
tou efektivnější spolupráce skupiny posuzovate-
lů v rámci prováděných akreditací a dozorů. Kro-
mě toho jsme provedli také revizi postupů pro 
klasifikaci získaných zjiště-
ní, zvláště neshod, a také re-
vizi stávajících postupů pro 
flexibilní rozsah akreditace 
v oblasti laboratoří a certifi-
kačních orgánů certifikující 
produkty a zavedení postu-
pů i v dalších oblastech (in-
spekční orgány a certifikač-
ní orgány certifikující osoby), ve kterých nebyl 
tento systém dosud uplatňován. Opomenout nelze 
ani upřesnění pravidel pro uplatňování dokumen-
tů EA (zejména EA 2/17) při posuzování subjek-
tů posuzování shody pro účely autorizace a notifi-
kace ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technic-
kých požadavcích na výrobky. 

K čemu slouží, resp. komu jsou určeny nově 
zavedené služby, osvědčují se?

E. Černá: Nové služby se zavádějí v reakci na 
požadavky státního nebo veřejného sektoru, ale 
i na požadavky podnikatelských subjektů. Pokud 
jde o státní sektor, požadavky vycházejí většinou 
z právních předpisů, například akreditace certi-
fikačních orgánů pro účely certifikace udržitel-
nosti biomasy a biopaliv, kde výstupy této služby 
slouží jako podklad pro udělení autorizace Mi-
nisterstvem životního prostředí ČR.

Dalším příkladem může být akreditace certi-
fikačních orgánů pro certifikaci systému mana-
gementu bezpečnosti potravin podle schéma-
tu FSSC, kdy tato služba slouží výhradně pod-

nikatelským subjektům. Certifikace podle toho-
to schématu usnadňuje přístup výrobců potravin 
na světové trhy.

M. Bednářová: V ranku laboratoří se posky-
tované služby vyvíjejí poněkud jiným způso-
bem než u certifikace a inspekce. I zde však za-
čínají přibývat oblasti se specifickými požadav-
ky, například forenzní zkoušky či fytosanitár-
ní opatření související s ochranou rostlin a dal-
ší. Na mezinárodní úrovni se podílíme na spolu-
práci se zainteresovanými stranami, jako ENFSI 
(European Network of Forensic Science Institu-
tes) nebo EPPO (European  and Mediterranean 
Plant Protection Organisation), vznikají další do-
kumenty upřesňující požadavky na posuzování 
ve specifických oblastech umožňující harmoni-
zovaný přístup k posuzování. ČIA se podílí jak 
na jejich přípravě, tak s nimi seznamuje příslušné 
typy subjektů a využívá je v procesu akreditace.

Co je smyslem uděle-
ných akreditací k certi-
fikaci udržitelnosti bio-
masy pro výrobu biopa-
liv a k dalším novým cer-
tifikacím?

E. Černá: Stručně ře-
čeno, jde zejména o pro-
kázání původu biopali-

va, tedy doložení, že pěstováním biomasy pro 
výrobu biopaliva nebyla narušena biodiverzita 
a v případě, že byla biomasa pěstována na úze-
mí Evropské unie (EU), musí být navíc dolože-
no, že biomasa byla vypěstována v souladu s po-
žadavky a normami podle společných pravidel 
pro režimy přímých podpor v rámci společné ze-
mědělské politiky EU. Současně jde o prokázá-
ní určité úspory emisí skleníkových plynů vypro-
dukovaných během celého životního cyklu bi-
opaliva v porovnání s referenční fosilní pohon-
nou hmotou. 

Vznikly zde i některé nové povinnosti z hledis-
ka ochrany ovzduší?

E. Černá: Ano, novela zákona č. 86/2002 Sb. 
ukládá výrobcům, dovozcům a prodejcům biopa-
liv, případně i dovozcům nebo prodejcům moto-
rového benzínu a motorové nafty s přídavkem bi-
opaliva, povinnost vydávat k jednotlivým dodáv-
kám biomasy, kapalných nebo plynných produk-
tů určených k výrobě biopaliv nebo k jejich do-
dávkám, případně podílů biopaliv, doklady po-

tvrzující splnění kritérií udržitelnosti. Tyto certi-
fikáty budou vystavovat autorizované osoby na 
základě osvědčení o akreditaci vydaného ČIA.

Čekají nějaké novinky i na účastníky odbor-
ných školení a seminářů pořádaných ČIA?

A. Martanová: V předchozích letech jsme 
uspořádali několik seminářů, které byly věnová-
ny činnostem nezbytným pro zabezpečení sys-
tému managementu. Jedná se například o inter-
ní audity, nebo řízení dokumentace. Nově připra-
vujeme semináře zaměřené na využívání porov-
návacích měření k ověření kvality činnosti labo-
ratoře a chceme se rovněž věnovat oblasti metro-
logie. Semináře jsou určeny pracovníkům akre-
ditovaných subjektů všech typů, ale obdobným 
školením procházejí i naši posuzovatelé.

Bude letošní rok nějak výjimečný pro oblast 
zahraniční spolupráce?

M. Bednářová: Jako každý rok i letos se zapo-
jujeme do činnosti různých komisí a pracovních 
skupin na úrovni evropských (EA Evropská or-
ganizace pro spolupráci v oblasti akreditace) i ce-
losvětových organizací zabývajících se akredita-
cí (ILAC a IAF). Letos v dubnu bude ČIA hos-
tit řadu významných jednání mezinárodní organi-
zace zastřešující akreditaci laboratoří a inspekč-
ních orgánů ILAC. Během jednoho týdne bude 
v Praze zasedat Laboratorní komise (ILAC Labo-
ratory Committee), která je komunikačním fórem 
mezi ILAC a laboratořemi. Dále se sejde Komise 
pro akreditaci (ILAC Accreditation Committee) 
odpovědná za harmonizaci a zlepšování praxe 
v akreditaci na mezinárodní úrovni a Konsultační 
fórum pro zkoušení způsobilosti (ILAC Profici-
ency Testing Consultative Group), které se vyja-
dřuje k problematice zkoušení způsobilosti a jeho 
využívání v procesu akreditace. Kromě toho zde 
proběhne zasedání společné pracovní skupiny 
ILAC a Světové antidopingové agentury WADA. 
Tyto organizace úzce spolupracují právě v oblas-
ti laboratoří provádějících dopingovou kontro-
lu. Vzhledem k tomu, že výroční zasedání ILAC 
v Bangkoku plánované na podzim 2011 bylo kvů-
li katastrofálním záplavám v Thajsku zrušeno, lze 
očekávat širokou účast z celého světa. Kromě 
toho se pracovníci ČIA jako členové týmů zapo-
jí do procesu vzájemné evaluace EA i ILAC a po-
kračovat budou další projekty EU na podporu bu-
dování infrastruktury pro kvalitu.

připravil Jiří Novotný

Pro vyšší kvalitu a transparentnost trhu
Také u nás se využíváním akreditovaných služeb mnohé změnilo k lepšímu z hlediska 
kvality a efektivnosti. Naše jediná národní akreditační autorita notifikovaná Evropskou 
komisí – Český institut pro akreditaci, o. p. s. (ČIA), která je garantem mezinárodně 
uznávaných standardů a podléhá pravidelnému mezinárodnímu auditu, reaguje na nové 
podněty pro správné fungování transparentního evropského trhu, a přizpůsobuje tomu také 
svoji organizační strukturu a postupy akreditačního systému.

Ing. Alena Martanová,
 ředitelka odboru laboratoří

Ing. Eva Černá, Ph.D., ředitelka odboru 
certifikačních a inspekčních orgánů

Ing. Jan Školník, zástupce ředitelky odboru 
certifikačních a inspekčních orgánů

Ing. Martina Bednářová,
zástupkyně ředitelky odboru laboratoří
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Právě o těchto rizicích, a především o mož-
nostech, jak je co nejvíce minimalizovat, 
jsme hovořili s Ing. Michalem Veselým, ge-
nerálním ředitelem společnosti KUPEG úvě-
rová pojišťovna, a. s., a s Ing. Františkem 
Masopustem, výkonným ředitelem Komory 
pro spolupráci se zeměmi Společenství nezá-
vislých států (SNS):

Je tomu právě již patnáct let, co Komo-
ra SNS podporuje české firmy expandu-
jící do zemí bývalého Sovětského svazu. 
Jsou dnešní rizika spojená s obchodová-
ním v mnohém odlišnější, než dříve?

F. Masopust: Za uplynulých patnáct let 
prošel vývojem celý svět. Srovnávat pod-
mínky obchodování na trzích bývalého SSSR 
tehdy a dnes je prakticky nemožné. V prvo-
počátku tohoto období to byla situace, která 
se snad ani obchodováním nedala nazvat (sa-
mozřejmě čest výjimkám). A musím zdůraz-
nit, že to bylo dáno přístupem obou zainte-
resovaných stran. Nedostatek pevných pravi-
del, nedodržování těch pravidel, která se ja-
kýmsi způsobem měla pokoušet o regulaci si-
tuace – v podstatě tedy jestli ne chaos, tak to 
bylo něco tomu velmi blízké.

A jak je tomu dnes?
F. Masopust: V současnosti v převážné vět-

šině postsovětských subjektů pravidla existu-
jí – sice ne vždy a ne všude jsou jednoznačná 
a jejich dodržování striktní. Ale podstatou je 
postupný posun k nám blízkým standardům.

Je možné odhadnout míru rizik spojených 
s politickými otřesy nebo s platební ne-
schopností či neochotou dostát svým závaz-
kům ať již třeba v Bělorusku, na Ukraji-
ně, nebo v zemích kolem Kavkazu či jinde? 

M. Veselý: Domnívám se, že pokud se týká 
komerčního rizika (rizika vlastního odběra-
tele), jsme dnes již schopni získat a analyzo-
vat informace o firmách takřka na celém svě-
tě. Samozřejmě firmy, které o sobě odmítají 
poskytovat jakékoliv informace, je mnohem 
obtížnější posoudit. V každé zemi existují 
pojistitelní a solidní odběratelé a Bělorusko 
či Ukrajina nejsou výjimkou. Politické rizi-
ko – odběratel má peníze, zaplatit chce, ale 
například z titulu státních problémů nemůže 
– je v této oblasti výrazně vyšší. V zemích, 
jako je Bělorusko, Ukrajina či kavkazské stá-
ty, je teď riziko politické velmi vysoké. To 
je dáno jak systémem fungování politiky, tak 
i citlivostí jednotlivých ekonomik. Přestože 
tyto země kromě Ukrajiny pojišťujeme, do-
poručil bych exportérům velkou obezřetnost 
a zajištění svých obchodů například prostřed-
nictvím ručení v třetí zemi.

F. Masopust: Při odhadování míry rizi-
ka v jednotlivých zemích existuje více mož-
ností. Možné je například vycházet z posta-
vení na stupnici rizik, které pro každou ze 
zemí uvádí státní pojišťovací společnost 
EGAP a. s. Dalším měřítkem je přístup jed-
notlivých bank při řešení otázky exportní-
ho financování do konkrétního teritoria. Zde 
však doporučuji ověřit si věc u více bankov-
ních domů, neboť ne u všech je přístup ke 
konkrétní zemi identický. To vše jsou vari-
anty vycházející z čistě realistických až hma-
tatelných podkladů. Potom zde máme ještě 
nehmatatelné faktory, které je možné použít 
tehdy, když dané teritorium podnikatel dob-
ře zná. Prioritním faktorem výrazně snižují-
cím riziko v obchodě je dobrá znalost partne-
ra. Platí to všude a nepochybuji o tom, že vět-
šina našich exportérů by potvrdila, že nemá 
problém s platební morálkou v uvedených te-
ritoriích. A je to právě proto, že si své ob-
chodní případy kvalitně připravují!

Stačí pouze spoléhat na hodnověrnost, ofi-
ciální rating firem, anebo je prozřetelnější 
pojistit se pro případ náhlé nesolventnosti 
obchodního partnera? 

M. Veselý: Oficiálním ratingem disponuje 
velmi malé množství firem. Ale i v takovém 
případě to je pouze pomůcka při rozhodová-
ní o uzavření či neuzavření obchodu. Rating 
vypovídá o riziku spolupráce, avšak nepomů-
že toto riziko snížit. Pojištění je nástroj eli-
minující riziko. Jako důsledek období „kri-
ze“ v letech 2008–2010 KUPEG úvěrová po-
jišťovna, a. s., vyplatila svým klientům po-
jistná plnění v objemu převyšujícím 1,2 mld.
Kč, tedy snížila jejich ztráty. Objem hláše-
ných problémových pohledávek v období 
2008–2010 však činil dokonce 4,6 mld. Kč. 
Značnou část těchto pohledávek se podařilo 
díky know-how pojišťovny získat zpět. 

F. Masopust: V případě, že se jedná o ob-
chodní případ většího rozsahu, osobně dopo-
ručuji jednoznačně využít možnosti jeho po-
jištění.

Jaké zkušenosti od pojištěných či nao-
pak neochráněných firem zaznívají z člen-
ských řad Komory SNS a s jakými se se-
tkáváte v KUPEGU?

F. Masopust: Jestliže se podíváme na obje-
my pojištěných obchodů – ať u EGAPU, nebo 

u KUPEGU – tak musíme konstatovat, že vel-
ká část českých firem pojištění věří, a proto je 
také využívá.

M. Veselý: Jako první krok je jednoznačně 
vyhledání informací o daném teritoriu. Sku-
pina ONDD, jíž je KUPEG součástí, bedlivě 
monitoruje situaci ve všech světových terito-
riích a KUPEG tyto informace zprostředková-
vá českým subjektům. Například o rychlém 
zhoršování situace v Bělorusku jsme infor-
movali s velkým předstihem a stejně tak jsme 
po zlepšení financí Běluruska začali praktic-
ky ihned pojišťovat a klienty jsme informova-
li. Stejnou pozornost je třeba věnovat výběru 
odběratele a ověřit si informace z nezávislých 
zdrojů – informační agentury, úvěrové pojiš-
ťovny atd. Zejména úvěrové pojišťovny navíc 
nejen ohodnotí úvěruschopnost odběratele, ale 
zejména ochrání vývozce a zajistí pohledávky 
proti možnosti, že odběratel nezaplatí. Velmi 
důležité přitom je, aby veškerá dokumentace 
k obchodnímu případu – objednávky, smlou-
vy, dodací listy, faktury atd. – odpovídaly pro-
vedení výrobku či služby a byly právně prosa-
ditelné. Vždy je třeba přihlížet k možným od-
lišnostem daného teritoria. Nezapomeňme, že 
existují i jiné možnosti – myslím tím pojiště-
ní v zahraničí – tedy čísla, která jsou k dispo-
zici u obou českých „pojišťoven“ zdaleka ne-
jsou konečná. 

F. Masopust: V teritoriu SNS se obchodu-
je jinak než v západní Evropě. Nepřipravený 
exportér může velmi rychle narazit na pro-
blémy. Přestože v regionu SNS fungují jak 
solidní, tak i méně solidní subjekty – stej-
ně jako jinde na světě – v případě, že na-
razíte na problémy, bývají obvykle obtížně-
ji řešitelné především díky odlišnému práv-
nímu prostředí i z důvodu obtížnější vyma-
hatelnosti práva.

Oč je složitější domáhat se svých 
nepojištěných pohledávek daleko 
od domova?

M. Veselý: Pokud se jedná o ob-
chodní případ, který není svým 
rozměrem velký a jeho financová-
ní jde mimo obvyklé standardy, tak 
se firmy rozhodují, jestli investovat do po-
jištění, či ne. V takovém případě (ale nejen 
v tomto případě) je třeba, aby smlouva se za-
hraničním partnerem obsahovala arbitrážní 
doložku. Touto formou se v případě vymáhá-
ní nepojištěných pohledávek naděje úspěchu 
výrazně zvyšují. V opačném případě existu-
je značné riziko, že podnikatel či obchodník 
své peníze již nikdy neuvidí. 

F. Masopust: Právní, kulturní a ekonomic-
ké odlišnosti zpravidla způsobují zásadní 

problémy při vymáhání pohledávek. Geogra-
fická vzdálenost navíc posiluje v dlužníko-
vi pocit neohroženosti a komunikace s ním 
se často nemusí vůbec dařit. Bez partnera se 
znalostí místního prostředí je taková situace 
velmi obtížně řešitelná.

Jaké pojistné produkty mohou exportéři 
využít vzhledem k jejich komerčním akti-
vitám, velikosti firem a možnostem?

M. Veselý: Úvodem je třeba poznamenat, 
že úvěrové pojištění (neboli pojištění pro-
ti riziku, že odběratel neuhradí pohledávky), 
je jedním z nejjednodušších a nejefektivněj-
ších způsobů zajištění exportních transakcí, 
nemluvě již o velmi příznivé ceně. KUPEG 
úvěrová pojišťovna, a. s., nabízí dva základ-
ní produkty, které jsou shodné co do rozsa-

hu krytí rizik, ale odlišují se kom-
plexností: e-BONUS je určen ma-
lým a menším firmám, které nemají 
velké administrativní zázemí a lze 
jej celý uzavřít i spravovat on- 
-line po internetu zabezpečeným 
kanálem. Produkt e-MODUL je ur-
čen pro větší a velké firmy. Je vy-

soce variabilní, takže jeho parametry a funk-
ce lze přizpůsobit každé společnosti přesně 
na míru. Exportér uzavřením pojistné smlou-
vy nezískává pouze pojištění. Velkou přida-
nou hodnotou je posouzení bonity odběrate-
lů, kdy klient získává informaci o rizikovos-
ti obchodování s daným partnerem. Asisten-
ce při vymáhání v případě, že odběratel ne-
dostojí svým závazkům, je logickou součástí 
poskytovaných služeb. 

