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Slovo má Lubomír Stoklásek, předseda 
představenstva a generální ředitel společ-
nosti Agrostroj Pelhřimov, čerstvý Manažer 
roku 2011 a člověk takříkajíc na roztrhání:

Stal jste se Manažerem roku 2011. Změ-
nil se úhel pohledu na některé souvislosti 
v manažerské práci a podnikání?

V zásadě se můj pohled na manažerskou prá-
ci nezměnil. Pouze se mi díky získání titulu 
Manažer roku otevřely nové možnosti jak cí-
leně a systémově upozorňovat na zásadní ne-
dostatky ve školství, a především v technickém 
školství. Podle mého názoru technické školství 
v ČR zásadním způsobem ovlivňuje fungování 
průmyslu, který je proexportně zaměřen. Toto 
je však tématem pro samostatný článek.

Vlastníte a řídíte několik firem, zaměst-
náváte hodně lidí. To nedokáže každý. Ne 
každý má takovou odvahu. Z vašeho vy-
právění o životě podnikatele a manažera 
v jedné osobě při nedávném setkání v Go-
lem Clubu v Praze mám pocit, že jste čas-
to riskoval. Bylo to tak?

V zásadě si nedovedu představit úspěš-

né podnikání bez zdravého risku, který 
musí být podložen marketingovou analýzou 
a dalšími navazujícími informacemi. Větši-
nu toho jsem si zpracovával osobně. 

Přiznal jste také, že české ekonomice čas-
to schází prostý selský rozum. Co si pod 
tím ve vašem pojetí můžeme představit?
●  Každý podnik si musí stanovit cíle a mož-

nosti, které je schopen dosáhnout. A které 
cíle si stanovila česká ekonomika? 

●  ČR neoplývá dostatkem nerostných suro-
vin, proto byla ČR i v historii zaměřena 
především na strojírenství, textilní prů-
mysl a zemědělství. 

●  Z tohoto důvodu si pod selským rozumem 
představuji vytvoření podnikatelského zá-
měru, studie proveditelnosti a stanovení 
krátkodobých a dlouhodobých cílů. 

●  Mám obavy, že vlády ČR se rozvojem 
strategických cílů po revoluci téměř ne-
zabývaly a neřešily je, a tudíž situace ve 
školství je veřejně známá. Pokud jsem si 
provedl analýzu z dostupných informací, 
tak technicky zaměřených škol z celkové-
ho počtu je cca 25 %. To znamená, že ne-

dochází k náhra-
dě lidí důchodo-
vého věku. 

●  V našem regio-
nu jsme se v roce 
2000 zaměřili na 
řešení této situ-
ace a můžeme 
konstatovat, že 
máme nejnižší nezaměstnanost v ČR mla-
dých lidí do 25 let. 

●  Po 12 letech této systémové práce jsme 
docílili, že máme 44 % všech zaměstnan-
ců s technickou maturitou. Nezaměstna-
nost v regionu je 4,8 %, z toho u mužů 
je do 2 %.

●  ČR je proexportní zemí s velkým podí-
lem zahraničních akvizic majících podíl 
cca 38 % na HDP. Tyto firmy budou dále 
pokračovat ve svých aktivitách, pokud 
bude zajištěn dostatečný počet technicky 
vzdělaných lidí pro jednotlivá strojíren-
ská odvětví. Pokud se tak nestane, tak dle 
mých analýz v následujících 10–12 letech 
vzroste nezaměstnanost v ČR o 3–5 %. 

Pragmaticky cítíte nedostatky školství 
a dokážete předvídat smutné následky, po-
kud se naše školy budou ubírat cestou, ja-
kou zatím kráčí. Nesmířil jste se s myšlen-
kou, že by měla vaše firma na takový stav 
doplatit. Proto jste inicioval řadu aktivit, 
aby Agrostroj Pelhřimov generačně doká-
zal obměňovat potřebné profese a přidával 
ty, které nejvíce chybí. V čem je podstata?

Jde o systematickou práci se školami. 
Spolupráce je rozdělena na všechny stupně 
škol. V oblasti základního školství se kaž-
dý rok konají „Projektové dny“ ve spoluprá-
ci se SPŠ a SOU Pelhřimov, kde jsou zvány 
děti ZŠ z okolí (16 škol – cca 850) na ukáz-
ku moderních provozů. Smyslem je přiblížit 
dětem skutečnou podobu strojírenské firmy, 
systém výroby a sociální zázemí prosperu-

jící firmy. Děti mohou přijít i s rodiči, a to 
skupinově nebo individuálně. 

Střední školy – spolupráce se SPŠ a SOU 
Pelhřimov, SOU Dačice, COP Sezimovo 
Ústí. Pro studenty jsou konány odborné pra-
xe, pro učitele odborných předmětů jsou or-
ganizovány odborné semináře k předem do-
mluvenému tématu. Cílem je přiblížit pe-

dagogům nové trendy v technologii dělení 
materiálu, ohraňování, svařování, obrábění 
a lakování. To vše s vazbou na potřeby za-
jištění kvality produkce, odpovědnost za vy-
konanou práci. Řeší se i mezery ve výuce 
v oblasti technického kreslení, ISO, infor-
mačních systémů a normování práce.

Vysoké školy – stipendia, kombinované stu-
dium pro zaměstnance při poskytnutí výhod.

Kvalifikační úroveň zaměstnanců zvyšujeme 
v oblasti svařování ve své svářečské škole, kde 
každý nový zaměstnanec musí složit odborné 
zkoušky s tím, že každý rok tyto znalosti musí 
obhajovat, aby mohl profesi svářeč nebo operá-
tor svařování ve firmě vykonávat.

Nedovedu si představit 
úspěšné podnikání bez zdravého risku
Na rozhovor s Lubomírem Stokláskem jsem se vyloženě těšila. Myslela jsem si, že přijedu 
do pelhřimovského Agrostroje a uzmu tomuto charizmatickému muži alespoň hodinku 
času, budu se ptát, a hlavně naslouchat. Naslouchám totiž ráda a příliš sled myšlenek 
druhých nepřerušuji, beru si ponaučení a nahlížím potají do velkého know-how, které tito 
lidé sdělují mezi řádky, aniž by vyzradili podstatné.
Opak byl nakonec pravdou. Lubomír Stoklásek mne nikam nepozval a celý rozhovor jsme 
po chvilkách řešili telefonem a mailem, a poslední verzi textu jsem dostala těsně před jeho 
jednáním v zahraničí a hodinu před odesláním podkladů Prosperity do tiskárny. I o tom je 
život slavných, pracovitých a poctivých podnikatelů a manažerů, a já jim to nemohu mít za 
zlé. Komunikovat s nimi je velké dobrodružství, ale stojí za to. Konec konců oceňuji snahu 
dostát slovu, protože je to vlastnost, která pomalu mizí z obzoru lidských vztahů. 

Lubomír Stoklásek, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Agrostroj Pelhřimov pokračování na str. 11 ►

Je zcela jasné, že v rámci 
konkurenčního prostředí jsou 

technologie a vstupní materiály 
pro převážnou většinu firem 

stejné. Z tohoto důvodu se nabízí 
jasný závěr: uplatnit českou 

technickou zdatnost, flexibilitu 
a využít geografickou polohu naší 

země z pohledu logistiky.

Činorodost Lubomíra Stokláska míří k budoucnosti
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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.