Co ještě doporučit firmám, které připra-
vují své obchodní aktivity v rizikových de-
stinacích?

M. Veselý: Jako první krok jednoznačně 
vyhledání informací o daném teritoriu. Sku-
pina ONDD, jíž je KUPEG součástí, bedli-
vě monitoruje situaci ve všech světových te-
ritoriích a KUPEG tyto informace zprostřed-
kovává českým subjektům, o tom jsem se již 
zmínil. Stejnou pozornost je třeba věnovat 
výběru odběratele a ověřit si informace z ne-
závislých zdrojů – informační agentury, úvě-
rové pojišťovny atd. Zejména úvěrové po-
jišťovny navíc nejen ohodnotí úvěruschop-
nost odběratele, ale zejména ochrání vývoz-
ce a zajistí pohledávky proti možnosti, že od-
běratel nezaplatí. 

F. Masopust: Kromě šťastné volby dob-
ře prověřených partnerů, kvalitně zpracova-
ných smluv (nejlépe již za účasti bankovního 
domu, který bude akci úvěrovat) snad i lepší 
celosvětové klima pro business. 

za rozhovor poděkoval
Jiří Novotný

Na rizikové trhy bez obav?
Nové možnosti ekonomického růstu se dnes naskýtají převážně mimo jednotný evropský 
trh. Ponejvíce exportéři směřují na východ od našich hranic, ať již do zemí jazykově 
i kulturně značně odlišných, nebo do těch, které nám jsou z těchto pohledů bližší, ačkoliv 
někdejší tradiční obchodní vztahy s nimi jsou již minulostí. v každém případě se jedná 
o teritoria, kde kromě tvrdého konkurenčního prostředí existují i značná komerční či 
politická rizika.

Ing. František Masopust, výkonný ředitel 
Komory pro spolupráci se zeměmi Společenství 

nezávislých států (SNS)

Ing. Michal Veselý, generální ředitel společnosti 
KUPEG úvěrová pojišťovna, a. s.
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Ing. jiří bakalík (50), tajemník, 
Magistrát města Přerova
1.  Slušnost, otevřenost, komunikativnost 

a pracovitost jsou motor, který mě po-
máhá plnit nelehké úkoly, které přede 
mne život staví.

2.  Pravidelnými workshopy, lépe řečeno 
soustředěními k určitým konkrétním 
úkolům. Pravidelným hodnocením pracovníků včetně ve-
doucích a osobním příkladem v konkrétních, mnohdy vy-
pjatých situacích. 

3.  Nemáme takovou soutěž, nicméně tato myšlenka je pro mě 
inspirující a nebráním se jí.

4.  Asi nejvíce v podmínkách rekonstrukce úřadu a měnící se 
politické reprezentace na psychické odolnosti a schopnosti 
pracovat v „bojových“ podmínkách, aniž by to klient pocí-
til. Rovněž na semknutosti a týmové práci, kdy na všech-
ny výzvy, úkoly a projekty jsem si vytvořil akční výkon-
ný pracovní tým, který byl tahounem změn a převodníkem 
mezi mnou a zaměstnanci. 

5.  V každém mém povolání to byla vždy jedna výrazná osob-
nost, která formovala a tříbila moje názory. V JZD Bystři-
ce pod Hostýnem to byl hlavní agronom ing. Pohančeník, 
jehož jsem obdivoval pro jeho profesionalitu a buldočí ne-
ústupnost ve splnění cíle. Na Městském úřadě v Bystřici 
pod Hostýnem to byl starosta pan Hejtman, a to pro jeho 
inteligenci a schopnost zbudovat prakticky nové město po 
revoluci v roce 1989. A zde v Přerově to byl starosta Jin-
dřich Valouch – pro jeho lidský přístup a životní filosofii. 
U současného primátora mě zase získává jeho neústupná 
snaha posunout město Přerov o úroveň výš, co do vybave-
nosti a kvality života. 

6.  Nepřipravenost některých lidí v Přerově zvládat náročné vý-
zvy dnešní doby. Ovšem maskují ji zvýšeným verbálním či 
mediálním tlakem a dehonestací všeho pozitivního, co bylo 
v samosprávě i státní správě našeho města dosaženo. 

Ing. jaroslav besperát (41), 
předseda představenstva 
a generální ředitel, Česká 
podnikatelská pojišťovna, a.s. 
1.  Řídit a chovat se tak, abych se před se-

bou ani před ostatními nemusel stydět 
za svá rozhodnutí.

2.  Svým příkladem a neustálou komuni-
kací s lidmi. Také společnými akcemi a lidským přístu-
pem.

3.  Ano – pravidelně vyhodnocujeme a motivujeme nejlepší 
zaměstnance a obchodníky.

4.  Na spolupráci všech útvarů uvnitř společnosti, na dobré 
komunikaci a motivaci externích partnerů. A na lidském 
přístupu.

5.  Ing. Vladimír Mráz a Ing. Vlastimil Navrátil.
6.  Neúcta, lež a nespolehlivost mezi lidmi.

Petr bilavčík (50), ředitel, 
PRIMA bILAVČíK, s.r.o.
1.  Spolehni se sám na sebe, důvěřuj těm, 

kdo si to zaslouží, a pomož všem, kte-
ří pomoc potřebují. Když všichni mluví 
o nemožnostech, hledej možnosti. Na-
jít správný směr mezi opatrností a od-
vahou je to největší umění. Najít správ-
ný směr, mezi opatrností a odvahou je to největší umění.

2.  Motivuji svým příkladem, ale zejména motivačními od-
měnami za splněné cíle nebo za práci s přínosem nad zvý-
šený standard. Také pořádáme týmové společensko-spor-
tovních akce s rodinnými příslušníky.

3.  Soutěž ani ne, nemám v úmyslu vystavovat své zaměstnan-
ce jakémusi druhu stresu a souboje vůči sobě. Mám rád tým 
sehraný a soudržný, kdy jeden na druhého spoléhá a ne sou-
těží. Nicméně všichni mají své cíle, které vyhodnocujeme.

4.  Na preciznosti, rychlosti, serióznosti a odbornosti. Stále se 
setkávám, nejen ve stavebnictví, ale i v jiných službách, 
s tím, že si musím vše 10x zkontrolovat. A práci, kterou 
objednávám jako prvotřídní a také ji tak platím, musím 
několikrát reklamovat. Nezájem obsluh v supermarketech 
a podobných zařízeních je v naprostém úpadku a je prav-
děpodobně v přímé úměře s jejich motivací.

5.  Tomáš Baťa. V našem okolí je stále mnoho lidí, které in-
spiroval. Jeho vzor zde stále žije pro ty, kteří chtějí jeho 
myšlenky slyšet.

6.  Srážka s člověkem typu úředník pod penzí. S člověkem, 
který má pocit, že nic se nedá udělat jinak, než doposud 
dělal, který není ochoten být flexibilní

Ing. Václav blažek (72), 
předseda družstva, Zemědělské 
družstvo Rosice u Chrasti
1.  Jít za svým cílem čestně a férově. Cho-

vat se tak, abych se nemusel za sebe 
stydět.

2.  Ponechávám patřičné pravomoci všem 
podřízeným pracovníkům, ale zároveň 
na nich požaduji naprostou odpovědnost. Jednám s nimi 
otevřeně, rovně.

3.  Ne.
4.  Na rozšíření podnikatelských aktivit do oblasti výroby, zpra-

cování a prodeje zemědělských produktů až ke konečnému 
spotřebiteli. Na vybudováním vertikály z pole až na stůl.

5.  Nemám vyhraněnou osobnost, nejbližší jsou mi například 
názorově Tomáš Baťa, který konstatuje, „že mravní bída je 
příčina, hospodářský úpadek je následek, důvěra je pak věc 
osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osob-
ním příkladem.“ Můj profesní život ovlivňovali lidé, od-
borníci, se zdravým selským rozumem a čestným jednáním.

6.  Neseriózní, falešné chování lidí, se kterými se musím stý-
kat. Prorůstání politiky a ekonomiky a s tím související 
rozsah korupce v naší společnosti. Masivní rozkrádání je 
již za hranou všeho představitelného, jeho roční hodno-
ty, dle informací nevládních organizací, již dosahují úrov-
ně deficitu státního rozpočtu. Díky politikům značná část 
populace už nemá žádné hodnoty a neuznává nic než pe-
níze. To vede jen ke zhoršení mravů. Stav je mimořád-
ně alarmující. Politika byla zprivatizována a ČR se, dle 
řady indikátorů, již nachází ve vrcholném stadiu mafián-
ského kapitalizmu. 

Ing. Zdeněk blažek (57), předseda 
představenstva, dřevojas v.d.
1.  Věřím ve své vize a ony se stávají 

s pomocí dobrého řídicího týmu sku-
tečností.

2.  Úspěšní pracovníci mají možnost dal-
šího postupu, dalšího vzdělávání a po-
znávání především světové konkuren-
ce a zahraničních trhů.

3.  Ano. Máme soutěž pro nejlepší obchodní zástupce, pro 
nejlepší manažery, ale i pro nejlepší obchodní partnery.

4.  Na inovaci výrobků, na rozšiřování obchodní sítě a na neu-
stálém zlepšování kvality a služeb zákazníkům.

5.  Na škole profesor Hrkal a v rozvoji firmy profesor Souček.
6.  Boj s lidskou hloupostí a často boj s arogantními úředníky.

Ing. Ladislav brázdil (54), 
ředitel, ZLKL, s.r.o.
1.  Přes neustálý růst firmy udržet charak-

ter rodinného podniku. Lidem plně dů-
věřovat do prvního problému.

2.  Každý ze zaměstnanců je prémiově za-
interesován na výsledcích firmy ade-
kvátně své pozici. Vedoucí zaměstnan-
ci jsou součástí „Motivačního plánu“, který je přibližuje 
myšlení a chování majitele společnosti. Existuje ale samo-
zřejmě i řada nepeněžních motivací.

3.  Podobná soutěž je ve firmě naší velikosti a šíři oborů jen 
stěží proveditelná tak, aby byla zároveň spravedlivě hod-
nocená. Klíčoví pracovníci ale samozřejmě oceňováni 
jsou.

4.  Díky mnoha faktorům jsme ze světové krize vyšli silněj-
ší, než jsme do ní vstupovali. Budoucí úspěch je, věřme, 
zajištěn i v minulých letech proběhnuvší generační výmě-
nou lidí na manažerských postech a zapojením synů do ří-
zení firmy.

5.  Otec, který za komunismu dlouho a usilovně soukromě 
hospodařil.

6.  Byrokracie.

Ing. Radek brychta (41), manažer 
a předseda, Klastr českých 
nábytkářů, družstvo
1.  I konkurence může spolupracovat!
2.  Peníze všechno nespraví. Za zásadní 

považuji osobní příklad. Důležité je 
jednotlivým členům týmu umožnit je-
jich osobnostní růst, klást důraz na ce-
loživotní vzdělávání, účast na mezinárodních seminářích 
a workshopech.

3.  KČN podporuje soutěž Nábytek roku organizovanou 
AČN, kde jsou každoročně oceněni autoři vítězných expo-
nátů. Soutěž pobízí a motivuje designéry a výrobce k vyš-
ší tvůrčí aktivitě.

4.  Především na schopnosti desítek členů KČN, nábytkář-
ských firem a vědeckých institucí, domluvit se, spolupra-
covat a kooperovat na společných projektech. Jde o jev 
v nábytkářství do založení KČN zcela nevídaný.

5.  Žijících osobností by se našla celá řada, ale na můj pro-
fesní manažerský život měl největší vliv Sun Wua (Mi-
str Sun, předpokládaný autor knihy O umění válečném).

6.  Byrokracie a zbytečná administrativa ve státním sektoru, 
zaplevelená různými výjimkami a každoročními změnami 
„pravidel hry“ v podnikatelském sektoru. 

Pavel bursík (38), obchodní ředitel, 
Lias Vintířov LSM k.s.
1.  Zachovat si pozitivní myšlení, nevzdá-

vat nic předem, snažit se najít řešení 
k překonávání překážek a ne vymýš-
let a hledat důvody, proč něco nejde.

2.  Myslím si, že pro dosažení dobrých tý-
mových výsledků je důležitá atmosfé-
ra v týmu, pozitivní motivace. Každý člen mého týmu je 
individuálně hodnocen s ohledem na dosažené výsledky. 
Má možnost se profesně rozvíjet, rozšiřovat vzdělání.

3.  Ne. 
4.  Naše společnost má velikou výhodu v diverzifikaci vý-

roby. V případě, že nějaký segment výroby zasáhla krize 
nebo pokles, ostatní segmenty to vždy eliminovaly. Naše 
společnost je inovativní s vlastním vývojem. 

5.  Můžu říct, že profesně mě asi nejvíce ovlivnil Ing. Ru-

dolf Borýsek, u kterého jsem začínal a o několik let poz-
ději jsem po něm převzal funkci obchodního ředitele naší 
společnosti.

6.  Boj s lidskou hloupostí a neochotou.

Ing. blahoslav dobeš (45), ředitel 
prodeje a marketingu, Moravská 
ústředna brno, d.u.v.
1.  Začínat stále znovu a nenechat se od-

radit.
2.  Vlastním nasazením a příkladem. Dále 

přiměřenou mírou kompetencí, zodpo-
vědnosti a seberealizace.

3.  Zaměstnance oceňuje a hodnotíme průběžně. Žádnou in-
terní soutěž nepořádáme. 

4.  Být ve správnou dobu na správném místě a být připraven 
zvládnout výzvy, které přicházely. Mezi klíčové momen-
ty řadím projekty: „Do kosmu s Krtkem“ – účast našeho 
výrobku na palubě raketoplánu ENDEAVOUR, úspěšnou 
propagaci na Světové výstavě EXPO 2010 v čínské Šang-
haji a zapojení do projektu Krtek velvyslanec mládeže EU 
v ČLR a také inovaci licenční řady výrobků a úspěšné uve-
dení nových licenčních motivů na trh (Doba ledová, Ko-
cour Mikeš, Garfield).

5.  Nejvíce oba moji rodiče, kteří ve svém profesním životě 
dokázali vybudovat, řídit a rozvíjet úspěšné firmy.

6.  Snaha o změny neefektivních přístupů k práci a řešení 
úkolů.

Ing. Martin doksanský, MbA (48), 
generální ředitel a předseda 
představenstva, SMP CZ, a.s. 
1.  Nechovej se k ostatním tak, jak ne-

chceš, aby se oni chovali k tobě.
2.  Osobním příkladem, pozitivním pří-

stupem, posilováním renomé společ-
nosti, možností přístupu k technické-
mu know-how společnosti a vzděláváním, systémem bo-
nusů a odměňování.

3.  Ano, jedenkrát za rok, vždy na výroční konferenci v úno-
ru, vyhlašujeme nejlepší pracovníky za každou divizi v ka-
tegorii THP a D a nejlepší středisko v rámci firmy.

4.  Na posílení v personální oblasti, zkvalitnění obchodu, 
přísnějšímu dodržování stanovených pravidel a na kontro-
le v oblasti ekonomické a finanční.

5.  Stavitel Václav Šochman, můj první vedoucí útva-
ru a hlavní stavbyvedoucí po nástupu do praxe v r. 1987 
a první polistopadový ředitel Vodních staveb Praha, divi-
ze Chomutov. 

6.  Trvale klesající kultura jednání na české politické scéně 
a přeneseně v celé společnosti, nedostatek skutečných vizí 
a jejich naplňování na úrovni státu i celé Evropy. Absolut-
ní nezájem nejvyšších představitelů tohoto státu o existen-
ci a rozvoj našeho oboru.

Ing. josef droběna (57), předseda 
družstva, Agro-družstvo MORAVA
1.  Štěstí přeje připraveným. Ber své ne-

úspěchy s pohodou a úspěchy s poko-
rou. 

2.  Snažím se plnit své povinnosti, to je 
základ všeho ostatního. Když budete 
o své povinnosti dbát, tak lidé se mo-
hou na vás spolehnout. 

3.  Ne – nesoutěžíme, ale jsou rozdaná přesná pravidla zodpo-
vědnosti a stanovené úkoly.

4.  Na diverzifikace zemědělské výroby. Racionalizace výro-
by a práce, snižování nákladů, kdy pro naši společnost je 
rozhodující hledisko ekonomické. Kdo dokáže ve stejných 
podmínkách snížit náklady na jednotku produkce, ten ví-
tězí. 

5.  Nejvíce snad Tomáš Baťa, který tvrdil, že mravní bída je 
příčina a hospodářský úpadek je následek. Snažím se učit 
z vlastních chyb, které bolí, ale jsou účinné. Je lepší se učit 
z chyb druhých – to je také účinné a přitom nebolí. Také 
semináře a konference Františka Čuby na Univerzitě To-
máše Bati ve Zlíně. 