Z ObSAhu

MediáLní partnerStví v roce 2012

ZrcAdLO MěSíce

našiMi StáLýMi partnery JSou

 1, 11  nedovedu si představit úspěšné 
podnikání bez zdravého risku

 3  Krize zvýšila důraz na kvalitu

 5  o úspěchu rozhodnou talenty

 9  cZecH Made – české 
a vysoce kvalitní

 16  GGc energy – jedna 
z hvězdné 25

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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Staří a mladí
Evropská unie vyhlásila letošek za rok mezigene-

rační solidarity. Ke starším lidem bychom se proto 
měli chovat slušně. Nic proti tomu, ale připomíná mi 
to iniciativu dřívějšího režimu s názvem Úcta ke stá-
ří. Vyhlásí se heslo, naplánují akce, uvolní prostřed-
ky a pak se už jen odškrtávají splněné úkoly. Na Sil-
vestra se může udělat závěrečná bilance. Proč ne? 
Avšak k lidem, nejenom k těm starším, ale všem by-
chom i bez toho měli vždy a všude přistupovat ohledu-
plně, bez negativních emocí a předsudků. Bohužel se 
to nějak ne a nedaří. Není to nic nového pod sluncem. 
Samy dějiny bývají výčtem válek, krvavých událostí, 
genocid a krutovlád, faulů na člověka. I za idealizo-
vané první republiky zpívali V+W: „Lidi na lidi jsou 
jako saně, člověk na člověka jako kat!“ A pak ať mi 
nikdo netvrdí, že dobře už bylo! Prý je příčina v tom, 
že mladá generace si nikoho a ničeho neváží a ros-
te pro kriminál. Sebekritika? Asi ano, protože takhle 
jsme si mladé vychovali. Nezbývá než se pokusit o re-
parát, nejdřív u sebe. Pavel Kačer

neJHeZČí poZvánKa na tiSKovKu
...že bude o něčem

Pozvánky na tiskové konference Svazu obchodu 
a cestovního ruchu ČR bývají si podobné graficky 
a nejsou žádnou velkou vědou. Obsah ovšem na-
povídá, a tak tomu bylo i tentokrát, kdy pozván-
ka svolávala novináře na 26. červen v Praze, že 
budou k dispozici informace závažné a upotřebi-
telné. A co víc, ještě srozumitelnou a až humor-
nou formou, s dávkou nadhledu a snahou nabíd-
nout médiím dobrý informační komfort. Což se 
opět potvrdilo. Tři osobnosti, které argumentova-
ly nejen čísly, ale i zajímavými komentáři, Zde-
něk Juračka, prezident SOCR ČR, Martin Ditmar, 
viceprezident pro obchod SOCR ČR, a Jan Vetyš-
ka, člen představenstva SOCR ČR, výkonný ředi-
tel APEK, dostatečně zaujali a přesvědčili. Tak-
že i této pozvánce udělujeme pomyslnou jednič-
ku a těšíme se na další užitečné setkání. (rix)

S tužKou Za ucHeM

Zásilkové firmy loni utržily více než 16 miliard 
korun, přes šest miliard v rámci obchodu konco-
vým zákazníkům tzv. B2C a řádově kolem deseti 
miliard firmám (B2B). Přitom u tradičních zásilko-
vých obchodníků rok od roku roste podíl prodeje 
přes internet. V současnosti se pohybuje v průmě-
ru kolem 35 procent. Některé zásilkové firmy již 
z internetového prodejního kanálu generují 65 pro-
cent svých tržeb. Největší zásilkové firmy se tak zá-
roveň stávají předními obchodníky mezi e-shopy. 
Naopak obchodníci, kteří začínali čistě na internetu, 
dnes stále častěji využívají k propagaci papírové le-
táky s nabídkou zboží tedy v podstatě takové mini-
katalogy, tiskovou, venkovní nebo televizní rekla-
mu. Oba typy obchodu se tak stále více přibližují.

Kdo jsou dnešní zásilkové firmy? 
Řadíme k nim ty společnosti, které svou obchod-

ní činnost původně provozovaly prostřednictvím 
papírového katalogu nebo direct mailu. Dnes sa-
mozřejmě prodávají jak přes papírová média, tak 
online. Dnešní doba multikanálové komunikace 
nahrává užívání nové terminologie jako ve vyspělé 
Evropě, kde se většinou nepoužívají termíny zásil-
kový a internetový obchod, ale výstižnější „prodej 
na dálku“ (distance selling, Distanzhandel) s vyjá-
dřením podílu prodeje online, prostřednictvím pa-
pírového katalogu eventuálně teleshoppingu. 

„Přesun zákazníků od papírového katalogu k in-
ternetu pozorujeme postupně již deset let,“ řekl ře-

ditel Asociace direct marketingu a zásilkového ob-
chodu Tomáš Hájek. Podíl internetového obchodu 
je závislý zejména na cílové skupině zákazníků, na 
kterou se firma se svým zbožím orientuje. Mlad-
ší zákazníci nakupují na internetu více než starší.

I přes masívní růst podílu prodeje přes internet 
zůstanou v nejbližší budoucnosti papírové katalo-
gy zachovány. „Změní ale podobu a funkci. Budou 
spíše lákat zákazníky k prohlédnutí si plné nabídky 
na internetu,“ dodal T. Hájek. Katalogy se tak sta-
nou spíše obsáhlejšími inzertními letáky. A o tom, 
že jsou letáky základním komunikačním kanálem 
pro většinu velkých obchodníků, není pochyb. Své 
nákupní místo si podle nich vybírají podle průzku-
mů skoro dvě třetiny populace.

Firmy se snaží udržet tržby i přes krizi
Tržby jednotlivých zásilkových firem se i přes 

ekonomickou krizi v průměru udržují na podob-
né úrovni jako v posledních letech. Celkový objem 
tržeb zásilkových obchodníků B2C (tedy prodeje 
konečným spotřebitelům) v ČR ale vloni klesl, a to 
i v důsledku odchodu jednoho z největších hráčů 
na trhu společnosti Neckermann. 

Výsledky letošního roku, kdy poptávka po zbo-
ží díky krizi i reformním krokům neroste, budou 
záviset na šikovnosti obchodníků, kteří často musí 
měnit obchodní strategii, způsoby marketingové 
komunikace a někdy i rozšiřují nebo mění sorti-
mentní nabídku. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tržby zásilkových firem B2C 
(v mld. Kč) 6,5 6,3 7,1 6,8 6,3 6,1

Na tuzemském zásilkovém trhu B2C působí 
zhruba 30 velkých firem a této formě obchodu 
se věnuje také řada menších společností. Zhru-
ba 65 až 70 procent zásilkových firem má za-
hraniční vlastníky. Mezi největší hráče na tu-
zemském trhu zásilkových firem patří například 
společnosti CEMOD CZ, Popron Média, Rea-
der´s Digest, Národní pokladnice, Halens, IMP, 
Starkl – zahradník a další. I když některé velké 
zásilkové obchody český trh opustily, jiné nao-
pak o vstupu uvažují.

V zásilkových obchodech patří mezi nejžáda-
nější zboží textil, oděvy, knihy, hudební nosiče, 
domácí a zahradnické potřeby, kosmetika a po-
travinové doplňky. Na internetu se z tohoto zbo-
ží nejlépe prodávají CD a knihy, naopak nejmé-
ně oděvy.

Kromě zásilkového obchodu B2C je význam-
ným segmentem i prodej firemním zákazníkům 
(zásilkový obchod B2B). Ročně se zde realizu-
jí tržby za více než deset miliard korun. Nejzná-
mějším sortimentním segmentem jsou kancelář-
ské potřeby nebo vybavení skladů a dílen. K nej-
větším firmám v této oblasti patří Office Depot 
nebo Activa.

(tz)

Česká spořitelna představila 1. července 1992 
v tehdejším hotelu Atrium v Praze svůj první onli-
ne bankomat. Dnes jich má banka už 1335 a jen za 
první pololetí letošního roku z nich klienti provedli 
přes 46 milionů výběrů hotovosti v celkovém ob-
jemu 151,2 mld. Kč. V meziročním srovnání tak 
vzrostl počet výběrů o 2 % a jejich objem se pak 
zvýšil o 0,3 %. Průměrně tak lidé vyberou každou 
hodinu z bankomatů České spořitelny po celé ČR 
34,6 mil. Kč. Bankomaty České spořitelny v sou-
časné chvíli vedle výběru hotovosti umožňují ješ-

tě dalších 11 funkcí, například zaplacení složen-
ky, dobití kreditu mobilního telefonu, změnu PIN 
kódu nebo zobrazení limitů karty.

„Během posledních 20 let jsme v oblasti ban-
komatů urazili dlouhou cestu a přišli jsme na čes-
ký trh s řadou inovací. Jako první banka v České 
republice jsme představili bankomat pro nevido-
mé, vkladový bankomat nebo mobilní bankomat,“ 
uvedl Miloslav Křečan, ředitel Kartového centra 
České spořitelny. „Právě teď se zaměřujeme na za-
vedení dalších funkčností u našich stávajících ban-

komatů. Novinkou, kterou v nejbližší době klien-
tům nabídneme, bude zadávání trvalých příkazů 
přes bankomaty,“ dodal Miloslav Křečan.

Česká spořitelna v současné době provozuje 
1436 bankomatů a platbomatů. Do konce letošní-
ho roku banka plánuje zprovoznění dalších zhru-
ba 30 nových bankomatů a 20 platbomatů. Česká 
spořitelna má také 48 bankomatů uzpůsobených 
pro slabozraké a nevidomé klienty a jejich počet 
chce do konce tohoto roku více než zdvojnásobit 
na přibližně 100 kusů.  (tz)

Zásilkové firmy utržily víc než 16 miliard, roste jim prodej přes internet

Každou hodinu vyberou lidé z bankomatů České spořitelny cca 35 mil. Kč 
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Jak byste stručně charakterizoval Radu kvality?
Rada kvality ČR je pro oblast rozvoje kvality 

v ČR poradním a koordinačním orgánem vlády na 
základě usnesení vlády č. 458/2000. Zodpovědnost 
za další rozvoj kvality v ČR v současných složitých 
ekonomických podmínkách vedla Radu ke zpraco-
vání návrhu Strategie Národní politiky kvality na 
období 2011–2015. Záměry obsažené v této Stra-
tegii představují pro další rozvoj kvality v ČR z po-
hledu Rady přehled nejdůležitějších aktivit, který-
mi by se měly resorty, samospráva, podnikatelská 
a jiná uskupení, školy, poradenské a vzdělávací or-
ganizace i neziskový sektor ve své každodenní prá-
ci ve vztahu ke kvalitě prioritně zabývat. 

Rada kvality ČR má při realizaci Strategie Ná-
rodní politiky kvality velmi široký odborný zá-
běr. Jak dokážete obsáhnout všechny oblasti 
a získat zpětnou vazbu?

Aby sama mohla tuto činnost kvalitně vykoná-
vat, opírá se přitom o činnost odborných sekcí, v je-
jichž čele stojí vysoce kvalifikovaní členové Rady. 
Smyslem tohoto opatření je vytvořit prostřednic-
tvím expertů zpětnou vazbu, která by zajistila čin-
nosti Rady těsnější sepětí s aktuálními problémy 
kvality v životě společnosti. Sekce, mezi jejichž 
členy jsou specialisté z podnikatelského i veřejné-
ho sektoru, si stanovily prioritní problémy ve své 
odborné oblasti a pracují na návrzích jejich řešení. 
Namátkou bych např. uvedl angažování našich od-
borných sekcí v oblasti systémů a metod ověřová-
ní kvality vysokých škol, ve strategii celoživotního 
vzdělávání v ČR, v růstu kvality a efektivnosti ve-
řejné správy, v záměrech pro zvýšení důvěryhod-
nosti a přidané hodnoty v procesu certifikace or-
ganizací, v implementaci schémat kvality potravin 
EU v podmínkách ČR, při tvorbě Národního pro-
gramu posuzování shody systému managementu 
společenské zodpovědnosti organizací atd. Spolu-
práce s Radou má však v některých případech ne-
jen podobu účasti expertů spolupracujících organi-
zací v odborných sekcích. Letos byla např. pode-
psána dohoda o vzájemné spolupráci Rady kvali-
ty ČR s Konfederací občanských sdružení znalců 
a odhadců, orientovaná na aplikaci záměrů Národ-
ní politiky kvality ČR v oblasti činnosti znalců a od-
hadců. 

V době hospodářské recese řeší mnoho firem 
existenční problém, jak vůbec přežít. Není kvali-
ta za takové situace přeci jen druhořadým úko-
lem?

Úsilí Rady o podporu komplexního rozvo-
je kvality v ČR na základě zmíněné Strategie ne-
ztratilo v době ekonomických problémů Evropy 
i USA svou naléhavost, ba právě naopak. Utvrdi-
la nás v tom i analýza „Rámec strategie konkuren-
ceschopnosti ČR“, zpracovaná Národní ekonomic-
kou radou vlády a představená nedávno veřejnosti. 
Její závěry v řadě míst upozorňují na nedostatky, na 
jejichž řešení se soustřeďuje i naše Strategie Národ-
ní politiky kvality ČR.

Například mezi faktory, které ohrožují konkuren-
ceschopnost ČR, se v řadě částí zprávy NERVu ob-
jevují problémy nízké kvality – jedním z nich je na-
příklad nekvalitní, neefektivní práce veřejného sek-
toru, včetně státní správy. Analýza si neidealizu-

je ani činnost podnikatelského sektoru a konstatu-
je, že i v řadě odvětví, která z technického hledis-
ka mají dobrou pozici na globálních trzích, přichá-
zejí čeští podnikatelé o velkou část přidané hodnoty 
vlivem nedostatků v manažerském řízení, zejména 
v řízení kvality, inovací a marketingu.

Bez odpovídající kvality veškeré činnosti firmy, 
jejích výrobků či služeb, celé ekonomiky se tedy 
o konkurenceschopnosti a úspěchu na trhu vů-
bec hovořit nedá…

Samozřejmě! Jestliže cesta překonání hospodář-
ské stagnace a rozpočtových problémů v podmín-
kách ČR vede zejména přes nastartování dyna-
mičtějšího ekonomického rozvoje prostřednictvím 
vyšší mezinárodní konkurenceschopnosti české 
ekonomiky, pak – velmi zhruba řečeno – úspěšné 
splnění tohoto úkolu závisí především na dosaže-
ní vysoké úrovně produktivity práce, vysoké kva-
lity produktů a na přiměřených nákladech. Rada je 
dlouhodobě přesvědčena, že nejvíce podceňova-
ným (a tedy i nejslabším) faktorem českého podni-
kání je nedostatek systematické péče o rozvoj kva-
lity, nahrazované ještě často spoléháním na „zlaté 
české ručičky“ a na intuitivní rozhodování. Chtěl 
bych se proto zaměřit především na aspekty čin-
nosti Rady, kterými směřujeme ke změně tohoto 
stavu.

Předloni jste vyhlásili Chartu kvality. S jakým 
cílem?

Vyhlášení CHARTY KVALITY ČR bylo kon-
krétním krokem ke zdůraznění významu kvality 
pro rozvoj celé naší společnosti v roce 2010. Char-
tu podepsali předseda vlády, ministři, 
zástupci podnikatelů, veřejného sek-
toru, odborů i nevládních organizací.

Signatáři se zavázali zejména:
●  všeobecně podporovat přístup ke 

kvalitě v soukromém i veřejném 
sektoru

●  rozvíjet výchovu ke kvalitě na všech úrovních 
vzdělávání a podporovat výchovu k etice a mo-
rálce v rodině i společnosti

●  aktivně rozšiřovat zkušenosti nejlepší praxe 
v kvalitě a inovacích

●  podporovat a šířit dobré jméno „České kvality“ 
ve světě

●  angažovat se pro dosahování vysoké kvality ve 
všem, co člověk dělá a vytváří

Chartu podepsalo do dnešního dne více než 50 or-
ganizací, jejich seznam je na stránkách www.npj.cz, 
svým podpisem se mohou připojit i další organiza-
ce. S potěšením mohu prohlásit, že 13. června 2012 
se připojil svým podpisem ministr průmyslu a ob-
chodu Martin Kuba.

A jak do systému zapadá Národní cena kvality 
a čím je přitažlivá také pro malé a střední pod-
niky?

Rada realizuje od roku 2000 program Národ-
ní ceny kvality založený na využití úspěšného ev-
ropského „Modelu excelence“ EFQM. Důležitým 
krokem Rady ke zvýšení zájmu českých organiza-
cí (platí pro podnikatelský i veřejný sektor) o mo-

del EFQM bylo provedení změn v Národní ceně 
kvality ČR, reagujících na připomínky k jisté ná-
ročnosti dosavadní soutěže zejména pro malé or-
ganizace a na administrativní požadavky na sou-
těžící. Usnadnili jsme organizacím cestu k „ex-
celenci“ zjednodušenými, tzv. vstupními mode-
ly START a START Plus, čímž především dosta-
ly větší šanci začít soutěžení v této oblasti i menší 
a střední organizace. Vstupní modely v kategoriích 
soutěže START a START Plus jsou počáteční ces-
tou pro to, jak s pomocí vyškolených poradců mo-
del v organizaci zavést a úspěšně používat k dosa-
žení vyšší efektivnosti a snižování nákladů. Sou-
časně se snažíme zvýšit atraktivitu soutěže medi-
álně jasnějším vyjádřením ocenění v jednotlivých 

kategoriích Národní ceny kvality, 
a to názvy: PERSPEKTIVNÍ OR-
GANIZACE, ÚSPĚŠNÁ ORGA-
NIZACE a EXCELENTNÍ ORGA-
NIZACE, neboť – jak se v minulos-
ti ukázalo, široké veřejnosti samotný 
termín „vítěz Národní ceny kvality 

ČR“ mnoho neříká. Jsme rádi, že se aktivní kroky 
Rady potkaly s žádoucím ohlasem, takže zatímco 
např. mezi lety 2006 až 2010 finální počet soutěží-
cích rostl jen pomalu a dosáhl v každém roce nej-
výše čísla 12, tak v loňském roce bylo přihlášeno 
v soutěži o Národní cenu kvality ČR v programech 
Excelence, Start, Start plus 24 organizací z veřej-
ného i podnikatelského sektoru.