6.  Negativní atmosféra ve společnosti, vlivem jednání poli-
tiků, bezkoncepčnost práce MZe ČR, která ovlivňuje ce-
lospolečenskou náladu. A zvláště názory čelných politiků 
na zemědělství, kdy je možno potraviny dovážet. Problém 
ztrátovosti není v lidech, kteří tam pracují, ale v samotném 
postavení zemědělství. Mnohé nasvědčuje tomu, že politi-
ka v ČR byla již zprivatizována a na rozdíl od verbálních 
proklamací se korupci daří lépe a lépe. Jsou slyšet i názo-
ry renomovaných nevládních organizací, že bez korupce 
bude státní rozpočet vyrovnaný a nemusí se snižovat ži-
votní úroveň obyvatelstva. 

Ing. dana Ficlová (31), generální 
ředitelka ALbION hOTELU, 
TOP hOTELS GROUP a.s. 
1.  Pozitivní myšlení – snaha hledat cesty 

k překonávání překážek a ne důvody, 
proč něco nelze.

2.  Několika způsoby – povýšením, po-
chvalou, zvýšenou odpovědností 
a možností samostatného rozhodování, posunem v karié-
ře a finančním ohodnocení. 

3.  Pravidelně 1x měsíčně probíhá v naší firmě vyhlášení nej-
lepších zaměstnanců z jednotlivých úseků hotelu a jejich 
finanční ohodnocení. 

4.  Vzhledem ke stále rostoucí konkurenci v hotelovém prů-
myslu to byl určitě důraz na kvalitu a schopnosti personá-
lu v každé linii řízení.

5.  Nedokážu určit jedinou konkrétní osobu.
6.  V některých případech nesmyslná cenová válka na hote-

lovém trhu v Praze.

Ing. Oldřich Glogar (56), jednatel, 
2G-spol. s r.o. – Přikrývky a polštáře
1.  Když už člověk jednou je, tak má kou-

kat, aby byl...
2.  Slušným jednáním a dobrou komuni-

kací.
3.  Ano, oceňujeme nejlepší pracovníky 

ve výrobě.
4.  Postupně jsme odešli z řetězců v ČR a začali ve větší míře 

vyvážet do EU.

5.  Bratr Ing. Ladislav Glogar, ředitel Autopalu – 21 let.
6.  Vymáhání pohledávek a komunikace s nadnárodními ře-

tězci.

Ing. jaroslav hána (62), ředitel, 
Meclovská zemědělská, a.s. 
1.  Kdo chvíli stál, stojí již opodál, život 

bez práce je nudný. 
2.  Osobním příkladem, hmotnou zainte-

resovaností a objektivním ohodnoce-
ním poctivé práce. Nejdůležitější je 
dobře motivovaný a spokojený člověk, 
ne technika. 

3.  Jako projev ocenění se nejschopnější zaměstnanci během 
roku zúčastňují mnoha výstav v rámci ČR i zahraničí, na-
vštěvují špičkové chovy v zahraničí, účastní se seminářů 
a konferencí. To vede k pracovnímu a výkonnostnímu růs-
tu a je nejvíce motivující. 

4.  Rozšíření podnikatelských aktivit o další bioplynovou sta-
nici. Firma díky svému renomé a kvalitě plemenného ma-
teriálu chovu skotu, což je mj. dáno kvalitním ošetřovatel-
ským personálem (lidským potenciálem firmy), exportu-
je plemenný materiál do vyspělých zemí, a to i mimo EU, 
což přináší značný ekonomický efekt. 

5.  Již dříve jsem se seznámil s dílem J. Schumpetera, rodáka 
z Třeště na Moravě, jeho dílo je velmi podnětné pro dnešní 
dobu, kterou vlastně svým dílem i zkušenostmi předvídal. 

6.  Manažeři jsou dnes daleko citlivější na morální přešlapy 
politiků, na korupci, na byrokracii. Považují za největší 
problém stav společenské morálky, na které mají politi-
ci nemalý díl viny. Chování politiků ve svých důsledcích 
vede ke zhoršení mravů ve společnosti a k nezájmu na je-
jím dění. Nelze vyloučit, že tyto efekty jsou ze strany po-
litiků zamýšlené. To pak vede k tomu, že současná doba 
v určitých atributech není nepodobná době normalizace. 
Není jasné, proč zdravé jádro sdělovacích prostředků proti 
těmto mimořádně škodlivým jevům ve společnosti nevede 
systematickou kampaň.

Ing. jiří havlík (62), předseda 
představenstva a ředitel, 
POZIMOS, a.s. 
1.  Všechno je jen otázka vůle a osobní 

disciplíny!
2.  Osobním příkladem, delegováním vy-

soké míry samostatnosti v rozhodová-
ní a finančně.

3.  Ne, ale pomalu k tomu spěji.
4.  Na schopnosti rychle a účinně se přizpůsobit prudkému 

nárůstu konkurenčního boje na stavebním trhu a tím udr-
žet a dokonce zvýšit zakázkovou náplň.

5.  V předlistopadových letech František Čuba, předseda ag-
rokombinátu Slušovice, v letech současných Tomáš Baťa 
a jeho názory na morální aspekty podnikání. 

6.  Projevy všeobecného morálního úpadku společnosti.

Ing. josef hendrych, MbA (61), 
ředitel, Rehabilitační ústav Kladruby
1.  Začít naplno a postupně přidávat.
2.  Příkladem, nasazením, vizionářstvím.
3.  Náš úspěch je založen na týmovém du-

chu. Jediný falešný tón nabourá celko-
vý výsledek. Špičkové nápady či vý-
kony oceňujeme individuálně. 

4.  Jednoznačně na profesionalitě a nasazení jednotlivců ve 
prospěch týmového výsledku. A samozřejmě na výběru 
nejbližších spolupracovníků. 

5.  Každý člověk v mém okolí s pozitivním a aktivním způ-
sobem své práce.

6.  Nespočet nevyřešených korupčních kauz. To demotivuje 
a bere energii většině lidí. 

Ing. jan houdek, Ph.d. (51), 
jednatel a spolumajitel, INCO 
engineering s.r.o.
1.  Vytrvalá a usilovná práce musí zákoni-

tě přinést dříve či později úspěch.
2.  Funguje u nás standardní systém kvar-

tálních odměn. Již delší dobu pracuji 
na zavedení statistik osobních výko-
nů, což umožní mnohem objektivnější osobní odměňová-
ní zaměstnanců. Jsem přesvědčen, že to motivaci lidí ješ-
tě zvýrazní.

3.  V posledních letech je vyhlašován na vánočním večírku 
nejlepší pracovník uplynulého roku a tato cena je ohodno-
cena poukazem na dovolenou od vybrané cestovní kance-
láře. Soutěž byla ustavena před třemi lety a stala se mezi 
zaměstnanci velmi populární.

4.  Na získání některých zakázek, což bylo velmi obtížné. 
Nicméně jako ještě obtížnější se ukázalo zajistit plnění 
smluvních závazků po stránce personální, materiální i or-
ganizační. Myslím ale, že se to podařilo. Ve jmenovaném 
období došlo k několikanásobnému nárůstu obratu.

5.  Nemohu říci, že bych měl v životě přesně vymezené vzory. 
Což neznamená, že k řadě osobností, současných i histo-
rických, domácích i zahraničních, necítím obdiv.

6.  Opět a opět zdůrazňovat některým pracovníkům, že pra-
covní přístup „to je dobré, to stačí, když, tak se to pak do-
dělá“ je absolutně nepřijatelný.

RNdr. Roman hrnčíř, CSc. (52), 
předseda představenstva a ředitel, 
Severochema, družstvo pro 
chemickou výrobu, Liberec
1.  Slušnost, pracovitost a úcta k práci 

druhého, vytrvalost, dobrý tým, inova-
ce, otevřenost a důvěra.

2.  Pro motivaci týmu se snažím využívat 
vždy kombinaci pochval, osobní rozhovorů, stanovování 
cílů, pravidelných hodnocení, benefity, zvyšování kvali-
fikace, apod. Za důležité považuji své neustálé učení se 
novému a to i v motivaci. To požaduji i po členech své-
ho družstva.

3.  Jsme malá společnost, každý zaměstnanec má jinou pozi-
ci, jiné úkoly. Přesto máme řadu programů pro jednotlivce 
či kolektivy, jako je např. motivace ke zlepšování a odstra-
ňování nedostatků, kde vyhlašujeme nejlepšího zlepšovate-
le. Obchodníci jsou motivováni k získávání nových zákaz-
níků, sami soutěží, kdo je nejlepší v úsporném provozu aut.

viděno očima 72 finalistů
Soutěž Manažer roku 2011, které se jako mediální partner účastní naše redakce, 
vstoupila do vrcholné fáze. kromě ocenění práce osobností a firem má přinést 
zkušenosti, které mohou být cenné pro všechny, kteří se ve světě businessu 
a manažerského umu pohybují. finalisté soutěže dostali od organizátorů spousty 
otázek. Odpovědi na šest z nich vám nabízíme.

1. Moje krédo:
2. Jak svůj tým motivujete? 
3.  Existuje podobná soutěž ve vaší společnosti,  

která oceňuje nejlepší zaměstnance – manažery, obchodníky, projektanty?
4.  Na čem v posledních 3 letech nejvíce závisel úspěch vaší společnosti?
5. Která osobnost ovlivnila váš profesní život?
6. Co vám nejvíce bere energii?

MANAŽER ROKU

2011

MANAŽER ROKU
2011
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4.  Náš úspěch nejvíce závisí na schopnostech, motivaci 
a pracovním nasazení našeho týmu. Největším vnějším 
vlivem je určitě kolísání cen ropy a situace, které ovliv-
ňují koupěschopnost spotřebitelů. Aktivním rozvojem sor-
timentu a zahraničního obchodu bojujeme proti vnějším 
vlivům.

5.  Na prvním místě musím uvést svou matku, která mne 
ovlivnila svým vzorem, svým odborným, lidským a při-
tom náročným přístupem k lidem v zaměstnání i sama 
k sobě.

6.  Krátce: nesplněné sliby a korupce politiků, převaha ne-
gativních informací v médiích, arogance úředníků a stát-
ní moci. S tím se samozřejmě nemohu a nechci smířit, ale 
často si připadám jako Sysifos.

Ing. Petr Choulík, CSc. (59), 
generální ředitel a člen 
představenstva, Linde Gas a.s.
1.  Vždy usiluji o to, aby výsledky mé 

práce byly užitečné lidem.
2.  Snažím se vybírat si schopné lidi, kte-

ré práce baví. Dát smysl jejich počíná-
ní, vytvářet týmový spirit, být s nimi 
u toho podstatného i v terénu, povzbuzovat nejen jejich ro-
zum, ale také emoce.

3.  Každoročně vybíráme nejlepší pracovníky naší společnos-
ti, kteří obdrží na Výročním jednání managementu symbo-
lickou plynovou láhev z českého křišťálu a slušnou finanč-
ní odměnu. Pravidelně již mnoho let organizujeme také 
soutěž o nejlepší obchodníky. To se nám velice osvědči-
lo, neboť soutěživý duch – snaha ukázat se před druhý-
mi – vede lidi k vynikajícím výsledkům.

4.  Bezesporu největší zkouškou pro nás, stejně jako pro mno-
ho jiných firem, byla krize. Podařilo se nám však včas pře-
orientovat se z růstového kurzu v období turbokapitalist-
mu na hledání úspor a zlepšování procesů uvnitř podni-
ku. To se konec konců projevilo v tom, že Linde Gas vy-
šel z krize posílen, zlepšil svou míru ziskovosti, připraven 
k další expanzi.

5.  Nemohu jmenovat jednoho člověka, který by byl mým 
vzorem. Těch vzorů bylo víc. Snažím se chodit po světě 
s otevřenýma očima a být připraven přijímat pozitivní im-
pulsy vždy, když se nablízku objeví. Takových příležitos-
ti je v životě celá řada.

6.  To, co asi mnoha ostatním občanům – politická situace 
v Čechách. Neuvěřitelně špatně řízený stát. To, že politic-
ké strany se chovají, jako by byly stranami organizované-
ho zločinu. Státní instituce a podniky jsou v rukách mafi-
ánských skupin, které okrádají občany. To se musí změnit.

Ing. jiří jangl (56), ředitel závodu 
Řetenice, AGC Flat Glass Czech a.s.
1.  Neohlížet se do minulosti, co bylo, 

nedá se změnit. Hledět do budoucna, 
co bude, tam se dá řídit téměř vše.

2.  Vytvářím pracovní týmy s jednotlivý-
mi vedoucími a učím je svoji práci sa-
mostatně pravidelně hodnotit, pochlu-
bit se, zkritizovat. Vedu je ke zlepšení, v podstatě se moti-
vují sami, já jenom usměrňuji jejich činění.

3.  Ano, například AGC AWARD, vyhodnocovaný v Japon-
sku.

4.  Drastické snížení všech nákladů, investic, důraz na kva-
litu výrobků, servis zákazníkům, kvalitní tým spolupra-
covníků na všech úrovních, spolupráce mezi jednotlivý-
mi závody.

5.  Bývalý generální ředitel, Ing. Štěpán Popovič a současný 
předseda představenstva Ing. Pavel Šedlbauer.

6.  Špatné mezilidské vztahy a nekoncepční práce.

Ing. Lumír juroš (35), ředitel, 
ZOd hlavnice 
1.  Co nezabije, to posílí.
2.  Neustálým srovnáváním výsledků ob-

dobných zemědělských podniků, tzv. 
benchmarkingem. Základní plat tvoří 
60 %, zbytek je pohyblivá složka. 

3.  Ne.
4.  V počátcích krize v roce 2008 byla provedena SWOT ana-

lýza, která se stala součástí taktického a strategického plá-
nování rozvoje firmy. Výstupem je snížení výrobních ná-
kladů a mobilizace finančních zdrojů, např. odprodejem 
neproduktivního majetku. Došlo i ke stabilizaci zaměstna-
nosti a dosažení vysoce nadprůměrného výdělku. 

5.  Tomáš Baťa, kdy jeho „systém řízení Baťa“ byl v té době nej-
lepší na světě. Ekonomika ČR byla v té době na 3.místě v Ev-
ropě za Německem a Francií, byl mj. obdivován v i USA. 
Také jeho následovník, doc. František Čuba ze Slušovic. Li-
kvidací tohoto podniku po převratu v roce 1989, který mohl 
svým přístupem prosvětlovat cestu dalším, považuji za eko-
nomický zločin, svým způsobem za „vlastizradu“. 

6.  Názory některých politiků tzv. „pravicových komsomol-
ců“ na to, že nemáme vyrábět zemědělské komodity, když 
je můžeme levněji koupit v zahraničí. Jejich praktická po-
litika nese své plody, nejsme již v řadě komodit vůbec so-
běstační, např. vepřové maso, drůbež, vajíčka, ovoce a ze-
lenina mírného pásma, cukr atd. a obecně výrobky s vyš-
ší přidanou hodnotou. Dále v dnešním nazírání na situaci 
v Evropě, na otázky potravinové bezpečnosti a soběstač-
nost, na situaci v Evropě i ve světě, na vše, kde jde o po-
škozování zájmů naší země. Dodnes určitá část politiků 
opakuje mantru, že trh vše vyřeší. Je to pro resort země-
dělství mimořádně destruktivní. 

Ing. jiří Kalužík (54), předseda 
představenstva a generální ředitel, 
Gumotex, a. s.
1.  Všechno je možné, když chceš a umíš 

(T. Baťa).
2.  Neustálými výzvami k hledání nových 

řešení a přístupů a u managementu 
vštěpováním zodpovědnosti za osudy 
téměř dvou tisíc rodin, které mají ve svých rukou. 

3.  Každoročně vyhodnocujeme nejlepší zaměstnance firmy, 
ale naše soutěž není tak podrobně a kriteriálně definována. 

4.  Na vysokém pracovním nasazení a flexibilitě spolupra-
covníků a na schopnosti managementu předvídat, včas 
a důrazně reagovat na vzniklou situaci. 

5.  Bývalý personální ředitel Fosfy Břeclav – původně jsem 
se tam po ukončení vysoké školy v roce 1982 hlásil. Ne-
přijali mě, nastoupil jsem tedy do Gumotexu a ten se stal 
mým osudem. 

6.  Řada politiků, kteří mají plná ústa slov, ale „skutek utek“. 
Navíc někteří lžou a kradou. 

Lukáš Kapitán (39), ředitel, 
ZEbR s.r.o. 
1.  Nic velkého a složitého... Žij a pracuj 

tak, abys mohl po ulici chodit se vzty-
čenou hlavou.

2.  Vlastním příkladem.
3.  Ne, před několika lety jsme tyto akti-

vity pro kontroverzní přínos přerušili.
4.  Na inovacích, patentech a novinkách, které jsme přines-

li na trh a současně na schopnosti udržet tyto aktivity na 
rozumné míře.

5.  Nevím, možná já sám, moje schopnost poučit se ze svých 
chyb.

6.  Lidská hloupost a malichernost.

Pharmdr. jiří Korta (46), předseda 
představenstva a generální ředitel, 
PhARMOS, a.s. 
1.  Protože slovo krédo znamená latinsky 

„věřím“, mohu říct, že věřím lidem, 
věřím v lidskost, zodpovědnost, mo-
rálku a spravedlnost. 

2.  Nejlepší motivací je zapojení lidí do 
problému. Vedu tým k tomu, aby si sám aktivně „hledal 
práci“, identifikoval slabé stránky, neúspěchy, nacházel 
řešení, přebíral zodpovědnost a pak se radoval z úspěchu 
svého i celé společnosti.