Nezapomněli jste ani na obyčejné lidi. Čím pro-
spívá spotřebitelům program Česká kvalita?

V českém obchodu a službách jsou s kvalitou 
značné problémy. Marketing firem této oblasti je 
převážně zaměřen na tzv. „nejnižší ceny“, dosaho-
vané často prostřednictvím mizerné kvality, někdy 
i podvodem. Jak ukázaly kontroly České obchodní 
inspekce – v některých případech už nemůžete vě-
řit ani složení výrobku na vinětě, ani pochybným 
označením kvality, za kterými nestojí kontrola kva-
lity prostřednictvím expertů třetí nezávislé strany.

Program Česká kvalita vznikl právě proto, aby 
odlišil seriózní a důvěryhodné značky kvality, kte-
ré budou dobrým vodítkem pro spotřebitele při ná-
kupu. Program Česká kvalita je garantován usne-
sením vlády. Hlavním smyslem tohoto programu 
je oddělit zrno od plev a poukázat na poctivé znač-

ky, které jsou udělovány jen po přísném a nezávis-
lém ověřování kvality třetí stranou a podléhají pra-
videlné kontrole.

Každá značka v programu (k dnešnímu dni jich 
je celkem 20) má přesně stanovená kritéria pro po-
suzování kvality podle konkrétního typu výrobků 
či služeb a musí splňovat 4 základní podmínky:
●  Výrobek musí mít v porovnání s obdobnými vý-

robky na trhu nadstandardní kvalitu.
●  Kvalitu musí ověřit nezávislá akreditovaná zku-

šebna. Hovoříme tedy o ověřování třetí nezávis-
lou stranou.

●  Dodržování kvality musí být průběžně kontro-
lováno, kontroluje se zejména stabilita vlastnos-
tí výrobku.

●  Musí být kontrolována spokojenost zákazníků. 
Zákaznická hodnocení se provádějí formou do-
tazníkových šetření, kde jsou formou otázek zjiš-
ťovány názory velkoodběratelů, maloobchodní 
sítě i koncových spotřebitelů. 

S kvalitou jste spojili i společenskou odpověd-
nost firem. Proč?

Za relativně nové aktivity Rady kvality nutno po-
važovat vyhlášení Národní ceny ČR za společen-
skou odpovědnost a Ceny hejtmana za společen-
skou odpovědnost. O významu společenské odpo-
vědnosti organizací svědčí i v loňském říjnu přija-
tý dokument „Obnovená strategie společenské od-
povědnosti“, která navazuje na „Zelenou knihu“ 
EU z roku 2001. Tento dokument klade důraz pře-
devším na „Odpovědnost podniků za jejich dopa-
dy na společnost“. Specifickou kapitolou je „Úlo-
ha orgánů veřejné správy“, od kterých je požado-
váno hrát podpůrnou roli při integraci všech akti-
vit vedoucích k podpoře transparentnosti, vytvo-
ření trhu pobídek k odpovědnému podnikatelské-
mu chování. Orgány veřejné správy by měly zvo-
lit vlastní přístup k CSR hodnocením vlastní politi-
ky v oblasti sociální odpovědnosti, environmentál-
ní politiky a výkonu. 

Cena hejtmana za CSR je bohužel vyhlašována 
pouze v Moravskoslezském kraji, ostatní hejtmani, 
byť byli osloveni, neprojevili o tuto aktivitu zájem. 
Cílem Ceny je rozšířit informace o CSR nejširší 
podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti, přede-
vším v menších firmách a organizacích.

rozhovor připravil Pavel Kačer

Krize zvýšila důraz na kvalitu
Slovo kvalita se dnes skloňuje ve všech pádech. Je žádoucí, nutná, nepostradatelná, ale 
také se vytrácí z našeho života, z ekonomiky a firemního prostředí, z výrobků a služeb. 
rozhodně však není prázdnou frází, za níž lze schovat pohodlnost, neschopnost, českou 
vychytralost a lajdáctví... Kvalita je natolik významná, že se stala i programem vlády. 
hovořili jsme o tom s předsedou rady kvality Čr Judr. Ing. robertem Szurmanem.

Při příležitosti červnového zasedání Rady 
kvality podepsal ministr průmyslu a obcho-
du Martin Kuba Chartu kvality. Svým pod-
pisem se tak přihlásil k cílům Národní poli-
tiky kvality – podporovat růst kvality výrob-
ků a služeb, prezentovat a šířit dobré jméno 
české kvality ve světě, rozšiřovat zkušenos-

ti s nejlepší praxí v oblasti kvality a inovací 
a rozvíjet výchovu ke kvalitě na všech úrov-
ních vzdělávání.

„Dosahování vysoké kvality našich výrobků 
a služeb je pro Českou republiku jedinou šancí, 
jak uspět v mezinárodní konkurenci,“ řekl Mar-
tin Kuba, ministr průmyslu a obchodu. „V pra-

xi to znamená, že musíme podporovat progra-
my na zlepšování kvality a zavádění inova-
cí a rozšiřovat povědomí o těchto programech 
mezi českými podnikateli a manažery.“

Ministerstvo průmyslu a obchodu je již 
12 let garantem Národní politiky kvality, kte-
rá zabezpečuje pro české firmy a instituce nej-

novější informace o světových trendech v ob-
lasti kvality a inovací, podporuje vzdělávání 
v této oblasti, realizuje programy na podporu 
prodeje kvalitních výrobků a služeb a organi-
zuje Národní ceny kvality a Národní ceny za 
společenskou odpovědnost organizací.

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba podepsal Chartu kvality

JUDr. Ing. Robert Szurman, předseda Rady kvality ČR 

pokračování na str. 8 ►
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Škoda partnerem ekologických Oskarů
ŠKODA AUTO pokračuje ve své dlouhodobé stra-

tegii aktivní podpory ochrany životního prostředí. 
Stala se generálním partnerem E.ON Energy Globe 
Award 2012. Čtvrtého ročníku prestižní soutěže se 
účastní 165 projektů v sedmi kategoriích. Sedm vítě-
zů jednotlivých „ekologických Oskarů“  od ŠKODA 
AUTO získají k zapůjčení na rok nový model Citigo 
s pohonem na CNG. S tímto vozem česká značka ješ-
tě více rozšíří své ekologické portfolio.  (tz)

výrobní družstvo roku
Svaz českých a moravských výrobních družstev je 

vyhlašovatelem a pořadatelem 1. ročníku soutěže Vý-
robní družstvo roku. Soutěžícími jsou výrobní druž-
stva – členové Svazu českých a moravských výrob-
ních družstev. Družstva jsou v soutěži rozdělena do 
dvou skupin: členská výrobní družstva se ziskem 3 
a více milionů korun a výrobní družstva zaměstnáva-
jící osoby se zdravotním postižením, která neskončila 
se záporným hospodářským výsledkem. (tz)