3.  Obdobné soutěže v naší společnosti existují a považuji je 
za velice potřebné. Protože je naše společnost ve svých 
činnostech různorodá, vyhlašujeme soutěž o nejlepšího 
obchodníka a nejlepšího pracovníka skladu.

4.  Úspěch závisel především na schopnosti přizpůsobit se no-
vým podmínkám, na rychlosti zavádění inovací, které rea-
govaly na měnící se trh a nové požadavky zákazníků. 

5.  Není nutné hledat inspiraci daleko v jiných zemích, jiných 
systémech. Odborně i lidsky mě nesporně ovlivnily vý-
znamné osobnosti působící na Faf UK v Hradci Králové 
v době mých studií. Profesně mě pak ovlivnil zakladatel 
naší společnosti, ing.Oldřich Fiala. Před 20 lety vybudo-
val společnost, která patří mezi největší v ČR na „zelené 
louce“ a dodnes z této inspirace čerpám. 

6.  Prosazování mého kréda v běžném i pracovním životě. 
Někdy je to přímo boj. Na druhou stranu mě každý úspěch 
a každá vyhraná bitva velice posílí. 

Ing. Petr Kostohryz (57), 
předseda družstva a předseda 
představenstva, 
OTAVA, výrobní družstvo
1.  Zachovat a vytvářet vhodné pracov-

ní příležitosti osobám zdravotně po-
stiženým.

2.  Osobním vzorem. Vysokou kvalifika-
cí, zejména důrazem na čestnost a schopnost slušného jed-
nání s podřízenými.

3.  Neexistuje na bázi soutěže. Probíhá neformálně, kde pod-
kladem je hodnocení pracovníků.

4.  Na zavedení nového systému řízení ve firmě a na jednání 
se zákazníky a schopnosti jejich získávání.

5.  Spoléhám především na dovednost získávat pracovníky 
pro cíle firmy.

6. Nechuť domluvit se na činnostech obecně prospěšných. 

Ing. Libor Kraus (45), předseda 
představenstva, finanční ředitel, 
COMTES FhT a.s. 
1.  Každý problém je zároveň příležitostí.
2.  Individuálním přístupem – kombina-

cí finančních a nefinančních bonusů. 
Největší motivací v našem kolektivu 
je zajímavá práce.

3.  Ano, v naší společnosti pravidelně vyhodnocujeme Za-
městnance měsíce – je to spojeno s finanční odměnou.

4.  V roce 2008 jsme se transformovali na a.s. a zároveň jsme 
do stanov zapracovali klauzuli o povinnosti reinvestovat 
vytvořený zisk do dalšího rozvoje. To nám umožnilo vyu-
žit strukturální fondy a prakticky ztrojnásobit kapacit fir-
my.

5.  Ing. Tasilo Prnka, DrSc. – kolega, výzkumník, spoluza-
kladatel České společnosti pro nové materiály a techno-
logie. Člověk, který svým mladším kolegům vždy ochot-
ně poradil a pomohl. 

6.  Boj se zbytečnou a přebujelou byrokracií.

Ing. Miroslav Křížek, Ph.d. (32), 
generální ředitel, CzechInvest
1.  Dělat věci poctivě a být pokud mož-

no lídrem ve všem, co myslím vážně. 
2.  Dáváme si vždy vysoké cíle. Paradox-

ně to funguje lépe, než jakákoliv hmot-
ná motivace. Při věkovém průměru za-
městnanců CzechInvestu 28 let panu-
je u nás mladistvý duch a elán. Motivace je pak otázkou 
dobrého nápadu. 

3.  V rámci prosazení strategie nový CzechInvest jsme tako-
vou soutěž nedávno spustili. Soutěž probíhá především na 
bázi vzájemného hodnocení výsledků napříč organizací, 
všichni mohou hodnotit všechny. 

4.  Na kvalitních manažerech stejně tak jako na píli a nasaze-
ní všech zaměstnanců. Také samozřejmě na podpoře Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu.

5.  Nebudu zde psát, že Jack Welch. Lee Iaccoca, nebo další 
okřídlená manažerská klišé. Nejlepší základ mi dali moji 
rodiče, oba ekonomové působící v manažerských pozi-
cích.

6.  Obyčejná každodenní lidská hloupost. 

Ing. Zdeněk Kunický (59), 
ředitel divize Recyklace, 
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. 
1.  Ať jsem bit, jen když se peru.
2.  Mzdový systém od r. 2008 s pohybli-

vou složkou mzdy nastavenou na pl-
nění hlavních ekonomických ukazate-
lů divize. Systém podpory zdraví mo-
tivuje k péči o vlastní zdraví. Jsou využívány i další be-
nefity. 

3.  Soutěž ne. Podnikový měsíčník Plumbum představuje ak-
tuální dění ve společnosti, úspěchy i nezdary. Generální 
ředitel oceňuje zaměstnance u příležitosti životních a pra-
covních jubileí. 

4.  Stavíme na 700leté tradici výroby stříbra a olova, máme 
univerzální technologii, rozmanitost aktivit, schopný 
a zkušený tým zaměstnanců. Máme na čem stavět.

5.  Ředitel Kovohutí Matějka mým jmenováním do mana-
žerské funkce, generální ředitel Kaucký mne naučil vyšší 
manažerské škole. Generální ředitel Dostál mi dal prostor 
k prosazení vlastních myšlenek. 

6.  Přibývající léta, i když se s nimi snažím bojovat pohybem.

Ing. jaroslava Kunová (62), 
ředitelka, Fakultní nemocnice Plzeň
1.  Vždy projevit svůj názor a přesvědčení 

bez ohledu na osobní prospěch.
2.  Podporou profesního růstu, ekonomic-

kými motivacemi, prezentacemi vý-
sledků, slušným chováním a pochope-
ním osobních problémů.

3.  Podobná soutěž neexistuje, významné úspěchy jsou oce-
něny a mediálně prezentovány. 

4.  Na řízení a organizaci práce s cílem získat co nejvyšší pří-
jmy od zdravotních pojišťoven, na snižování nákladů sni-
žováním nákupních cen při zachování výkonnosti a kvali-
ty zdravotní péče a její atraktivnosti pro pacienty.

5.  Nemám žádné vzory, řídím se svým selským rozumem. 
6.  Politizace zdravotnictví, prezentace systému zdravotnictví 

v mediích lidmi, kteří systému nerozumí a upřednostňují 
své často i politické zájmy nad zájmy pacientů, což v dů-
sledku vede k poškozování pacientů.

Ing. Zdeněk Kunta (48), předseda, 
Kooperativa, 
výrobně obchodní družstvo
1.  Naučme své děti rozlišit dobro a zlo.
2.  Vlastním příkladem. Znalosti jsou 

dobré, ale neuplatňujeme-li je v praxi, 
jsou horší než žádné. Cokoliv děláme, 
musí být konstruktivní povahy.

3.  Neexistuje.
4.  V nepřeberném množství informací najít ty správné, dob-

ře je vyhodnotit a řídit se heslem: „Věřit, vědět, pracovat, 
odvážit se a mlčet.“

5.  Albert Einstein: „Nemáš-li sílu, abys ho-
řel a světlo šířil, alespoň nepřekážej“. 
Prof. Dr. Zdeněk Souček, DrSc. a PhDr. Tomáš Sedláček.

6.  Legislativa, státní správa a turbulentní politické prostředí, 
které se chová jako „v zemi, kde zítra znamená již včera“.

Mgr. Olga Kupec Ph.d. (44), 
prokuristka, Abydos s.r.o.
1.  Dívej se na věci kriticky, ale neztrácej 

optimizmus!
2.  Nikdo nemůže zahrát symfonii na píš-

ťalu. K tomu je potřeba orchestr. Tým 
je jedním velkým orchestrem, ve kte-
rém má každý své pevné místo a parti-
turu, ale také volný prostor. Výsledek může být však jen 
jeden – bravurně zahraná symfonie, nezapomenutelný zá-
žitek pro posluchače – zákazníka.

3.  Máme motivační program pro zaměstnance. Tato soutěž je 
velkou inspirací pro inovaci našeho motivačního programu.

4.  Východiskem byla bezpochyby poptávka zákazníků po 
našich službách a naslouchání jejich potřebám. Trvalost 
úspěchu je však výsledkem každodenní, spolehlivé práce 
motivovaného a výkonného týmu zaměstnanců. 

5.  Měla jsem štěstí setkat se s celou řadou vynikajících osob-
ností z mnoha zemí a oborů, které ovlivnily můj profesní 
život. Na tomto místě bych ráda zmínila Reinharda Blodi-
ga, s kterým jsem dlouhá léta budovala podnik, který v le-
tošním roce v rámci střídání generací přebírám.

6.  Formální až represivní přístup některých úřadů k výkladu 
zákonů, aniž by se zabývaly obsahem. 

Ing. jiří Lejnar (58), jednatel a ředitel 
společnosti, Würth, spol. s r.o. 
1.  Nic není ani bílé a ani černé, ve všem 

je třeba hledat kompromis. V příslo-
vích a rčeních tkví pravda.

2.  Pochvala, osobní účast na řešení pro-
blémů, neformální rozhovory, samo-
zřejmě i finanční ohodnocení.

3.  Ano, tzv. Top-Club pro zaměstnance 
(různé druhy incetives). Pro management odznak za záslu-
hy ve stupnici: stříbrný až zlatý se třemi diamanty.

4.  Loajalita a pochopení ze strany zaměstnanců.
5. Prof. mult h.c. Reinhold Würth.
6. Administrativa nutná pro centrální řízení.

Ing. Pavel Loutocký (57), tajemník,
Magistrát města brna
1.  Při jakkoliv složité práci nikdy neselže 

logika a selský rozum.
2.  Přímou a jasnou komunikací mezi nadří-

zenými a podřízenými, vymezením a svě-
řením jasných pravomocí, pozitivní pod-
porou zejména v osobním kontaktu, uzná-
ním a samozřejmě finanční odměnou.

3. Soutěž toho typu nemáme.
4.  Na schopnosti rychle reagovat na změny legislativy, kte-

rá ovlivňuje chod úřadu (např. při převodu agend z odbo-
ru sociální péče na úřad práce). Na aktivním a pozitivním 
přístupu k občanům. Úřad se stal otevřeným pro občany. 

5.  Pánové Otakar Motejl a Tomáš Baťa.
6.  Negativní přístup k řešení problémů, špatné vztahy mezi 

lidmi. 

Ing. Ivo Mader (65), generální ředitel 
a předseda představenstva, 
Ardagh Metal Packaging 
Czech Republic s.r.o. 
1.  Trvalé zlepšování.
2.  Vytvořením prostoru pro vlastní inicia-

tivu podřízených.
3.  Ve společnosti existuje soutěž mezi jed-

notlivými závody, ne soutěž, která by oceňovala jednotlivce.
4.  Vzhledem k tomu, že jsme dodavatelem především do 

skupiny, tak jsme výrazně závislí na získání zakázek pro 
skupinu, zejména na západoevropských trzích, a to se 
s minimálními výkyvy podařilo.

5.  Několik mých bývalých šéfů.
6.  Myslím, že jsem dostatečně odolný vůči okolním vlivům.

Ing. Antonín Machala (53), ředitel, 
ALTECh, spol. s r.o. 
1.  Nejdřív si vydělej a pak investuj. I růst 

firmy musí být přiměřený z důvodu 
zvládnutí nových požadavků a situací.

2.  Finanční odměny podle výkonnosti, 

tj. umožnit všem si ve stejném čase vydělat více peněz. 
Firma vybudovala sportovní areál a fotbalový tým AL-
TECH. Hrajeme i mezinárodní fotbalové zápasy. Rybář-
ské závody, dračí lodě atd.

3.  Srovnávací soutěž prodejců podle tržeb, zisku, počtu schů-
zek, finančního objemu nabídek. O výkonnosti a odměňo-
vání celé firmy rozhodují statistické ukazatele – hospo-
dářský výsledek.

4.  Jsme trvale exportní firmou. U hlavního výrobku export 
dosahoval až 87 %. Z toho plyne důležitost stabilního 
kurzu EURA vůči koruně a také stabilita podnikatelské-
ho prostředí.

5.  Je to celá řada jmen. V nasměrování a trvalé spoluprá-
ci je to rakouský partner pan Maxmilian Lehner. V letec-
tví to byl pan Robert Hegemann, bývalý německý partner.

6.  Jsou to informace o korupci a zpronevěřování státního ma-
jetku, ať už tunelování, nebo zcela nepřiměřené odměňo-
vání úředníků, nebo manažerů státních podniků. 

Ing. Pavel Migota (44), předseda, 
Velos, výrobní družstvo 
1.  I malý zákazník může být jednou vel-

ký. 
2.  Za dobrý a stabilní výkon dobrá od-

měna. 
3.  Pracuji na tom. 
4.  Snížení nákladů, zvýšení produktivi-

ty práce, rozšíření výrobního sortimentu, nové technolo-
gie, nákup vstupních surovin ve vhodný okamžik na del-
ší dobu.

5.  Pánové Jan a Tomáš Baťa.
6.  Přebujelost legislativy a administrativy, nejednoznačný 

výklad zákonů, pomalé soudnictví, na každého jiný metr.

Ing. jan Mík (61), manažer odboru 
techniky, AGC Flat Glass Czech a.s., 
člen skupiny AGC
1.  Je opojné vyřešit neřešitelný problém!
2.  Je jen velmi málo situací, které nelze 

řešit lépe. Krizové fáze projektu čas-
to zachrání jednoduché nebo rychlé ře-
šení. Když nevíš, kde ti hlava stojí, za-
stav se. Vyber si jeden problém a ten vyřeš.

3.  Oceňují se jednotlivci na konci každého roku v souvislos-
ti s odpracovanými léty ve společnosti.

4.  Na radikálním snížení nákladů na výrobu při současném 
zvýšení výtěžnosti výrobních linek.

5.  Dr. Ing. Štěpán Popovič, CSc. – bývalý generální ředi-
tel a předseda představenstva společnosti AGC Flat Glass 
Czech, Ing. Pavel Šedlbauer – vicepresident AGC Glass 
Europe.

6.  Totálně negativisticky laděná media, hlavně jimi uváděné, 
často neprověřené nebo zavádějící, informace.

Ing. Vladimír Mogiš (56), ředitel, 
EMP s.r.o.
1.  Splnit přání každého zákazníka v ob-

lasti našich výrobních možností.
2.  Své spolupracovníky vedu ke vzájem-

né spolupráci a k týmovému výkonu. 
Pravidelně vedu porady, kde harmoni-
zujeme úkoly prodeje, vývoje a výro-
by. Získání zakázky pak působí radost celému zaintere-
sovanému kolektivu. Dále pak jsou pracovníci motivová-
ni odměnami.

3.  Bohužel zatím ne.
4.  Na snížení nákladů, zvýšení produktivity a zlepšení kon-

kurenceschopnosti. Na neustálém vyhledávání nových za-
kázek tak, aby nahradily ty ustupující.

5.  Můj bývalý společník Rudolf, Ing. Sídl.
6.  Přicházející ekonomické krize, z ní vycházející nedosta-

tek práce a financí. Hledání řešení, jak tuto krizi přežít.

Mieczyslaw Molenda (62), ředitel 
a jednatel, GASCONTROL, spol. s r.o.
1.  Tvé ano ať je ano, Tvé ne ať je ne.
2.  Každý člověk by měl být motivován 

především sám sebou, jak chce žít, co 
chce dělat, čeho chce dosáhnout. Bo-
hužel ve skutečnosti tomu tak všeo-
becně z větší části není. Motivaci za-
městnance v naší společnosti nechápu jenom jako uspoko-
jování vlastních potřeb vyplácením měsíční mzdy, popř. 
příslušných benefitů, ale i jako uspokojování potřeb spo-
lečnosti. Se svými manažery a zaměstnanci otevřeně ho-
vořím o našich záměrech, o dobrých výsledcích, ale i pro-
blémech, kterým musíme čelit. Zaměstnanci potřebují 
chápat hlavně vážnost současné situace i ve svém pracov-
ním prostředí a také se této situaci dokázat svými pracov-
ními výkony postavit. Své manažery i zaměstnance pod-
poruji v technickém i odborném vzdělávání a specializa-
cích. Zaměstnanci jsou motivováni nejen individuálně dle 
odvedených výkonů, ale i postojem vedení společnosti, 
které je bere jako partnery.

3.  V naší společnosti je od jejího založení vyhlášena soutěž 
„Vzorný pracovník“, kde jsou každým rokem vyhodnoco-
váni nejlepší pracovníci.

4.  Na prvním místě na výzkumu, vývoji, inovacích a zavádě-
ní nových technologií. Např. v oblastech: spalovací turbí-
ny na výrobu energií, mikroturbíny – ORC, výstavba plní-
cích stanic CNG (zemní plyn), výstavba bioplynových sta-
nic, důlní klimatizace pro hlubinné doly. Pak především na 
práci s lidmi a vytváření kolegiálního a motivujícího pro-
středí pro nové aktivity a směry v tuzemsku a v zahraničí. 
A na expanzi na zahraniční trhy – Německo, Polsko, Es-
tonsko, Slovensko, Ukrajina, Norsko a Rusko. 

5.  Z pohledu historie mě velmi zajímá životní i podnikatelská 
filozofie a osobnost Tomáše Bati a se zaujetím i Mahatmá 
Gándhí. Můj profesní život ovlivnilo v minulosti pár ko-
legů, se kterými jsem spolupracoval. Nejvíce mně ovliv-
nil v té době můj nadřízený – ředitel společnosti DANC-
CO Havířov, ve které jsem působil. Po ukončení svého pů-
sobení v této společnosti v roce 1992 jsem ve stejném roce 
začal podnikat. V letošním roce to bude 20. výročí.

6.  Neustále neuvařené legislativní změny a velká byrokracie 
na všech úřadech a na všech stupních.

Ing. Tomáš Morávek (33), ředitel, 
EVROPSKÉ VZděLáVACí 
CENTRUM s.r.o.
1.  Žij naplno tak, abys nikdy ničeho ne-

musel litovat. Měj odvážné vize a ne-
boj se je realizovat. Nikdy neslevuj ze 
svých nároků na kvalitu.

►

►
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2.  Neustálou inovací, novými příležitostmi, svobodou, pra-
covními podmínkami a pozitivním přístupem.

3.  Ano, vyhlašujeme zaměstnance roku, rodilého mluvčího 
roku a lektora roku.

4.  Na kvalitě zaměstnanců, úspěšném představení projek-
tu ONLINE a SMS jazyků, schválení EU dotací, založe-
ní Cambridge zkouškového centra a získání Brand Ima-
ge Evropy 2. 

5.  Lama Ole Nydahl.
6.  Povinný monitoring grantových EU projektů. Lidé, kteří 

nedrží slovo. Nespolehliví IT vývojáři. 

Ing. Renata Mrázová (40), generální 
ředitelka, ING Life and Pensions 
Czech and Slovak republic
1.  Buď sám sebou, ale neustále pracuj 

na vylepšení svého já, které chápe, že 
i ostatní chtějí zůstat sami sebou!

2.  Vždy jsem byla přesvědčena, že dob-
rý šéf musí jít příkladem – být zapá-
lený, otevřený, fér a dát každému prostor. Vždyť úspěch 
ve velké míře záleží na tom, nakolik věříme sobě a tomu, 
co děláme.

3.  Kvalitní lidé mají být oceňováni a má se o nich mluvit, aby 
mohli jít příkladem a neztratili motivaci. Proto i u nás ta-
kové odměňujeme: kromě nejlepšího týmu pravidelně vy-
hlašujeme i nejlepší jednotlivce. 

4.  Krize zasáhla nás všechny, ale i v pozitivním smyslu. Uvě-
domili jsme si, v čem jsme výjimeční a co nám nakonec 
pomohlo překonat překážky: silný tým, stabilní mateřská 
společnost, klient v centru pozornosti a schopnost přizpů-
sobit se.

5.  Je několik osobností, které zásadně ovlivnily můj profes-
ní život. Povětšinou se jedná o mé šéfy, kteří mi důvěřova-
li, dali příležitost, maximálně mě podporovali v mém po-
čínání a pomohli mi najít „mou cestu“. 

6.  Lidé, kteří si neustále jen stěžují a jsou nespokojení, a ti, 
kteří až příliš často říkají: „To nejde“. Vše má přece řeše-
ní. A navíc jen život s překážkami a výzvami je opravdu 
krásný, tak si ho pořádně užijme!

Ing. Petr Nožička (43), jednatel, 
KObIT, spol. s r.o. 
1.  Dokud mám před sebou cíle a sny, 

mám pro co žít.
2.  Domnívám se, že je více způsobů 

jak vhodně zaměstnance motivovat. 
V naší společnosti za dobře a kvalit-
ně odvedenou práci preferujeme dob-
ré finanční ohodnocení, stabilitu zaměstnání, zvláštní pré-
mie za osobní iniciativu při rozvoji firmy, zaměstnanecké 
benefity a každoroční ocenění dlouholetých zaměstnanců.

3.  Ano, existuje a její kritéria jsou zaměřena především na 
osobní iniciativu a ekonomický přínos pro společnost.

4.  Především na úspěchu v zahraničí. Podařilo se nám udr-
žet stávající zahraniční trhy a získat nová teritoria, kde se 
z jednotlivých zakázek podařilo vybudovat dlouhodobou 
spolupráci.

5.  Rozhodně je to můj bratr, který společnost před 20 lety za-
ložil a byl mi „učitelem“, když jsem začínal. I v součas-
né době, kdy i já jsem ve vedení společnosti, je mi vzo-
rem a rádcem. Vždy oceňuji jeho názory a společně řeší-
me další rozvoj firmy.

6.  Nestabilní ekonomická situace, narušené mezilidské vzta-
hy, přílišná byrokracie v naší zemi a pak, lidově řečeno 
„srážka s blbcem“.

Ing. Pavel Pachovský (62), 
generální ředitel a ředitel nákupu, 
Iveco Czech Republic, a.s. 
1.  I nejsložitější problém má na konci své 

řešení.
2.  Snahou o dosažení co nejvyššího po-

chopení, sdílení hodnot firmy a jejich 
cílů.

3.  Vedle pravidelného a poměrně detailního hodnocení za-
městnanců, jehož součástí je i výše odměny, nemáme ta-
kové speciální soutěže pro manažery nebo obchodníky. 
V loňském roce jsme však zavedli soutěž mezi zaměstnan-
ci výrobního závodu, zaměřenou na proces trvalého zlep-
šování a nacházení řešení , na odstranění ztrát a plýtvá-
ní všeho druhu. V této firemní soutěží oceňujeme jak ná-
vrhy přinášející úspory nákladů v podobě kaizenů tak i ta 
nejmenší zlepšení.

4.  Na úrovni nabízených výrobků a vývoji trhů. Uplynulé 
tři roky potvrdily, jak důležitá je skutečná týmová práce 
a včasné předávání informací. Nerovnoměrný vývoj po-
třeby nových autobusů na trzích, kam naše produkty na-
bízíme, ovlivnil všechny klíčové procesy ve společnosti 
a vynutil si nastavení vysoce flexibilních nástrojů řízení. 
Uplatnění konta pracovní doby jako nerovnoměrného roz-
vržení pracovní doby, reorganizace logistiky výrobního 
závodu či upgrade informačního systému, jsou jen namát-
kou vybraná opatření, která napomohla naplnit cíle spo-
lečnosti a dodržet závazky, učiněné zákazníkům i v pod-
mínkách stále rostoucího tlaku konkurence a diktátu trhů. 

5.  Velké postavy z historie, zejména vojenství, tedy osob-
nosti postavené před naprosto osudová rozhodnutí s ne-
dozírnými důsledky. Mám-li jmenovat, tak bych připo-
menul jména jako Churchil, Einsenhower, Žukov, Patton, 
MacArthur.

6.  Komunikace bez přidané hodnoty

Ing. Miloslav Pavlas (61), 
předseda představenstva a ředitel, 
KOVOLIS hEdVIKOV a.s. 
1.  Být technicky vpředu a dělat to, co 

v oboru každý neumí. 
2.  Základen je finanční motivace spo-

lu s bonusy, práce týmů a ocenění vý-
sledků týmů mimořádnými odměna-
mi, společné firemní akce – sportovní dny, plesy, veče-
ře s nejlepšími zaměstnanci. Osobní kontakt na pracoviš-
tích na dílně. 

3.  Každý rok jsou vyhodnoceni nejlepší zlepšovatelé v soutě-
ži „Dobré nápady“, pololetně jsou vyhodnoceny 3+3 týmy 
v soutěži – BOZP/TPM/5S.

4.  Na poctivé práci všech spolupracovníků. Zejména na prá-
ci obchodního úseku, což přineslo start projektů pro nové-
ho strategického zákazníka Wabco a na jejich úspěšném 
zvládnutí s vytvořením vývoje, získání vývojových pro-
jektů PSA a zvládnutí náběhu těchto projektů. 

5.  Pan Jindřich Valecký, nestor tlakového lití v ČSR a jeho 
odkaz v Hedvidčině údolí. Také osobní setkání v Kovoli-

su, s panem Westermannem. To je americký podnikatel, 
se kterým jsem úzce spolupracoval v letech 2000–2002.

6.  Představa zákazníků o absolutní kvalitě dodávek /ppm = 
0/, bez akceptování technických a lidských limitů, ve spo-
jení s představou minimální ceny, nereálné termíny přípra-
vy a realizace projektu.

Ing. jaroslav Pehal (49), 
předseda představenstva, 
NAdOP-VýRObA NábyTKU, a.s. 
1.  Člověk mnoho vydrží, má-li cíl.
2. Osobním příkladem.
3. Ano, Zaměstnanec roku pro jednotli-
vá oddělení.
4.  Na odvaze učinit ve firmě nezbytná 

a mnohdy nepopulární opatření, která vyplývají z ekono-
mických změn v ČR a Evropě a která zajistila firmě NA-
DOP ekonomickou stabilitu.

5.  Ing. Jaroslav Klíma, ředitel společnosti TESCAN.
6.  Když někdo nedodrží, co slíbí.

Ing. František Plachý (47), ředitel, 
Novem Car Interior design k.s. 
1. Kultura před výsledkem.
2.  Zejména prostředím, ve kterém má 

každý prostor na seberealizaci a vy-
užitím myšlenek manažerského týmu 
pro formulaci firemní strategie. Vyu-
žitím nápadů všech zaměstnanců pro 
každodenní neustálé zlepšování firmy. 

3.  Pravidelně vyhodnocujeme zaměstnance měsíce jednotli-
vých výrobních úseků a THP. Každý rok v rámci slavnost-
ního vyhodnocení hospodářského roku vyhlašujeme ma-
nažery roku v kategoriích Top a střední management.

4.  Na vysoké kvalitě našich výrobků a na spolehlivosti do-
dávek náročným zákazníkům a získání si dobrého jména 
u nich. 

5.  Je to více osobností, nadřízených i podřízených, pozitiv-
ních i negativních, od každé osobnosti něco. I v případě 
negativních zkušeností, tj. „jak bych se nikdy nechtěl cho-
vat, nebo být vnímán“, je to pro mne poučení z chyb.

6.  Snažím se nenechat si brát energii nikým a ničím.

RNdr. Miloš Podpěra (52 ), ředitel, 
China Tours s.r.o.
1.  Vše dělat slušně, poctivě, férově, 

abych se za svoji práci i činy nemusel 
nikdy stydět.

2.  V naší kreativně a znalostně zaměře-
né firmě se snažím každému členovi 
týmu dát co nejvíce prostoru pro jeho 
práci a osobní rozvoj. Domnívám se, že možnost projevit 
naplno své schopnosti je pro pracovníky vyšší motivací, 
než jen prosté finanční ohodnocení.

3.  Každoročně vyhodnocujeme naše nejlepší průvodce.
4.  Snažili jsme se nepodlehnout obecným tlakům na snižová-

ní cen na úkor kvality a drželi jsme se svých zásad, tj. ze-
jména držet produkt v maximální kvalitě. Ukázalo se, že 
na to zákazníci slyší, což je zároveň pro nás i velkým po-
vzbuzením pro budoucí roky.

5.  Můj otec a můj profesor zeměpisu na gymnáziu.
6.  Lhostejnost a ignorance. 

Ing. Vojtěch Policar (56), ředitel 
a jednatel, SChIEdEL, spol. s r.o.
1.  V každém hledej vždy ty lepší stránky, 

i když dá někdy hodně práce je odhalit.
2.  Myslím, že se nám daří, aby v rámci 

firmy byla dobrá atmosféra, která ty 
schopné motivuje přemýšlet o práci 
a přicházet s nápady, které jsou pravi-
delně vyhodnoceny a úspěšné také oceněny. V prodejním 
týmu funguje zdravá rivalita a za výborné výsledky při-
chází nadstandardní progresivní ohodnocení.

3.  Ano, pravidelně vyhlašujeme nejlepší zlepšovatelské ná-
pady, nejlepšího prodejce a technika roku.

4.  Rozhodně to bylo vysoké nasazení a motivace prodejní-
ho týmu. Došlo rovněž ke stabilizaci ve výrobním závodě 
v Teplicích, kde se zlepšily dodací termíny i kvalita výrob-
ků a to mělo příznivý dopad pro celou skupinu Schiedel.

5.  Byl to jednoznačně můj první šéf – Dr. Rudolf Rauss, 
který mne i mé kolegy již v roce 1993 seznámil s pravi-
dly chování dobrého manažera a pro řízení spolupracov-
níků. Mnohokrát si na tyto zásady vzpomenu. V té době 
jsme to všichni vnímali jako náskok před ostatními, proto-
že 90tých letech tato pravidla nebyla zdaleka známa všem 
a nám pomohla vybudovat silnou pozici na trhu.

6.  Snažím se nenechat na sebe působit negativní zprávy o po-
kračujících korupčních aférách snad ve všech oblastech 
našeho života. Zakázal jsem si některé pořady, které mě 
iritují a více chodíme se ženou do přírody s našimi pejsky 
a pozitivně se zde dobíjíme. 

jiří Povolný (64), předseda 
představenstva, MáTRA 
TRANSPORT a.s.
1.  Pracovat a jednat tak, abych byl vždy 

důvěryhodným v očích zaměstnanců 
i obchodních partnerů a byl garantem 
korektnosti společnosti, kterou řídím.

2.  Zejména osobním příkladem, správně 
nastaveným transparentním systémem odměňování, oce-
ňováním nejlepších pracovníků, sociálním programem 
a prezentací úspěchů firmy. Významné je též stanovení 
strategických cílů rozvoje společnosti a vytvoření podmí-
nek pro jejich splnění, což přináší každoročně další bene-
fity pro zaměstnance.

3.  Odměňování všech provozních pracovníků probíhá kaž-
dé čtvrtletí na základě plnění motivačních ukazatelů. Kom-
plexní hodnocení včetně odměn je prováděno jedenkrát roč-
ně. Pro rok 2012 vypsalo vedení soutěž o nejlepšího řidiče. 

4.  Jednoznačně na správně zvolené dlouhodobé strategii roz-
voje společnosti, kdy veškeré vytvořené zisky byly vždy 
ponechány na účtu firmy pro její další rozvoj. Tato politi-
ka umožnila zajistit růst firmy převážně z vlastních zdro-
jů a cizí zdroje byly používány jen v omezeném rozsahu 
na investiční akce. Tento postup zajistil firmě v době krize, 
kdy zakázky klesaly, dostatečné rezervy a nemusela být 
přijímána žádná významná restriktivní opatření. 

5.  V mladších letech jistě rodiče svoji pracovitostí a skromnos-
tí. V letech podnikání T. Baťa, který budoval svoji firmu od 
základu s velkým osobním nasazením, byl přísný a náročný 
na své zaměstnance, ale dokázal myslet i na jejich spraved-
livé odměňování a pracovní a sociální podmínky. 

6.  Jednoznačně boj za slušné podmínky k podnikání s jed-
noznačnými zákony, které se nebudou stále měnit a bude 
vymahatelné jejich plnění. Parlament a vláda bohužel stá-
le přijímají zákony a nařízení, které situaci podnikatelům 
dále komplikují a vytváří podmínky pro nekalou soutěž. 

Ing. Petra Procházková (46), 
finanční ředitelka, AGROFERT 
hOLdING, a.s. 
1. Chtít víc, dosáhnout víc. 
2.  Osobním příkladem, zaujetím pro věc 

a svým optimizmem. 
3. Ne, neexistuje.
4.  Na správném využití obchodních pří-

ležitostí, na příznivých cenách komodit.
5.  Ovlivnila mě náhoda, jejímž důsledkem jsem se z progra-

mátorky stala ekonomem. Změny vůbec nelituji.
6.  Zbytečné věci, zbytečná práce.

Mgr. jan Rafaj, MbA (35), ředitel 
pro personalistiku a vnější vztahy, 
ArcelorMittal Ostrava a.s.
1.  Měj úctu k lidem, udělej maximum, co 

můžeš, a pak se dívej s vírou směrem 
ke hvězdám. Stále hledej nové cesty.

2.  Snažím se, aby lidé rádi pracovali 
v mém týmu, aby viděli, že mají mož-
nost profesně růst, rozvíjet se, získávat podněty a jejich šéf 
je respektuje a vidí v nich potenciál. Dávám jím plnou dů-
věru, ale zároveň manažerskou podporu při práci na zají-
mavých projektech.

3.  Ano, 4x ročně vyhodnocujeme nejlepší zaměstnance za 
uplynulé čtvrtletí a jednou ročně nejlepší pracovníky roku. 
Kromě finanční odměny a dárku je součástí ocenění i dis-
kusní fórum a oběd s nejvyšším vedením.

4.  Na schopnosti hledat nové přístupy a řešení, odvaze 
je rychle realizovat a udržet motivovanost zaměstnan-
ců i přes nepříznivé vyhlídky. K úspěchu přispěl i skvě-
lý tým, vedený špičkovým manažerem Augustinem Ko-
chuparampilem. 

5.  Nejedná se jednu osobnost, ale spíše o mnoho různých 
podnětů, které jsem získal. Z hlediska profesního se jed-
ná o většinu generálních ředitelů, s kterými jsem měl mož-
nost pracovat, za zmínku stojí např. Ing.Stanislav Konkol-
ski, PhD, který ve mně první uviděl potenciál a utvrdil mě 
v tom, že i ve velkém businessu má být zdravý rozum zá-
kladem jednání. V každém setkání či studiu hledám pod-
něty pro svůj manažerský růst. Na můj profesní život mělo 
definitivně vliv i zázemí rodiny, nejbližších a čtení Bible. 