Strojmetal součástí constellium
Společný podnik Alcan Strojmetal Aluminium 

Forging, s.r.o. vznikl kapitálovým vstupem kon-
cernu Constellium do společnosti STROJMETAL 
KAMENICE s.r.o. Došlo tak k logickému završe-
ní dosavadní spolupráce obou firem a stabilizaci vý-
znamného evropského výrobce a dodavatele hli-
níkových výkovků pro řadu odvětví, zejména pak 
pro automobilový průmysl. Na úspěšné transakci se 
jako poradce podílela skupina TPA Horwath. (tz)

cloudové služby pro budovy
Autodesk, lídr v oblasti 3D návrhového, kon-

strukčního a animačního softwaru, oznámil Auto-
desk BIM 360, cloudové služby pro novou generaci 
informačního modelování budov (BIM). Autodesk 
BIM 360 zahrnuje soubor cloudových služeb, kte-
ré poskytují přístup k projektovým BIM informacím 
kdekoliv a kdykoliv v rámci životního cyklu projek-
tu. Autodesk BIM 360 bude spolupracovat s BIM ře-
šeními pro navrhování, projektování a výstavbu. (tz)

více informací na www.iprosperita.cz

Vzhledem k poměrně dramatické situaci připra-
vil Svaz průmyslu a dopravy ČR analýzu regionál-
ních disparit středního odborného vzdělávání ve 
vazbě na trh práce. Ze 700stránkového dokumen-
tu / k dispozici je na webové stránce www.social-
nidialog.cz / vyplývá, že nikdo se v České republi-
ce dosud nezabýval porovnáním nabídky a poptáv-
ky trhu práce na regionální úrovni. V tuto chvíli 
podle koordinátora analýzy Miloše Rathouské-
ho ze Svazu průmyslu a dopravy ČR chybí podni-
kům deset tisíc středoškolsky vzdělaných odborní-
ků. Jedná se však o analýzu jednorázových dat, je-
jímž zdrojem jsou úřady práce. Vzhledem k tomu, 
že podniky nemusí povinně hlásit počty volných 
míst, nedostatek středoškoláků je pravděpodobně 
daleko vyšší.

Jen na přelomu let 2007 a 2008 poukazovaly 
firmy na to, že jim celkově chybí zhruba 150 ti-
síc technicky vzdělaných pracovníků, což se týká 
všech úrovní vzdělání. 

Z analýzy Svazu vyplývá, že hlavní nedostatek 
technických profesí se projevuje zejména ve strojí-
renství, stavebnictví, dopravě a spojích. Svaz pro-

to navrhuje, aby se v krajích optimalizovala oboro-
vá struktura školství. „Je potřeba více vyučených 
než maturantů. Chceme, aby školství bylo více 

spravováno podle potřeb trhu práce,“ uvedl Miloš 
Rathouský. V jednotlivých krajích by proto pod-
le požadavku Svazu měly vzniknout predikce po-
třeb vzdělanosti s výhledem na tři až pět let. Tento 

nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz v ČR po-
žaduje také, aby analýzu predikcí budoucího stavu 
vytvořilo a spravovalo ministerstvo školství. Svaz 
s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pracuje 
také na návrzích, které by se měly stát základem 
pro jednání na MŠMT a pro změnu technického 
vzdělávání. „Chceme změnit optimalizaci školské 
sítě, země je zaměřena na humanitní obory. Dále 
potřebujeme změnit směrování evropských pro-
středků, které by měly proudit především do tech-
nického školství,“ uvedl Jaroslav Hanák. „Je potře-
ba více propagovat práci rukama, vrátit se k řemes-
lu,“ dodal s tím, že Svaz chce také změnit vztah vý-
uky a praxe.

Na dramatičnost situace poukázal viceprezident 
Svazu Pavel Juříček, podle něhož polovina němec-
kých firem chce z Česka odejít, protože jim tady 
chybí technicky kvalifikovaná pracovní síla. Upo-
zornil také, že v současnosti řada možných inves-
torů již do České republiky kvůli tomu nechce jít 
a směřuje do jiných regionů. „Začíná jim vadit ne-
dostatek řemeslníků a málo technicky zdatných 
odborníků,“ dodal Pavel Juříček, který je iniciáto-
rem zavádění duálního systému v jednotlivých kra-
jích. „V krajích by měly být dvě firmy a dvě školy, 
které by otestovaly duální systém. Vyčleněn je na 
tento projekt 86 milionů korun. Věřím, že se pro-
káže, že duální systém má smysl zavést v celé re-
publice,“ uvedl Pavel Juříček. 

(tz)

Podnikům chybí tisíce techniků
Podniky postrádají tisíce středoškoláků s odborným vzděláním a učňů. Přitom na trhu 
práce s téměř půl milionem nezaměstnaných přebývají maturanti zejména humanitních 
oborů. Intenzita nedostatku technicky vzdělaných středoškoláků se přitom liší podle 
jednotlivých krajů. „Technická vzdělanost je vážným problémem pro budoucnost této 
země. Nedostatek technicky vzdělaných pracovníků ohrožuje konkurenceschopnost 
našich podniků a investoři hrozí odchodem ze země, pokud se situace výrazně nezmění,“ 
upozornil na problém při nedávném setkání s novináři v Praze prezident Svazu průmyslu 
a dopravy Čr Jaroslav hanák.

Družstevní záložna 
AKCENTA s dobrou 
úrokovou sazbou

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, 
představila nové úvěrové produkty Účelo-
vý úvěr VIP pro občany a Účelový úvěr VIP 
pro podnikatele. Jejich největší výhodou je 
nízká úroková sazba již 5,9 % p.a. Ta spo-
lu s možností  rozložit splátkový kalendář až 
na 30 let představuje ideální možnost napří-
klad pro financování podnikatelských zámě-
rů nebo pořízení vlastního bydlení. Minimál-
ní výše těchto úvěrů je 2,5 milionu pro fyzické 
osoby a 3,5 milionu korun pro právnické oso-
by a podnikatele.

„Do našeho portfolia jsme přidali nové úvěrové 
produkty, které jsou svými parametry výjimeč-
né. Ať je to nízká úroková sazba, nebo nadstan-
dardní délka splácení, která umožňuje snížit veli-
kost splátek. Představené nové produkty jsou ur-
čeny jednoznačně klientům, kteří v bankách těs-
ně neprošli K.O. kritérii například kvůli historic-
kým hříchům uvedeným v registrech nebo pro-
to, že se jim v podnikání po nějaký čas příliš ne-
dařilo, ale nyní se karta obrací,“ řekl k nově nabí-
zeným úvěrům Stanislav Rokos, obchodní ředi-
tel AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo. „Do 
současné doby jsme se věnovali především kli-
entům se složitými případy, ale neměli jsme ade-
kvátní produkty pro ty, kteří na úvěry u bank ne-
dosáhli skutečně jen těsně. To se dnešním dnem 
mění,“ uzavřel Stanislav Rokos. 

Nově představené úvěrové produkty Účelo-
vý úvěr VIP pro občany a Účelový úvěr VIP pro 
podnikatele jsou již nyní v nabídce družstevní zá-
ložny AKCENTA. Pro jejich získání je vždy nut-
né ručení nemovitostí. Výše úvěru v tomto přípa-
dě může být maximálně 50 % hodnoty zajištění.

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo také 
oznámila, že v květnu 2012 překročil objem po-
skytnutých úvěrů jejím klientům 1 miliardu ko-
run. AKCENTA patří na trhu družstevních zá-
ložen mezi nejmladší. Svoji činnost zahájila ak-
tivně teprve v roce 2009, ale i přesto se jí poda-
řilo velmi rychle se v těžké konkurenci zavede-
ných záložen prosadit nejenom na poli depozit, 
ale také právě v oblasti úvěrů. 

„Překročení 1 miliardy korun v poskytnutých 
úvěrech je pro nás důležitým milníkem, které-
ho jsme dosáhli oproti předpokladu dříve. To 
ale zcela odpovídá nastavenému trendu, kdy ob-
jem poskytnutých úvěrů se meziročně zvedl o té-
měř 100 %. Výrazně se také zvýšil počet žádos-
tí, například ve srovnání 4. čtvrtletí 2011 a první-
ho čtvrtletí 2012 došlo k 48% nárůstu,“ řekl k do-
saženým číslům Stanislav Rokos a dodal: „V ob-
lasti úvěrů se nám daří oslovovat především malé 
a střední podnikatele, kteří potřebují finance na 
další rozvoj svého podnikání nebo chtějí investo-
vat do nemovitostí. V první fázi tito žadatelé čas-
to neuspějí u bank, protože neprojdou jejich skó-
ringovými modely. 

Ještě před deseti lety by si nikdo nedokázal 
představit, že by Evropská komise a ostatní 
členské státy EU mohly nahlížet pod pokličku 
reformních plánů jednotlivých členských zemí 
a radit jim při sestavování státního rozpočtu 
a definování základních reformních kroků. Le-
tos je to již druhý rok, co Evropská komise hod-
notí členské státy při plnění cílů Strategie Ev-
ropa 2020, včetně konsolidace jejich veřejných 
prostředků. 