6.  Zejména jednání, kde druhá strana nepoužívá zdravý ro-
zum a není ochotna hledat skutečná řešení. Z hlediska kaž-
dodenní práce se jedná o psaní zápisu, které ještě občas 
musím udělat sám, a to přes skutečnost, že zápisy považu-
ji za naprostý základ systémového řízení. 

Ing. Miroslav Res (47), generální 
ředitel a prokurista, ČEdOK a.s. 
1.  Hrdost na firemní dres.
2.  Aktivní účastí na tvorbě firemní stra-

tegie jednotlivých úseků společnosti 
spolu s motivačním odměňováním zá-
vislým na splnění jasně stanovených 
kritérií.

3.  Ano, v Čedoku máme tradiční soutěž „Stříbrný Ibis“. Tím-
to oceněním odměňujeme každoročně pracovníky společ-
nosti, kteří dosáhli mimořádných výsledků.

4.  Na flexibilitě – schopnosti rychle reagovat na změny, a to 
jak v oblasti produktu, tak v cenové politice.

5.  Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal – zakladatelé společnos-
ti Unimex Group.

6.  Slepé uličky – zbytečné činnosti.

Ing. Vít Rybák, CSc. (62), 
jednatel společnosti, 
Glatt – Pharma, spol. s r.o. 
1.  Dělat věci, jak se mají dělat. Dokázat, 

že umíme.
2.  Osobním příkladem, snažím se svým 

spolupracovníkům předat zkušenosti 
a inspirovat je.

3.  Zahajujeme nový motivační systém individuálně oriento-
vaný a rozpracovaný pro celou firmu. 

4.  Na schopnostech týmu zvládat v krizi růst, na jeho kreati-
vitě a odborně řemeslné úrovni.

5.  Můj první vedoucí ve VSCHP – Ing. Antonín Kabilka, CSc., 
a jednatel mateřské firmy. 

6.  Když lidé nechtějí pracovat, volí raději úřad práce nebo 
pracovní neschopnost.

Ing. Gustav Slamečka, MbA (52), 
předseda představenstva, 
Čd Cargo, a.s. 
1.  Chovat se slušně a otevřeně. Naslou-

chat lidem a nebát se rozhodnout.
2.  Otevřená komunikace. Opakované 

sdělování sdílených hodnot společnos-
ti, férovost, osobní příklad.

3.  Mladý talent Cargo – talent management.
4.  Na lidech a samozřejmě na schopnosti přizpůsobit se přá-

ním a potřebám našich zákazníků.
5.  V osobní rovině určitě tatínek. Šachy mi rozvíjel logické 

a strategické myšlení. Profesními vzory jsou mi pak tako-
ví manažeři, jakými třeba John F. Welsch z GE nebo Vra-
tislav Kulhánek ze Škody Auto.

6.  Byrokracie a boj se lží.

jiří Slovák (51), jednatel, 
Trachea, s.r.o. 
1.  Tomáš Baťa: Když všichni mluví o ne-

možnostech, hledej možnosti. 
2.  Podařilo se nám vybudovat systém, 

v němž každý cítí zodpovědnost za 
svůj díl práce, což považuji za nesmír-
ně důležité. A neznám lepší motivaci, 
než osobní příklad.

3.  Používáme řadu pobídkových nástrojů, ale soutěž v této 
formě ne. Dobrý námět k zamyšlení…

4.  V lepších časech jsme pamatovali na horší a vytvořili jsme 
si dostatečné rezervy. Díky tomu jsme přečkali období re-
cese a mohli investovat do moderních technologií a rozvo-
je obecně.

5.  Nemám žádný vyslovený vzor, ale myslím, že kdybychom 
se všichni řídili Masarykovým „Nebát se a nekrást“, pod-
nikalo i žilo by se nám podstatně lépe.

6.  Bylo by krásné, kdybychom mohli energii vydanou na boj 
s blbostí a malodušností věnovat něčemu pozitivnímu. 

Ing. Theodor Sojka (57), tajemník, 
Statutární město Chomutov
1. Přívětivý úřad, snižování byrokracie.
2.  Motivace spočívá v systému nepeněž-

ních a peněžních odměn formou oka-
mžitého ohodnocení odvedené prá-
ce. Je to i týmová práce na projektech 
sebezlepšování a inovací směřujících 
k snižování byrokracie včetně psychosociálního výcviku. 

3.  Hodnocení zaměstnanců, které provádíme 3x do roka má 
vliv na výši osobních příplatků. Jednou za dva roky hod-
notí zaměstnanci své nadřízené.

4.  Úspěch spočíval v dodržování zásad dobrého hospodáře 
a v invenčním potenciálu zaměstnanců. 

5.  Byl to starosta Alexandr Novák a primátorka statutárního 
města Mgr. Ing. Ivana Řápková.

6.  Složitá legislativa zatěžující jak občany tak úředníky. 

Lubomír Stoklásek (62), generální 
ředitel a předseda představenstva, 
AGROSTROj Pelhřimov, a.s. 
1.  Slušnost, odvaha, důslednost. Pořádek 

a čistota je základ kvality.
2.  Stanovením společných cílů, vytvá-

řením projektových týmů, které jsou 
motivovány cílovými odměnami.

3.  Soutěž za kvalitu a čistotu pro střediska a jednotlivce. 
Princip soutěživosti je uplatňován přes 10 let. Každý mě-
síc jsou vyhodnocováni manažeři, projektové týmy a jed-
notlivci. Nejlepších jsou pak vyhodnoceni ke konci roku 
a pozváni na předvánoční večeři a posezení s GŘ.

4.  Na týmové práci, předvídavosti a dlouhodobém obchod-
ním a investičním plánování na období 3–5 let.

5.  Manažeři a vlastníci privátních firem starých zemí EU.
6.  Nutnost vychovávat a vzdělávat nové zaměstnance z dů-

vodů nepřipravenosti absolventů středních a vysokých 
škol. Za poslední období jsme kvalifikačně připravili přes 
850 nových zaměstnanců. Školství neplní svou povinnost. 
Absolventi nemají potřebnou odbornost a jazykovou vy-
bavenost.

prof. MUdr. Eva Syková, drSc. (67), 
ředitelka a předsedkyně rady ČR, 
Ústav experimentální 
medicíny AV ČR, v.v.i.
1.  Věda pro lepší život.
2.  Novými nápady, zajímavými projekty, 

vlastní tvrdou prací a podporou samo-
statnosti a perpektivních možností pro 
nejlepší členy týmu.

3.  V ústavu každoročně zveřejnujeme a finančně odměňuje-
me každého pracovníka podle množství publikací, citací 
a patentů. Od počátku se angažuji v soutěži Česká hlava, 
jsem devět let předsedkyní poroty, která uděluje ceny nej-
lepším vědcům a firmám za inovační projekty, které mají 
praktický dopad, a za aplikovaný i základní výzkum mla-
dým vědcům a studentům. 

4.  Na mezioborové spolupráci, na soustavném uplatňová-
ní a využívání výsledků výzkumu z laboratoří v praxi, na 
získávání grantových prostředků na výzkum a inovace, na 
výchově postgraduálních studentů, na mezinárodní spolu-
práci v řadě projektů 5.–7. RP EU. 

5.  Můj otec Karel Sýkora, úspěšný podnikatel a sportovec, 
který podporoval vždy moje sebevědomí a vzdělání. Ve 
vědecké práci byl mým vzorem Dr. Jan Bureš náš nejlep-
ší žijící neurovědec, jehož zásluhou jsem mohla studovat 
medicínu. 

6.  Nespolehlivost, nedůslednost a profesní chyby mých spo-
lupracovníků. Nedostatečná podpora inovativního prostře-
dí v ČR a složitá legislativa při zavádění výsledků výzku-
mu do medicínské praxe.

Ing. Ivana šachová (49), jednatelka 
a ředitelka firmy, SILEX spol. s r.o. 
1.  Chovej se k ostatním, jak bys chtě-

la, aby se chovali k tobě. Každou prá-
ci dělej pořádně, nehledej důvody, ale 
hledej řešení. 

2.  Osobním zápalem pro věc, posilová-
ním růstu pravomocí a zodpovědnos-
ti zaměstnanců, neustálou snahou o vytvoření nadstan-
dardních pracovních podmínek a kolegiálních přátelských 
vztahů.

3.  Vyhlašujeme několikrát během roku soutěže pro pracov-
ní kolektivy maloobchodních prodejen zaměřené na různé 
ukazatele zvyšování tržeb. Výsledky pak veřejně oznamu-
jeme všem prodejnám.

4.  Na osobním nasazení většiny zaměstnanců, na rozšíření 
vlastní maloobchodní sítě, udržení původní koncepce pro-
deje kvalitního bytového textilu pouze pod vlastní znač-
kou SCANquilt, na vhodné sortimentní a trendové nabídce 
výrobků spojených s obsluhou proškolovaného personálu.

5.  Z nejbližších to byl určitě můj manžel, který měl správné 
vize a spoustu nápadů, které se nebál dotahovat do konce. 
Dále několik výrazných osobností se zápalem pro obchod 
v textilním oboru v tuzemsku i zahraničí.

6.  Vše, co bezprostředně nesouvisí s kreativní a tvůrčí či ob-
chodní činností, komunikace s nekomunikativními, nepro-
fesionálními či neseriozními protějšky. 

Ing. Otakar šašek (57), ředitel, 
Zd Klapý 
1.  O čemkoli sníte a jste schopni to uči-

nit, učiňte to. Řídit znamená dosáh-
nout toho, aby se věci staly. 

2.  Pravidelné výrobní porady, kdy kaž-
dý zná přesně své úkoly, vizi podni-
ku, strategické i operativní cíle. Roč-
ní odměna pak může základní plat navýšit více jak o 50 %. 

3. Ne.
4.  Nejen v posledních letech závisel na tom, že kupujeme jen 

to, na co máme. Že se chováme slušně ke všem oprávně-
ným osobám, že nezapomínáme na ty, kteří odešli do dů-
chodu. Jsem přesvědčen o tom, že vybudování zeměděl-
ské firmy je během na delší trať. A pokud budeme vytrva-
lí a slušní, nemáme se čeho obávat.

5.  Joseph Alois Schumpeter – jsou mi blízké jeho názory na 
chod světa. Dále pak pokračovatel myšlenek T. Bati, Fran-
tišek Čuba jako ten, který dokázal vybudovat prosperují-
cí zemědělský podnik bez ohledu na to, že se pak Slušo-
vice staly terčem mnoha útoků pravicových komsomolců. 

►

►
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6.  Často bojujeme s nesmyslnými předsudky. Vzpomínám si 
na řeči o škodlivosti a nízké kvalitě našich potravin z ob-
dobí před vstupem do EU. Dnes se ukazuje, že opak byl 
pravdou. Zřejmě někdo zaspal při kontrole kvality po-
travin z dovozu a otevřeli jsme svůj trh téměř čemuko-
liv. Možná nám chybí víc sebevědomí a důvěry ve vlastní 
schopnosti. Také boj s bujnou byrokracií a korupcí zabe-
re spoustu energie. Frustrující je to, že státní správa se ne-
chová jako rozumný hospodář a nedokázala občany pře-
svědčit o tom, že to s nimi myslí vážně a že předkládá vizi, 
za níž stojí jít. 

Ing. František ševčík (62), ředitel 
a jednatel firmy, ZAM-SERVIS s.r.o. 
1.  Jít za svým cílem a přesvědčit o jeho 

úspěšnosti svoje spolupracovníky.
2.  Firemními benefity a firemní kulturou.
3. Ne.
4.  Důsledném plnění svých závazků, na 

finanční disciplíně a uvádění nových 
výrobků na trh. 

5.  Profesní kolegové ze Sdružení firem důlní a strojírenské 
techniky SDST. 

6.  Nedůslednost spolupracovníků při plnění pracovních úko-
lů.

bc. Miloš škrdlík, MbA, MSc. (52), 
jednatel, Maloobchodní síť 
bRNěNKA, spol. s r.o. 
1.  Být slušným člověkem. A být prospěš-

ný i ostatním. Z minulosti se poučit, 
ale žít budoucností. Být o krok vpřed. 
Učit se od ostatních. Peníze jsou pro-
středkem, ne cílem. A držet se Weri-
chovým: Když už člověk je, tak má koukat, aby byl .. (vol-
ně parafrázováno).

2.  Myšlenkami, vzory, příležitostmi a výzvami. A samozřej-
mě všemi dalšími známými formami.

3.  Pravidelně hodnotíme činnost našich zaměstnanců, nejlep-
ší zveřejňujeme a oceňujeme.

4.  Na trvalém postupném budování značky, stabilitě, uvá-
žených rozhodnutích, upřednostňování kvality nad kvan-
titou, na dlouhodobé personální stabilitě, na mnohaleté 
úspěšné týmové práci.

5.  Můj kolega Petr Liška.
6. Byrokracie a mnohdy nesmyslná administrativní zátěž.

Karel šnour (48), ředitel a jednatel, 
Rosenberg s.r.o. 
1.  Člověk obvykle považuje za nemožné 

to, co se dosud nestalo!
2.  Každý manažer se musí/má chovat 

k firmě tak, jako by se choval, kdyby 
byla jeho vlastní! 

3.  Ano, ale daleko menším a jiném rozsa-
hu… motivace je velmi důležitá!

4.  Na zaměstnávání erudovaných zaměstnanců, zvyšování 
efektivity a produktivity práce a perfektní kontrolou vý-
robních nákladů.

5.  Ze všech osobností, které ovlivňovaly můj profesní růst, 
bych rád jmenoval majitele firmy, pana Karla Rosenberga.

6.  Lhostejnost zaměstnanců, hledání problémů tam, kde ne-
musí a následné Neřešení problémů!

Ing. josef špryňar (32), výrobní 
náměstek, Metrostav a.s. 
1.  Manažerské: Stát si za svým slovem 

a být vždy čestný. Životní: Nikdy ne-
zažít životní nudu. Nespoléhat se na 
první dojem.

2.  Pro svůj tým musím být vzorem. Rov-
nocenným přístupem ke všem čle-
nům týmu. Spravedlivým hodnocením zaměstnanců na-
příč týmem. Udržování zdravé soutěživosti. Lidský pří-
stup i při kladení náročných úkolů. Udržování dobré at-
mosféry v týmu.

3.  Ano, každoročně jsou v naší společnosti vyhodnocování 
nejlepší pracovníci roku a to v kategoriích:

 Dělník
 Mistr
 Stavbyvedoucí
 Přípravář
 Vedoucí projektu
 Junior Manažer
4.  Na důsledné personální práci se zaměstnanci a absolventy. 

Zefektivňování procesů řízení a kontroly.
5.  Nadřízený a zároveň současný ředitel divize.
6.  Nedostatek kvalitního spánku.

jaroslav šrajer (67), ředitel, 
TEXSR s.r.o.
1.  Být ve správný čas na správném místě.
2.  Možností částečně se podílet na říze-

ní firmy a větší volností při určování 
trendů vývoje. 

3.  V současné době ne – jsme menší fir-
ma, a tak tyto soutěže nevyhlašujeme.

4.  Na každodenní poctivé práci, na serióznosti firmy a samo-
zřejmě na dlouholetých kontaktech. 

5.  Myslím, že to byli moji rodiče, protože oba dva celý svůj 
život pracovali v textilním průmyslu.

6.  Vytlačování kvalitních českých výrobků z českého trhu. 

Ing. jan Urbiš (62), jednatel 
a ředitel společnosti, SLEZSKÉ 
STAVby OPAVA s.r.o. 
1.  Řídit se selským rozumem a důvěřovat 

ve schopnosti lidí.
2.  Jako maratonec učím svůj tým vytrvalos-

ti a jak víme, tak vytrvalost růže přináší.
3.  Vzhledem k velikosti firmy žádné po-

dobné soutěže nerealizujeme. Všichni musíme být nejlepší.
4.  Už ve Starém zákoně se hovoří o vykrmených a hubených 

kravách. Takže když jsou léta hojnosti, je třeba myslet na 
to, že může být hůř. Protože jsem si toto vždy uvědomo-
val, své postavení na stavebním trhu jsme si udrželi i v kri-
zovém období. 

5.  Mimo otce to určitě byl můj první stavbyvedoucí, ke které-
mu jsem po vojně v roce 1974 nastoupil jako asistent. Ten 
mě v praxi naučil vše, co je nutné vědět k úspěšnému říze-
ní staveb. I v době plánovitého hospodářství uvažoval tak, 
jak by měli uvažovat dnešní podnikatelé. 

6.  Neustálá změna základních zákonů a vzrůstající korup-
ce ve společnosti. Také arogance a vulgarita ve společ-
nosti.

RNdr. Tomáš Votruba, CSc., MbA (59), 
generální ředitel, 
ROChE spol. s r.o.
1.  Všechno špatné je pro něco dobré.
2.  Jak jen to jde – vším, co je vhodné 

a možné v danou chvíli.
3.  Nikoliv na národní úrovni, ale existuje 

podobná na úrovni centrály naší spo-
lečnosti.

4.  Na schopných lidech v naší společnosti.
5.  Moje manželka a můj první ředitel po roce 1990 – dr. Jan 

Krejčí.
6.  Soustavný boj se státní správou.

Karel Vytřísal (37), jednatel, 
domat Control System s.r.o.
1.  Na podnikání je potřeba lichý počet 

osob a tři jsou moc.
2. Metodou cukru a biče.
3. Ne.
4.  Na mně a týmu spolupracovníků, kte-

rý vedu.
5. Bývalý kolega, kterého považuji za svého „učitele“.
6. Lidé na místech, na která nepatří.