Takzvaný evropský semestr pomáhá koordinovat 
hospodářskou politiku a nasměrovat národní vlády 
k efektivním reformám, tj. k rovnováze škrtů a pro-
růstových opatření. Otázkou však zůstává, zda-li  si 
můžeme růst v době hlubokých dluhů vůbec do-
volit? Je skutečně růst tím pravým vysvobozením? 
Neměli bychom se raději nejprve zaměřit na kon-
solidaci veřejných prostředků? O tom všem disku-
tovali řečníci zastupující Evropskou ko-
misi, Parlament České republiky a Úřad 
vlády České republiky s renomovanými 
ekonomy a skupinami zastupujícími širo-
ké zájmy  26. června v Evropském domě v Praze.

Hospodářská krize poukázala na potřebu užší 
ekonomické spolupráce mezi členskými státy EU. 
Řešením se staly nástroje jako Strategie Evro-
pa 2020, posílený Pakt stability a růstu, tzv. šesti-
balíček ekonomické správy EU a v neposlední řadě 
Fiskální smlouva bez účasti ČR. Druhý Evropský 
semestr s sebou přinesl, vedle klasických doporu-
čení, i dvanáct hloubkových šetření týkajících se 
makroekonomických nerovnováh vybraných člen-
ských zemí EU. Mezi takové země se dostaly i ty, 
u nichž bychom to nečekali – Finsko, Švédsko. 
Současně Komise přehodnotila přístup k Maďar-

sku a zrušila pro něj varování o pozastavení čerpá-
ní prostředků z kohezních fondů.

„Doporučení pro členské země nelze vnímat 
apriori jako kritiku, ale jako věcné zhodnocení 
s návrhy pozměňujícími opatření a jejich intenzi-
tu“, uvedl Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evrop-
ské komise v České republice. „Je zřejmé, že člen-
ské země nemohou všechna doporučení realizovat 
přesně tak, jak jsou navrhována, ani provést všech-
na současně, ale měla by jít naznačeným směrem“, 
dodal. 

„Tím, že je ale země schválily – včetně doporu-
čení pro ostatní země – se dobrovolně k jejich spl-
nění přihlásily,“ uvedla Elena Reitano z Evropské 
komise. Dále řekla, že ČR patří mezi ty země, kte-
ré nejsou problematické. „Naopak ČR má vyso-
ký potenciál, který je ale potřeba podpořit,“ zdů-
raznila. V této souvislosti rovněž zmínila, že výda-

jové škrty je potřeba vyvážit prorůstový-
mi opatřeními. Nejzávažnější doporuče-
ní jsou zaměřena na dlouhodobý udrži-
telný růst, nikoliv jen krátkodobě – fiskál-

ní konsolidace, vymáhání daní a zamezení daňo-
vých úniků, propojení vzdělávání, výzkumu a pod-
nikání. Přestože ČR jisté úsilí vyvinula, je potřeba 
v něm pokračovat. Jedná se například o důchodo-
vou reformu, kde chybí dostatečná snaha státu mo-
tivovat občany, aby se zapojili do druhého důcho-
dového pilíře.

Proces nastolení rovnováhy mezi růstem a kon-
solidací není snadný. ČR ale nejde jen cestou škr-
tů. Prorůstová opatření jsou zakotvena i v národ-
ních dokumentech, jako je Strategie mezinárod-
ní konkurenceschopnosti. Jan Král, ředitel odbo-
ru koordinace evropských politik Úřadu vlády ČR 

připomněl, že doporučení z 30. května 2012 ne-
jsou ani závazná ani finální. Česká republika se 
v rámci Rady snažila „obrousit“ některé ostré hra-
ny, včetně jazykových úprav. Komise musí respek-
tovat své kompetence, které má na evropské úrov-
ni, proto jsou doporučení dobrovolná. Určitá opat-
ření jsou ale výsledkem projednávání na národní 
úrovni, včetně sociálního dialogu. Proto je potřeba 
při schvalování doporučení plně respektovat prin-
cip „splň a vysvětli“.

Jan Bauer, předseda Výboru pro evropské zále-
žitosti PSP ČR, považuje doporučení za objektiv-
ní podklad. Má nicméně dojem, že Unie přichází 
s příliš velkým počtem strategií, doporučení a aktů. 
To pak může být matoucí. „A věčná touha Unie po 
morální autoritě je obrovská. Výsledkem je, že se 
dostáváme do pozice, kdy jakoukoliv zprávu od-
mítáme za každou cenu,“ dodal.

O tom, že se Komise občas rozepíše až příliš, 
svědčí nejasná vazba některých doporučení na re-
alizaci cílů Strategie Evropa 2020 (například Slu-
žební zákon), zapochybovala Zuzana Šmídová, 
ekonomka OECD. Zároveň upozornila, že někte-
rá důležitá opatření s vazbou na cíle Strategie Evro-
pa 2020 – snižování energetické náročnosti – v do-
kumentu chybí. Zdůraznila, že ne všechna dopo-
ručení dokážou dovést ČR ke zdárnému dosažení 
prorůstových cílů.

Následně se k doporučením Evropské komise vy-
jádřili i přední čeští ekonomové Tomáš Sedláček 
a Luděk Niedermayer. Tomáš Sedláček zastává te-
orii, že nelze neustále žít na dluh a rovněž nelze neu-
stále zvyšovat růst. „Růst nás v žádném případě ne-
zachrání. Nejprve musíme léčit příčiny ekonomic-
ké stagnace. Měli bychom snížit dluh alespoň na 

Česká republika má potenciál
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úroveň před krizí,“ sdělil. „I s tím, že růst na dluh je 
špatný,“ souhlasil Luděk Niedermayer, hlavní eko-
nom společnosti Delloite. Upozornil však, že růst 
je také „dobrý“. K doporučením, která považuje za 
těžce zpochybnitelná, patří podle něj fiskální konso-
lidace (kde je to diskuze o tempu a mixu), neefekti-
vita státní správy, korupce a v neposlední řadě stabi-
lita ekonomického prostředí. (tz)

pokračování na str. 9 ►
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Zaměstnavatelé si stěžují, že ani v době vyso-
ké nezaměstnanosti nemohou obsadit potřeb-
né pracovní pozice. Proč je tak obtížné sehnat 
vhodné zaměstnance?

Lidí s požadovaným profilem je stále méně 
a situace se bude pro zaměstnavatele velmi 
rychle zhoršovat. Svět se nachází na prahu nové 
doby, v níž nebude rozhodující přístup ke kapitá-
lu a k technologiím, ale schopnost zaměstnava-
tele přilákat, rozvíjet a udržet lidi se správnými 
schopnostmi a dovednostmi („talenty“). Proto 
hovoříme také o přechodu od kapitalismu k „ta-
lentismu“. 

Podle celosvětového průzkumu společnosti 
Manpower, který se provádí každý rok, uvádělo 
i v posledních 2 letech 34 % firem, že má potíže 
s obsazením klíčových pracovních pozic. Před 
krizí to bylo dokonce 40 %. Požadavky firem se 
v důsledku technologického pokroku a globa-
lizace velmi rychle mění. Naopak stárnutí po-

pulace, neadekvát-
ní kvalifikační struk-
tura a změna život-
ních postojů a moti-
vací lidí vede k tomu, 
že potřebných „talen-
tů“ je k dispozici stále 
méně. A to navíc v si-
tuaci, kdy je technic-
kých odborníků již 
tak málo. Zaměstna-
vatelé se budou mu-
set těmto trendům 
přizpůsobit a vynalo-
žit mnoho úsilí i ve 
změně organizace 
práce, tréninku a mo-
tivace lidí.

Kdo je na pracov-
ním trhu nejžáda-
nější? Platí, že se ne-
dostává především 
vysoce kvalifikova-
ných a úzce specia-
lizovaných odbor-
níků?

Globální krize, 
enormní tlak na sni-
žování marží a růst 
efektivity donutily 
zaměstnavatele, aby 
produkovali více 

se stejným objemem lidských zdrojů. To klade 
nové požadavky na všechny profese, bez ohledu 
na kvalifikaci. Celosvětově jsou na prvních příč-
kách nedostatkových profesí řemeslníci. Nedo-
statek lidí s technickým vzděláním od učňovské-
ho po vysokoškolské již mnoho let roste. Chybí 
především IT specialisté a strojní inženýři. Na 
významu ve firmách vzrostla pozice obchodního 
zástupce. S nedostatkem lidí se stále více potý-
ká i zdravotnictví a školství. Paradoxní je, že za-
městnavatelé nemohou najít správné lidi ani na 
nekvalifikovaná místa. Stále důležitější jsou to-
tiž postoje lidí a jejich vnitřní motivace. 