Miroslav Závada, MbA (47), facility 
manager, Krajská majetková, p.o.
1. Jen týmová práce vede k úspěchu.
2.  Akcentací na tým s tím, že úspěch i ne-

úspěch je dílem celého týmu.
3.  Doposud ne. Do budoucna o tom uva-

žuji.
4.  Vytvoření týmu schopného značného 

pracovního nasazení a úspěšném zavedení facility mana-
gementu do naší společnosti.

5.  Během své profesní kariéry jsem měl to štěstí, že jsem po-
tkal několik výrazných osobností, jednou z nich byl i můj 
společník v počátku podnikání.

6.  Sledování TV zpráv a zdůrazňování negativních zpráv. 
Což řeším tak, že se na ně dívám nepravidelně.

Ing. jindřich Zítek (56), předseda 
představenstva a výkonný ředitel, 
VSP dATA a.s. 
1.  Chtít je silnější než muset.
2.  Především úspěchem firmy, to je naše 

hlavní droga, a snad i trochu svým pří-
kladem. Jak dalece to funguje, se mu-
síte zeptat týmu.

3.  Ve firmě VSP DATA máme soutěž pro nejlepší pracovní-
ky i pro nejlepší kolektivy, navíc vyhodnocujeme dobré 
nápady a výsledky.

4.  Na chuti myslet a pracovat, podařilo se nám držet směr, 
krok a tempo s našimi zákazníky a partnery a dokázali 
jsme se odlišit a odpoutat od našich konkurentů. Snažíme 
se uchopit krizi jako svou příležitost.

5.  Bylo jich samozřejmě víc, byli to moji rodiče, finanční ře-

ditel u mého prvního zaměstnavatele, Vodní stavby, dále 
potom můj kamarád, bývalý ředitel firmy NCR Česká re-
publika pan Konrád Weiser a z podnikatelských guru sa-
mozřejmě Tomáš Baťa, na jehož tradici v Sezimově Ústí 
navazujeme.

6.  Lidská hloupost, lenost a sobeckost, setkání a diskuze 
s lidmi, kteří nepřemýšlejí, a nebo přemýšlejí jen o tom, 
jak zdůvodnit proč to či ono nejde. Stejně tak náročné je 
poslouchat monology lidí, kteří jsou si jisti, že vše zna-
jí a všemu rozumějí.

Ing. Martin žáček, CSc. (46), 
generální ředitel a předseda 
představenstva, UNIQA pojišťovna
1.  Nikdy bezvýhradně nevěřte číslům, 

která jste si sami nezanalyzovali.
2.  Snažím se jít svým lidem příkladem. 

Chci, aby věděli, že mi na dlouhodo-
bém rozvoji společnosti velmi záleží, 
a proto sám pracuji s nadstandardním nasazením. Moji ko-
legové vědí, že si vážím jejich práce a že dveře mé kance-
láře jsou pro ně vždy otevřeny. 

3.  Máme propracovaný systém hodnocení v obchodní služ-
bě. Na centrále pak oceňujeme celá oddělení a jejich ma-
nažery podle toho, jak v daném období přispěli k úspěchu 
celé společnosti. 

4.  Na správných rozhodnutích v pravou chvíli a entusiazmu 
klíčových spolupracovníků i na jejich schopnostech přiná-
šet nové nápady a řešení. Dále pak na nadstandardním pří-
stupu celého týmu k našim klientům.

5.  Můj předchůdce a zakladatel naší pojišťovny, Ing. Ma-
rek Venuta. Je to nejen odborník, ale zejména charismatic-
ký člověk plný energie a optimismu s úžasným přístupem 
k lidem a se schopností naslouchat jim a vést je. 

6.  Zbytečná byrokracie, věci, které by se při větším nadhle-
du zúčastněných daly dělat efektivněji. A již jednou pro-
diskutovaná a uzavřená témata, k nimž se musím opako-
vaně vracet.

Ing. jan žižka (49), generální 
ředitel, Mondi štětí a.s.
1.  Pozitivní motivace a radost spolupra-

covníků pracovat pro firmu je největ-
ším motorem úspěchu.

2.  Členové týmu se podílejí na přípra-
vě i realizaci dlouhodobé strategie, na 
tvorbě a implementaci podnikových 
hodnot a kultury. Klíčový je důraz na otevřenost, slušné 
chování, koučování a osobnostní růst.

3.  Máme inovační program zahrnující systém nominací, 
zpracování i ohodnocení. V roce 2012 připravujeme „Mis-
trovství Mondi Štětí“ s cílem zviditelňovat mimořádné vý-
kony a přístup jednotlivců i týmů.

4.  Na udržení konkurenceschopnosti v oblasti nákladů, kvali-
ty produktů i zákaznického servisu a na inovačním proce-
su v oblasti produktů s vyšší přidanou hodnotou.

5.  Tomáš Šabatka, bývalý generální ředitel Mondi Štětí, 
a Jack Welch. V jejich zkušenostech, myšlenkách a nasta-
vení hodnot nacházím velkou inspiraci.

6.  Když se mi nepodaří udržet pravidelnou relaxaci v podobě 
spánku, pohybu a kultury.

„Snahou je docílit zásadního zlepšení koordina-
ce aktivit směřujících k rozvoji technického vzdělá-
vání, prohloubit spolupráci mezi školami a firmami 
a posílit prestiž tohoto pro náš kraj stěžejního oboru 
v očích rodičů i žáků,“ zdůraznil při této příležitos-
ti hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. Dále uve-
dl, že výsledkem by mělo být lepší vybavení škol 
moderními technologiemi, větší propojení s praxí, 
možnost pobírat firemní stipendia, zajištění uplat-
nění absolventů na trhu práce a uspokojení poptáv-
ky zaměstnavatelů.

„Cílem sektorové dohody je zlepšování podmí-
nek pro výuku technických oborů a řemesel, ze-

jména zvyšováním motivace žáků ke vzdělávání 
se v těchto oborech a spoluprací základních škol 
se středními školami technického zaměření. Zá-
sadní význam pak má spolupráce středních od-
borných škol i základních škol se zaměstnavatel-
skou sférou,“ řekl u příležitosti slavnostního pod-
pisu dohody Miroslav Dvořák, předseda předsta-
venstva Jihočeské hospodářské komory a zároveň 
předseda představenstva společnosti MOTOR JI-
KOV Group. Zástupce ministerstva práce a sociál-
ních věcí Petr Leistner připomněl, že významný po-
díl na splnění tohoto cíle nese oborová optimaliza-
ce středních škol, která zásadním způsobem vytvá-

ří prostředí pro přípravu potřebných povolání. Ge-
nerální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Zde-
něk Liška zdůraznil význam sektorových dohod 
a skutečnost, že historicky poprvé zasedly k jedno-
mu stolu firmy, školy a státní správa. Vysvětlil pod-
statu tohoto nástroje trhu práce včetně faktu, že pů-
jde o otevřené dohody, do nichž mohou vstupovat 
i další zaměstnavatelé. Konkrétní opatření sekto-
rové dohody směřují především k různým formám 
podpory vzdělávání a ke zvýšení prestiže technic-
kých oborů. Začínají u zajištění kreativních tech-
nických hraček, pokračují polytechnickou výukou 
v základních školách nebo například novými for-
mami praktické výuky na středních školách. Neza-
stupitelnou úlohu při realizaci má spolupráce s od-
bornými útvary Krajského úřadu Jihočeského kraje, 
zvláště při analýze struktury škol a oborů, v hodno-
cení kvality vzdělávání, tvorbě zajímavých projek-

tů na podporu technických oborů a vytváření strate-
gie vzdělávání v kraji.

S tím je spojená řada aktivit na podporu spoluprá-
ce zaměstnavatelů a vzdělavatelů. Konkrétní akce se 
pak soustřeďují na zvýšení podílu praktického vy-
učování studentů a učňů na pracovištích zaměstna-
vatelů, zapojení odborníků z praxe do závěrečných 
zkoušek oborů s výučním listem a na zajištění pra-
xí a vzdělávání učitelů odborných předmětů a prak-
tického vyučování ve firmách. Do sektorové doho-
dy, kterou zúčastněné strany slavnostně podepsaly 
4. dubna 2012 na Krajském úřadu v Českých Budě-
jovicích, je zapojena řada podniků, středních odbor-
ných škol i základních a mateřských škol. Vedle již 
zmíněné společnosti MOTOR JIKOV Group jme-
nujme například firmy Jihostroj, GARNEA, TESLA 
Blatná, DURA Automotive CZ či ZVVZ Milevsko. 

Zelená technickým oborům
víte, že v České republice máme nejvyšší podíl techniků na celkovém počtu zaměstnaných 
ze všech zemí Evropské unie? A že se toto číslo má do roku 2015 stále zvyšovat až na 
17 procent, což je ve srovnání s jinými evropskými zeměmi vysoká míra? Prognóza vyplývá 
nejen z nutnosti postupně nahrazovat techniky odcházející do důchodu, ale i z očekávaného 
rozvoje technických činností v řadě odvětví. Právě proto Sektorová rada pro strojírenství 
iniciovala v Jihočeském kraji podpis sektorové dohody. 

►

vyměnitelné břitové destičky pro soustružení, frézování a závitování
soustružnické držáky

frézovací nástroje s vyměnitelnými destičkami
tvrdokovové frézy

vrtáky s vyměnitelnými destičkami, dělové vrtáky
tvrdokovové vrtáky a výstružníky

závitníky, tvářecí závitníky a závitové frézy
upínací technika – pouzdra, trny a příslušenství

záhlubníky

nářadí, nástroje a technologické poradenství

CLARKSON CZ, s.r.o, Hroznová 16c, 603 00 Brno, tel.: +420 543 217 234, info@clarkson.cz, www.clarkson.cz

pokračování na str. 14 ►
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Proč by firmy měly používat logo Český výro-
bek?

Důvodů může být několik. Firmám jde o zisk 
a efektivitu. V situaci, kdy zákazník cíleně vyhle-
dává české výrobky, je komunikace českosti pro 
takové firmy trumfem navíc. Ne každá společ-
nost může značku Český výrobek používat (pro-
tože zde třeba výrobky nevyrábí) a firmám tak 
logo dává při srovnatelné kvalitě a ceně výrob-
ku významnou přidanou hodnotu. Podle 
průzkumů agentury MML TGI (oslovu-
je 15 000 respondentů ročně) české vý-
robky preferuje 47 % zákazníků a mezi-
ročně přibylo 200 000 nových zákazní-
ků, kteří jim dávají přednost. A to je jis-
tě pro firmy slušný rostoucí potenciál, do 
kterého se vyplatí investovat. V okamžiku, kdy se 
koncový zákazník rozhoduje mezi srovnatelným 
výrobkem bez a s logem Český výrobek, to může 
být významný impulz. A chování zákazníků nám 
dává za pravdu.

A proč by toto logo měli vyhledávat spotřebite-
lé?

V těchto dnech jsme svědky situace, kdy nejen 
výrobci, ale i řetězce se snaží nalákat zákazníky na 
„české výrobky“ a opatřují je různými visačkami, 
vlaječkami a logy. Jak vyšlo najevo, mnoho z těch-
to výrobků je zahraničních. Dokonce i některé 
„české“ spotřebitelské značky negarantují výrobu 
v ČR. Ani podle EAN kódu a značky CZ v oválu 
se nemůžeme na 100 % orientovat, protože takový 
výrobek může být označen posledním zpracovate-
lem, nebo tím, kdo výrobek jen zabalí. Podle záko-
na je vše v pořádku, ale je v tom chaos. Proto se zá-

kazníci, kteří chtějí mít jistotu, že kupují český vý-
robek vyrobený v ČR, mohou spolehnout na logo 
Český výrobek s lipovým listem. Vždy. To garan-
tujeme a na místě výroby osobně kontrolujeme. 
Jedno logo pro potravinářské i nepotravinářské vý-
robky. Jednoduchá a jasná orientace.

Partnerství s českými společnostmi, např. JaJa 
Pardubice nebo COOP, s podnikatelskými sva-

zy, např. s Agrární komorou ČR, vzni-
ká jako sňatek z rozumu, nebo je to na 
základě přirozené přitažlivosti, ideálů?

V naší vlasti je spousta subjektů, které 
se přirozeně snaží o podporu naší krajiny, 
zemědělství, tradic, naší národní identity, 
která je vzácná a neopakovatelná. Podpo-

ra českých výrobků je přirozenou součástí mnoha 
snah. Proto jsme rádi, že se můžeme na těchto ini-
ciativách podílet a připívat od roku 2006 k propa-
gaci a podpoře kvalitních českých výrobků. Myslí-
me si, že je to velmi důležité. 

Na druhé straně jsme rádi, že vzniká něco jako 
sjednocující myšlenka, kterou mohou podporovat 
různé společnosti a mohou tak zvětšovat rostoucí 
potenciál, který české výrobky v sobě mají.

Jak vznikla a rozvíjí se spolupráce společnosti 
Český výrobek a společnosti na ochranu spotře-
bitelů Spotřebitel.net?

Obě společnosti se snaží poskytovat zákazníko-
vi pravdivé a nezkreslené informace, takže na poli 
českých výrobků se naše úsilí setkává. Informu-
jeme se vzájemně o jednotlivých kauzách, napří-
klad nesprávně označovaných výrobků, a dáváme 
tyto informace médiím tak, aby o nich mohla in-

formovat své čtenáře nebo di-
váky. Jednou z posledních ak-
tivit byla společná tisková kon-
ference v Praze 20. března, kte-
rá se setkala s velkým zájmem. 
Chceme v těchto aktivitách po-
kračovat.

Daří se zvyšovat kvalitu do-
mácí produkce a povědomí 
o značce Český výrobek? Ne-
poškozují v době ekonomické 
krize jejich dobré jméno sna-
hy snižovat náklady a cenu 
zboží?

Naši partneři, užívající logo Český výrobek, usi-
lují dlouhodobě o vysokou kvalitu a poctivý pří-
stup k zákazníkům. Usilujeme o to samé a věříme, 
že jdeme po správné cestě.

Čeští výrobci jsou ve velmi zranitelném posta-
vení. Je může fatální chyba zničit a pošramocené 
jméno se napravuje těžce. Není to jako například 
u některých pochybných dovozců oken, jak před 
časem proběhla zpráva v tisku, kteří po tom, co na-

montovali nekvalitní výrobky, firmu zlikvidova-
li a zákazníkům zbyly jen problémy. I proto mo-
hou zákazníci důvěřovat prověřeným českým 
výrobkům. Jsme rádi, že se naše značka vysky-
tuje na kvalitních výrobcích a budeme se dále 
snažit tento trend udržet.

Více informací se můžete dozvědět na našich 
stránkách www.czvyrobek.cz.

rozhovor připravil Pavel Kačer  

Lipový list dává záruku pravosti
„Co je české, to je hezké,“ připomínají si toto rčení stále častěji spotřebitelé. výrobci 
a prodejci si rostoucí oblibu domácího původu potravin a dalšího zboží dobře uvědomují 
a snaží se tím označit kde co. Avšak ne všechno je zlato, co se třpytí. O tom je rozhovor 
s ředitelem společnosti Český výrobek Ing. Leo kolečkářem.

Po dvou letech výrazného poklesu produk-
ce piva v České republice, který v letech 2009 
a 2010 činil dohromady 14,5 %, se tento neblahý 
trend zastavil. Vyplývá to z údajů, které má Čes-
ký svaz pivovarů a sladoven k dispozici a které 
zahrnují členské pivovary i nejvýznamnější pi-
vovarské subjekty mimo něj. Celkový výstav za-
znamenal růst o 2,7 % oproti roku 2010. Výstav 
pro tuzemsko se zvýšil téměř o 2,6 % ve srovná-
ní s rokem 2010. Export piva z České republiky, 
po poklesu v letech 2009 a 2010, vykázal mírný 
vzestup o téměř 4 %. Roste podíl nových terito-
rií na úkor tradičně silných importérů. Výraz-
ně poklesly dovozy piv ze Slovenska, Maďarska 
a Polska. Pokračuje trend posledních let, kdy 
většina pivovarů hledá možnosti nových obalo-
vých a výrobkových inovací.

„Prozatím se nepodařilo navázat na vysoká tem-
pa přírůstků z období před rokem 2008 zapříčině-
ná vedle ekonomické recese také následným zvý-
šením spotřební daně na pivo,“ řekl Ing. František 
Šámal, předseda Českého svazu pivovarů a slado-
ven. „Za pozitivní lze považovat, že pivovary vý-
razně inovují svou nabídku piv, přicházejí s nový-
mi obaly, které konzumenti velmi rychle přijali, 
a v neposlední řadě se postupně navrací rovněž dy-
namika exportu českého piva směrem k zahranič-
nímu zákazníkovi,“ doplnil František Šámal.

Na tuzemském trhu se potvrzují dlouhodobé 
změny v konzumaci jednotlivých druhů piv. Posi-
luje se podíl spotřeby ležáků, především tzv. jede-
náctek, a dosáhl výše téměř 38 % na úkor výčep-
ních piv. Ta jsou nadále nejčastěji konzumovaná, 
ale jejich podíl poklesl na necelých 56 %. Rozši-
řuje se nabídka především speciálních a neobvyk-
lých piv, i když jejich podíl je ve srovnání s tradič-
ním pivem plzeňského typu nadále nízký a přes jis-
tý růst činí 6,5 %. Pokračuje vzestup produkce ne-

alkoholického piva, kterého se pro domácí trh po-
prvé v historii vyrobilo přes půl milionu hektolit-
rů. Významným fenoménem je trvalejší přesun po-
ptávky od konzumace piva v hospodách a dalších 
typech gastronomických zařízení ve prospěch růs-
tu prodejů v maloobchodě.