Jak pomáhají stát a evropské programy zvy-
šovat zaměstnanost, co funguje a co je třeba 
zlepšit?

Podle mého názoru by měl stát pouze vytvářet 
podmínky pro to, aby firmy mohly snadněji za-
městnávat lidi, daňově podporovat alternativní 

formy pracovních úvazků a vzdělávání a rozvoj 
zaměstnanců uvnitř firem. V minulosti jsme vidě-
li mnoho případů, kdy evropské a státní programy 
nakládaly s prostředky velmi neefektivně, kdy se 
větší část financí ztratila v administrativě projek-
tu, a reálný efekt neodpovídal nákladům. 

V čem vidíte největší přínos personálních 
agentur, jejich přednosti a limity?

Spojení správných lidí s pracovní nabídkou je 
velmi těžko realizovatelné pouze pomocí on-li-
ne náborových nástrojů, které jsou v posledních 
letech na vzestupu. Společnosti nepotřebují tisíc 
životopisů, ale jednoho člověka, který perfektně 
zapadne. Agentura je na rozdíl od úřadu práce 
motivovaná najít nejlepšího uchazeče, který vy-
drží u zaměstnavatele dlouho. Mnoho firem také 
není zařízeno na to, aby mohlo vyčlenit a vytré-
novat specialisty na výběr a testování uchaze-
čů o práci. Proto tuto úlohu raději svěří exter-
nistům.

Vzhledem k situaci na trhu práce nemůže agen-
tura slibovat, že najde práci pro každého. Proto 
musí lidé, kteří práci hledají, vyzkoušet i všech-
ny ostatní možnosti, jako internetové portály 
nebo přímé oslovení vybraných zaměstnavatelů. 
Podle statistik se většina pracovních pozic obsa-
dí prostřednictvím známých.

Hovoříte o přechodu od kapitalismu k talen-
tismu. Jakou známkou byste ohodnotili ČR 
na cestě k využívání a rozvoji talentů a kam 
směřuje další vývoj poptávky na pracovním 
trhu?

Situace se v posledních pár letech začala vel-

mi zlepšovat, ale stále by to byla tak trojka. 
Podle našich průzkumů investuje stále více fi-
rem do rozvoje lidí. Letos to už bylo dokon-
ce 29 % firem, což je o 4 procentní body více, 
než je celosvětový průměr. Stále jsme ale vel-
mi konzervativní ve způsobu zaměstnávání 
lidí. Velmi málo se využívají alternativní for-
my pracovních úvazků, které by umožnily li-
dem na rodičovské dovolené, tělesně postiže-
ným nebo důchodcům zapojit se do trhu prá-
ce. Mnoho firem nemůže dlouhodobě obsadit 
specializované pracovní místo, ale již se ne-
zabývá tím, jestli má správně nastavené poža-
davky na uchazeče nebo správně nadefinova-
nou pracovní roli. 

Trh práce se mění mnohem rychleji než kdy 
před tím. Je potřeba si uvědomit, že není mož-
ný návrat k „normálu“, který zde byl před ro-
kem 2009. Společnosti a jednotlivci budou 
úspěšní podle toho, jak se budou schopni vy-
rovnat s touto změnou. Kvalifikovaní zaměst-
nanci budou diktovat podmínky zaměstnava-
telům, jak, kde a kdy budou pracovat. Talento-
vaní lidé budou přirozeně přitahováni odvět-
vími, která nabídnou nejlepší možnosti rozvo-
je kariéry, budou se chovat podle zásad soci-
ální odpovědnosti a podporovat komunity, ve 
kterých působí. Společnosti budou muset být 
více aktivní v hledání, získání a rozvoji svých 
zaměstnanců, přehodnotit pracovní postupy 
a strukturu pracovních sil, a zajistit, aby měly 
to nejlepší prostředí pro podnícení kreativity, 
inovace, empatie a intelektuální zvědavosti, 
která je v každém lidském jednotlivci. 

za rozhovor poděkoval Pavel Kačer  

O úspěchu rozhodnou talenty
Světový leader ve vytváření a poskytování inovativních řešení a služeb na trhu práce 
Manpower upozornil na začátek nové éry – věk lidstva. Po předchozích érách, které 
byly pojmenovávány po materiálech, známých jako doba kamenná, bronzová a železná, 
se pojmenování řídilo oblastmi vývoje. hovořili jsme o průmyslovém, kosmickém 
a informačním věku. A nyní vstupujeme do dalšího historického období, jehož ústředním 
bodem se stává člověk. Jaké důsledky lze očekávat v ekonomice, zaměstnavatelských 
vztazích i celé společnosti, o tom jsme hovořili s generální ředitelkou Manpower Čr a Sr 
Jaroslavou rezlerovou.

20 základních změn vedoucích k věku lidstva (Human age)
VČERA ZÍTRA

Průmyslový/informační věk Lidský věk (Human Age) 

Kapitalismus Talentismus 

Klíčový je přístup ke kapitálu Klíčový je přístup k talentům 

Motorem vlastníci a společnosti Motorem kvalifikovaní pracovníci

Pracovníci oslovují společnosti Společnosti oslovují pracovníky 

Společnosti diktují podmínky Zaměstnanci diktují podmínky 

Pracovníci žijí blízko nebo v místě práce Pracovníci žijí kdekoliv 

Nadbytek talentů Nedostatek talentů

Nezaměstnanost z přebytku nabídky Nezaměstnanost ze specifických potřeb 

Technologie zotročuje Technologie osvobozuje

Uzavřené hranice Otevřené hranice

Stěhování zřídka Stěhování běžné 

Zaměstnání na celý život Vystřídá 10–14 zaměstnání do věku 38 let 

Uzavřenost, neprůhlednost korporací Transparentnost, otevřenost, lidský přístup

Země OECD rostou a jsou dominantní Země mimo OECD rostou a stávají se dominantními – BRIC-MIST, hlavně Čína, Indie, Afrika 

Pracovat pro organizaci Pracovat s organizací

Být nevděčný a lakomý Výhled ven, ne dovnitř

Na velikosti záleží Na flexibilitě záleží

Zaměstnat sílu Využívat nadšení 

Rozkaz a řízení Flexibilní přístup 

Membránová destilace, vývoj nanovláken-
ných membrán pro úpravu vody a vývoj in-
teligentních obalů vyrobených z biopoly-
merů. Na tom bude spolupracovat společ-
nost NFG services (Nafigate) s partnery, 
které získala během pobytu v singapurském 
CzechAcceleratoru. Do Singapuru odcesto-
vala v rámci II. výzvy projektu CzechAc-
celerator 2011–2014 agentury CzechInvest 
v březnu letošního roku a stala se tak vů-
bec prvním účastníkem, který dostal mož-
nost tři měsíce rozvíjet aktivity v jihový-
chodní Asii. 

„Najít partnery a spolupracovat s nimi na 
projektech, které mají komerční potenciál. 
To je přesně jeden z cílů projektu CzechAc-
celerator 2011–2014. Jsem velmi rád, že se 
ho podařilo vůbec první společnosti, kterou 

jsme do Singapuru vyslali, naplnit, a věřím, 
že ji bude následovat řada dalších inovativ-
ních českých firem,“ řekl ministr průmyslu 
a obchodu Martin Kuba.

„Singapur je brána do jihovýchodní Asie, 
pro české technologické firmy proto před-
stavuje široké pole působnosti. Tím jsme se 
také řídili, když jsme se rozhodovali, kam 
CzechAccelerator rozšířit. A první firma to 
skutečně patřičně využila,“ doplnil náměs-
tek pro oblast fondů EU, výzkumu a vývo-
je ministerstva průmyslu a obchodu Martin 
Frélich.

Dříve uvedený projekt membránové des-
tilace je postavený na nanovlákenné mem-
bráně, která umí výrazně zlevnit náklady na 
přípravu pitné vody. Výstupem spolupráce 
bude prototypová filtrační jednotka připra-

vená k uvedení na trh. Společnost se záro-
veň bude podílet na vývoji nanovlákenných 
membrán pro úpravu vody, a to se singapur-
ským partnerem, který má dominantní po-
stavení na čínském trhu.