Mění se též podíly jednotlivých obalů, které jsou 
v obchodní síti u nás nakupovány. Meziročně se 
více než zdvojnásobil objem piva prodaný v PET 
lahvích, činil v uplynulém roce 5,8 %. V roce 2011 
narostl ve srovnání s rokem 2010 o 23 % prodej 
piva v plechovkách a jeho podíl se zvýšil na 3,6 %. 
Přes tyto změny se nadále nejvíce piva prodává ve 
skleněných lahvích, a to 44,3 %. Prodej piva v su-
dech, které do roku 2009 dominovaly, poklesl na 
43,3 %. Stagnuje podíl piva prodaného prostřed-
nictvím cisteren, a to na úrovni 2,8 %.

Exportu nadále dominují ležáky, kterých bylo 
vyvezeno 75,7 %. Následuje prodej výčepních 
piv, jejichž podíl činí 20,9 %, zbytek jsou expor-
tovaná speciální piva. Největší objemy jsou tradič-
ně exportovány do SRN, na Slovensko, do Švéd-
ska, Velké Britanie, Ruska a USA. Podle nejnověj-
ších odhadů se české pivo exportuje již do více než 
60 zemí všech kontinentů. Počet exportujících pi-
vovarů a pivovarských skupin roste. (tz)

Pivo: inovace a rostoucí export

Navštivte nás 
na nové adrese.

Rosteme. 

UniCredit Leasing CZ, a.s. 
Budova Filadelfi e
Želetavská 1525/1
Praha 4 - Michle, 140 10
www.unicreditleasing.cz
844 11 33 55
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inzerce

Sdružení CZECH TOP 100 vyhlásilo vý-
sledky 14. ročníku prestižního žebříčku 
100 Nejobdivovanějších firem ČR 2012. 

Dřevozpracující družstvo Lukavec obsadilo 
v kategorii „Dřevozpracující, papírenský a po-
lygrafický průmysl, vydavatelská činnost“ tře-
tí místo. Tento, mezi družstvy, největší expor-
tér ročně prodá do zahraničí nábytkářské díly 
za více než miliardu korun. Podnik s padesáti-
letou tradicí spolupracuje například i se švéd-
ským řetězcem IKEA.

Vánoční ozdoby, DUV – družstvo ze Dvora 
Králové nad Labem získalo čtvrté místo v kate-
gorii „Průmysl skla, keramiky, porcelánu a sta-
vebních hmot“. Družstvo patří mezi největší tu-

zemské výrobce a vývozce vánočních ozdob.
Obě výrobní družstva jsou členy Svazu čes-

kých a moravských výrobních družstev.
Pořadí oceněných určili hlasováním mana-

žeři významných firem, finanční analytici, 
zástupci odborových svazů, sdružení a pro-
fesních asociací a další odborníci nezávis-
le podle vlastního posouzení, které z firem 
české ekonomiky zaslouží obdiv. Posuzova-
li dlouhodobou hodnotu firmy, kvalitu výrob-
ků, schopnost přilákat a udržet talentované 
zaměstnance, odpovědnost k životnímu pro-
středí, vztah ke společnosti, podporu veřej-
ně prospěšných projektů a další ne vždy čísly 
vyjádřitelná kritéria. (tz)

Výrobní družstva mezi nejobdivovanějšími

► pokračování ze str. 13

Formou bilaterálních smluv již byly realizo-
vány první akce. Příkladem může být smlouva 
mezi společností MOTOR JIKOV Group a.s., 
Jihočeským krajem a VOŠ, SPŠ automobilní 
a technickou v Českých Budějovicích zaměře-
ná na exkurze pro studenty a učitele, kulaté sto-
ly, stipendia, praxe, brigády, možnost následné-
ho zaměstnání a zvyšování kvalifikace učitelů 
technických oborů.

 (tz)
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Výsledky práce WOC 3 v trieniu 2009–2012
Jaroslav Petroš, ČR

NET4GAS, s.r.o. – významný prvek evropské 
infrastruktury pro přepravu zemního plynu 
Jan Nehoda, NET4GAS, s.r.o., ČR

Provoz po velkém zemětřesení na východě 
Japonska 
Kenji Aizu, Tokyo Gas Co., Ltd., Japonsko

Automatizace procesu vyjadřování ke stavbám 
v ochranném pásmu (OP) a bezpečnostním 
pásmu (BP)
Aleš Novák, NET4GAS, s.r.o., ČR

Dispečink NET4GAS – Srdce českého plynárenství
Petr Zajíček, NET4GAS, s.r.o., ČR

Pragmatické postupy rizikové analýzy pro realizaci 
bezpečných a hospodárných liniových staveb
Rolf Zöllner, TÜV SÜD Industrie Service GmbH, 
Německo 
Hans-Joachim De la Camp, TÜV SÜD Industrie 
Service GmbH, Německo

Metodika analýzy rizik pro posuzování tras 
plynovodů
Jan Novák, Technická univerzita v Liberci, ČR 
František Kratochvíl, Technická univerzita v Liberci, ČR

Správa majetku založená na hodnocení rizik
Samir Akel, GRTgaz – Plant Technology Center, 
Francie

21. kolokvium

Bezpečnost a spolehlivost 
plynovodů

Kompletní program vč. přihlášek je k dispozici na internetových stránkách ČPS 
www.cgoa.cz

Bližší informace:
Český plynárenský svaz, Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4
e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, novak@cgoa.cz, www.cgoa.cz

se bude konat 15. a 16. května 2012 v hotelu Diplomat v Praze

Příprava cílených investičních opatření na 
ocelovém VTL-plynovodu DN 500 PN 40 
po havárii (Křepkovice 2009)
František Humhal, RWE GasNet, s.r.o., ČR 
Filip Kus, RWE Distribuční služby, s.r.o., ČR

Oprava vad na VTL-plynovodech DN 500 ve vodní 
nádrži Nové Mlýny
Michal Vlach, NET4GAS, s.r.o., ČR

Vliv rovnání zakřiveného tělesa na jeho lomové 
vlastnosti
Ľubomír Gajdoš, ÚTAM AVČR, ČR 
Martin Šperl, ÚTAM AVČR, ČR

Dlouhodobá trvanlivost oprav s pomocí objímek 
Clock Spring – výměny a posouzení provedené 
v poslední době 
James Knights, Clock Spring Company, L.P., 
Velká Británie

Vyprázdnění, dekontaminace a zakonzervování 
ropovodu velkého průměru 
Aleš Brynych, CEPS a.s., ČR 
Alexadrs Jelinskis, SIA “LatRosTrans“, Lotyšsko

Zníženie dopadov výkonu údržbárskych aktivít 
na ozónovú vrstvu 
Anton Zelenay, eustream, a.s., Slovensko 
Viktor Mihalik, eustream, a.s., Slovensko

Mobilní odlučovač plynovodního kondenzátu 
využitelného při čištění plynovodů DN 800 a výše
Martin Solich, NET4GAS, s.r.o., ČR 
Petr Šoch, EKOAIR Praha, s.r.o., ČR

Program:

PLYN 4/2012.indd   24 10.4.2012   13:03:05

MEZI váMI A NáMI

Proč je vzduch zadarmo 
a panenství drahé
Lukáš Kovanda

Proč jsou obézní dívky svolnější 
k rizikovému sexu než jejich atrak-
tivnější vrstevnice? Proč fyzic-
ky atraktivní lidé dostávají půjčku 
na nižší úrok než ti méně vzhled-
ní? Proč se modroocí muži ze se-
veru Evropy v baru zpijí spíše než 
Španěl či Ital? I na tyto otázky dnes 
hledají odpovědi ekonomové.

Pravidla mozku
John Medina

Molekulární biolog John Medina 
popularizuje své dlouholeté zku-
šenosti z výzkumu mozku. Uvádí 
dvanáct pravidel fungování moz-
ku, které vyplynuly z vědecké-
ho výzkumu, a radí, jak je uplatnit 
v praxi. 

NEZAPOMEňTE 
NA KNIhU

NAšE KAVáRNA

InterContinental a obchod
Luděk Louda, (52) se stal obchodním a marke-

tingový ředitelem hotelu InterContinental Prague. 
Má velmi bohaté zkušenosti z cestovního ruchu 
i z oblasti hotelnictví. Působil v zahraničí v nej-
různějších pětihvězdičkových hotelech.  (tz)

Personální změny v Citroën ČR
Vedení Citroën Česká republika s.r.o. oznámi-

lo, že Martina Bedrnová dočasně zastává funkci 
ředitelky marketingu a komunikace. Tato pozi-
ce je podřízena generálnímu řediteli Citroën ČR 
Sébastienu Vandellovi. Doposud pracovala na 
pozici PR manažerky.  (tz)

vedení porad
Plamínek Jiří

V čtivé knížce zkušeného lektora 
a facilitátora se dozvíte, jak pora-
dy vést, aby plnily svůj účel a záro-
veň se podobaly koncertu sehrané-
ho hudebního tělesa. Manažerům 
se tak nabízí praktická témata: čím 
se efektivně vedené porady liší od 
ostatních, jaké jsou nejčastější chy-
by, jak pro poradu vybrat účastní-
ky a jak se na ni připravit, jak udr-
žovat její dynamiku a jak hospoda-
řit s časem.  

Prognostické metody a jejich 
aplikace
B. Štědroň, M. Potůček, 
P. Mazouch, J. Knápek, 
J. Zmatlík, M. Vítek

Kniha je rozdělena do dvou zá-
kladních částí. První seznamu-
je čtenáře s problematikou soci-
álního prognózování a s jejím vý-
znamem pro společnost. Obsahu-
je také základní teoretická výcho-
diska a přehled používaných kva-
litativních a kvantitativních metod 
(např. brainstorming, panel exper-
tů, metoda analogie), analytických 
a statistických nástrojů (např. me-
toda nejmenších čtverců) a sou-
časně vymezuje jejich aplikační 
pole. Druhou část tvoří praktické 
případové studie. 

Společnost MasterCard připravila 
pro své klienty exkluzivní výhodu 
na internetovém portálu Slevomat.
cz. Ti zákazníci, kteří budou platit na 
Slevomat.cz při nákupu zboží platební 
kartou MasterCard nebo Maestro, 
získávají možnost dopravy tohoto zboží 
zcela zdarma. Tato akce platí od 10. 
dubna do 31. května 2012.

Výhodami placení kartou na internetu je 
kromě pohodlí, jednoduchosti i bezpečnost. 
Společnost MasterCard pracuje na zdoko-

nalování zabezpečení on-line plateb kartou 
řadu let. Výsledkem této práce je speciál-
ní zabezpečovací technologie MasterCard® 
SecureCode™, která je integrována pří-
mo na stránky obchodníka. Pro nakupová-
ní kartou je nezbytné nejprve do příslušné-
ho systému vložit potřebné informace, jako 
je číslo karty, její doba platnosti a bezpeč-
nostní CVC kód (umístěný na rubové stra-
ně karty). Tato citlivá data jsou následně za-
šifrována a v režimu zabezpečeného spojení 

přenášena přímo mezi nakupujícím a zpra-
covatelskou bankou. Poté dochází k ověře-
ní požadavku u banky, která platební kar-
tu klientovi vydala. Ta autorizuje prodej, 
předá tuto informaci nazpět zpracovatel-
ské bance, která poté předá obchodníkovi 
zprávu, že prodej byl povolen. Na základě 
tohoto zdánlivě složitého procesu, jenž ale 
trvá ve skutečnosti jen několik sekund, je 
zamezeno veškerým rizikům, která mohou 
při online platbě hrozit. (tz)

MasterCard a Slevomat.cz 

www.albatrosmedia.cz

Grada Publishing, a. s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
Tel.: 234 264 401
Fax: 234 264 400
http://www.grada.cz

Nakladatelství C. h. beck
Řeznická 17, 110 00 Praha 1
Tel.: 225 993 911-3
Fax: 225 993 920
e-mail: beck@beck.cz
http://www.beck.cz
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www.cng.cz

CHCETE ŠETŘIT? JEZDĚTE NA CNG!
–  stlačený zemní plyn CNG je nejlevnější 

pohonná hmota – 17 až 18 Kč/m3 včetně 
daně (1 m3 je ekvivalentem 1 litru benzinu)

–  u osobních a malých užitkových vozů jsou 
náklady na 1 km jízdy od 1 do 1,30 Kč/km

–  s platební kartou CNG samoobslužně 
natankujete rychle a nonstop 24 hodin

–  CNG vozy přímo z výrobních závodů
zakoupíte u dealerů vybraných značek

–  výkony a dojezdy CNG vozů jsou
srovnatelné s klasickými pohony

–  fi remní vozy jsou osvobozeny
od silniční daně

–  síť plnicích stanic se stále rozrůstá,
na počátku roku 2012 je provozováno
37 stanic

–  vjezd CNG vozů je možný do zabezpeče-
ných podzemních garáží (čidla, větrání)

–  aktuální informace (ceny, stanice,
vozy, novinky) sledujte na webových 
stránkách

Celý proces instalace plnicí stanice trval od zís-
kání stavebního povolení zhruba půl roku, při-
čemž klíčovým momentem zde byl zejména vý-
voj platebního systému tak, aby bylo možné při-
jímat v pokladně platby za CNG kromě běžných 
platebních karet, karet plynárenských společnos-
tí, karet Benziny, fleet karet, také v hotovosti. To 
má vzhledem ke strategické poloze čerpací stani-
ce s non-stop provozem nedaleko dálnice D1 znač-
ný význam a je to rovněž vítaná služba pro projíž-
dějící cizince.

Již nyní podle statistiky RWE Transgas doplňu-
je CNG do svých vozidel v Brně denně kolem pa-
desátky řidičů a jen v rámci zkušebního provozu 
bylo na nově zbudované „plničce“ odebráno 16 tun 
CNG, tedy 23 tisíc m3 zemního plynu.

Poskytnutím možnosti plnit CNG do vozidel na 
svých čerpacích stanicích chce Benzina nejen při-
spět k rozšíření služeb, ale současně při stávajícím 
růstu cen nafty a benzinu a předpokladu rostoucí-
ho zájmu motoristů o CNG jako alternativy kla-
sických paliv chce k tomu Benzina ve spoluprá-

ci s RWE Transgas vytvářet podmínky. Pro měs-
to pak má rozšíření CNG v dopravě nezanedba-
telný ekologický význam. A protože plnicí stani-
ce v Brně-Slatině je prvním počinem v rámci vel-

kého projektu, bylo její uvedení do plného provo-
zu o to slavnostnější. Při dalším rozšiřování plni-
cích kapacit CNG chce RWE jít cestou implemen-
tace plnicích technologií do stávajících čerpacích 
stanic. Brno bylo prvním městem, kde se to podaři-
lo a ve spolupráci se společností Benzina, s.r.o., by 
tomu mělo být i v dalších místech České republiky.

Nová plnicí stanice CNG v areálu stávající čer-
pací stanice Benziny v Brně-Slatině využívá pl-
nicí technologii Bauer, motoristé mají k dispozi-
ci dva výdejní stojany a díky výkonu 90 m3/hod. 
je naplnění tlakových nádrží osobních či dodávko-
vých vozidel dílem pár minut. Stávající kapacitu 
byl mohl využívat také městský dopravní podnik, 
který má nedaleko čerpací stanice garáže, případně 
lze kapacitu navýšit, s čímž se v projektu počítalo. 
 (nov)

Brno má novou plnicí stanici CNG
Za podpory magistrátu města Brna byla na čerpací stanici společnosti Benzina, s.r.o., 
v Hviezdoslavově ulici v Brně-Slatině vybudována plnicí stanice stlačeného zemního plynu 
(CNG). Plnicí stanici zřídila společnost RWE Plynoprojekt a do plného provozu ji slavnostně 
uvedl Ing. václav Loula, ředitel jakosti Benzina, s.r.o., spolu s Ing. Janem Rumlem, 
jednatelem RWE Plynoprojekt, s. r. o., a RNdr. Janem valentou, předsedou představenstva 
Jihomoravské plynárenské, a. s. 

Prohlídka technologie… Kompresory Bauer… Přísně sledované plnění tlakových nádrží VW Passat…

Stejně jako v předchozích dvou letech před-
kládá uskupení Asseco Solutions hospodářské 
výsledky jako celek a současně též zvlášť za 
Asseco Solutions ČR a Asseco Solutions SR. 
Novinkou je skutečnost, že veškeré výsledky 
se nyní týkají systémů HELIOS, jak se nyní 
všechny produkty Asseco Solutions nazýva-
jí. Rok 2011 potvrdil, že sjednocení produkto-
vého portfolia pod jedinou, zavedenou značku 
bylo správným krokem a, navzdory stagnaci 
trhu IT, mělo pozitivní vliv na jejich prodej, ze-
jména v České republice. Výsledkem je obrat 
ve výši 611 milionů Kč a zisk ve výši 39,4 mi-
lionů Kč za celé Asseco Solutions. (tz)

Systémy HELIOS 
úspěšně čelily 
stagnaci trhu

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 926
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msv@bvv.cz
www.bvv.cz/msv
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