„V Singapuru se nám díky CzechAcce-
leratoru podařilo uzavřít partnerství, která 
posunula naši společnost vpřed a usnadni-
la nám vstup na asijské trhy, kde mají na-
novlákna a nanotechnologie veliký potenci-
ál,“ řekl předseda představenstva společnos-
tí Nafigate a NFG services Ladislav Mareš 
a dodal: „V současné době sice nemůžeme 
– z důvodu konkurence v dané oblasti – zve-
řejnit jména partnerů, mohu ale potvrdit, že 
jsme spojili síly se špičkovými odborníky, 
a vytvořili si tak zázemí pro další rozvoj.“

Třetím výstupem působení Nafigatu v Sin-

gapuru je spolupráce na vývoji inteligent-
ních obalů vyrobených z biopolymerů 
/smart packaging/ se Singapurskou národní 
univerzitou (NUS). Biopolymery mají pů-
vod v České republice, konkrétně v Centru 
materiálového výzkumu při Fakultě chemic-
ké VUT v Brně. Mohou se zpracovat do for-
my nanovláken, což otevírá široké spektrum 
aplikací nejen v medicíně, ale také zeměděl-
ství nebo právě v obalovém průmyslu.

Provoz CzechAcceleratoru v Singrapu-
ru agentura CzechInvest slavnostně zahá-
jila letos 22. března. Druhým účastníkem, 
který si zvolil Singapur jako destinaci pro 
svůj rozvoj, byla v rámci II. výzvy společ-
nost System4u. Ta se specializuje na mobil-
ní řešení pro firemní zákazníky.

(tz)

Jak a proč se česká firma dostala do Singapuru

Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka společnosti Manpower ČR a SR
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Nová opatření na podporu malých a středních firem
Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo některá nová 

opatření na podporu podnikání malých a středních firem. Před-
staveny byly program ZÁRUKA určený pro malé podnikate-
le, nově vznikající Seed/Venture kapitálový fond a na inovativ-
ní projekty zaměřený program INOSTART. Pomocí uvedených 
programů a fondů mají být podpořeny zejména nové, „startu-
jící“ podniky. 

Uvedené podpůrné nástroje budou čerpat finanční prostřed-
ky z různých zdrojů. V případě nového programu ZÁRUKA 
pro malé podnikatele se jedná o čistě národní program podpory. 
Vznik Seed/Venture kapitálového fondu je podpořen ze struk-
turálních fondů Evropské unie prostřednictvím OPPI a pro-
gram INOSTART zase čerpá z individuálního Programu švý-
carsko-české spolupráce. Všechna podpůrná opatření mají jed-
no společné – ve všech třech případech se totiž jedná o tzv. re-
volvingové nástroje, to znamená, že na rozdíl od přímých dota-
cí vyžadují po příjemcích návratnost poskytnutých prostředků. 

Program ZáruKA pro malé podnikatele
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo ve spo-

lupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou 
(ČMZRB) nový program ZÁRUKA pro malé podnikatele. Fir-
my s méně než 50 zaměstnanci mohou získat záruku za ban-
kovní úvěry do výše pěti milionů korun na dobu až šesti let. 
Program byl vyhlášen k 15. červnu 2012 a žádosti o záruky jsou 
přijímány již od tohoto data. Zvýhodněné záruky jsou posky-
továny tzv. zjednodušeným postupem, avšak pouze k úvěrům 
bank, které mají s ČMZRB uzavřenou smlouvu o poskytová-
ní záruk tímto postupem. Zjednodušený postup v praxi zname-
ná, že podnikatel musí dodat méně podkladů než v běžném re-
žimu poskytování záruk a jeho žádost by měla být vyřízena do 
5 pracovních dnů.

Program umožní poskytnout záruky ve výši 1,4 mld. Kč 
k úvěrům dosahujícím celkové částky 2 mld. Kč. Maximál-
ní výše zaručovaného úvěru je 5 mil. Kč, maximální doba ru-
čení je 6 let (od data podpisu smlouvy o záruce) a nejvyš-
ší možná výše záruky je 70 % jistiny úvěru. Příjemce podpo-
ry hradí pouze část ceny záruky ve výši až 0,3 % p. a. z výše 
záruky. Současně s poskytnutím záruky je mu poskytnut fi-
nanční příspěvek 1,2 % p. a. z výše záruky k úhradě zbývají-
cí části ceny záruky. Záruky mohou být poskytnuty k investič-
ním úvěrům a úvěrům na poří-
zení zásob pro projekty v oblas-
ti průmyslové výroby, stavební 
výroby, maloobchodu a velko-
obchodu a dalších. Seznam pod-

porovaných ekonomických činností podle CZ-NACE je uve-
den v příloze programu. 

Novinka – Seed/venture kapitálový fond
Naprostou novinkou v podpoře českého podnikání bude 

Seed/Venture kapitálový fond, který MPO plánuje spustit 
v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) ješ-
tě v letošním roce. Pilotní fond rizikového kapitálu bude in-
vestovat kapitál do začínajících firem společně se soukromými 
investory, kteří kromě prostředků poskytnou i potřebné know-
how pro jejich další rozvoj, podobně jako je to u fondů existu-
jících řadu let v zahraničí. Cílem projektu je rozvíjet trh riziko-
vého kapitálu v oblasti investic do začínajících firem s inovač-
ním potenciálem. Jde tedy primárně o investice, o které mají 
malý zájem jak banky z důvodu rizikovosti, tak většinou i tra-
diční venture kapitálové fondy z důvodu malého rozsahu inves-
tic. Přitom tyto začínající firmy mají často velký potenciál stát 
se konkurenceschopnými a prorazit i na zahraničních trzích, 
a to nejen v oblastech, jako je IT nebo biotechnologie. Smys-
lem Seed/Venture kapitálového fondu bude motivovat soukro-
mé investory, aby pronikly také na tuto část trhu, přičemž jim 
bude fond asistovat spoluinvesticí v rozmezí 10–70 %, u po-
kročilejších projektů 10–50 %. Pouze u nejmenších projektů 
bude fondu umožněno investovat samostatně.

INOSTArT – program pro začínající podnikatele
Třetí konkrétní iniciativou ministerstva v oblasti podpory MSP 

je program INOSTART – program záruk za úvěry začínajícím 
podnikatelům, který je součástí Programu švýcarsko-české spo-
lupráce. V jeho rámci bude Česká spořitelna, která byla vybrána 
v otevřeném výběrovém řízení, poskytovat začínajícím podnika-
telům (do tří let existence firmy) s inovativním podnikatelským 
záměrem úvěry v rozmezí 500 tisíc korun až 15 milionů. Tyto 
prostředky bude možno využít na nákup hmotného a nehmotné-
ho investičního a neinvestičního majetku a také na pokrytí pro-
vozních nákladů. Záruky za úvěry podnikatelů bude České spo-
řitelně poskytovat ČMZRB z finančních prostředků Programu 
švýcarsko-české spolupráce až do výše 60 % jistiny úvěru. Pilot-
ně program INOSTART proběhne nejdříve v Moravskoslezském 
a Olomouckém kraji a bude vyhlášen během léta. 

Podrobné informace o všech uvedených nově zavádě-
ných programech a fondech na-
leznete na stránkách portálu 
www.BusinessInfo.cz či přímo 
na webech vypisujících organi-
zací.

drobnoSti Ze Světa podniKání

Pojištění na loupež
 Víte, kolik u sebe běžně nosíte na ulici, když si spo-

čítáte hodnotu své tašky či kabelky, hodinek, šperků, 
telefonu, případně notebooku? Často jsou to věci za 
desetitisíce korun a přijít o ně by byla nemalá ztráta. 
Ti, kteří mají sjednáno pojištění domácnosti od DI-
RECT Pojišťovny ve variantě OPTI a MAXI, jsou 
však proti odcizení těchto věcí při loupežném přepa-
dení chráněni. Přesto 8 z 10 Čechů neví, že se pojiště-
ní domácnosti vztahuje na tyto situace.   (tz)

unicredit bank nabízí dvojnásobné míle 
Až do 10. července 2012 získají noví i stávající drži-

telé kreditní karty Miles & More od UniCredit Bank 
za své platby dvojnásobný počet mil. Platnost nasbí-
raných mil je neomezená, klienti navíc v ceně karty 
získávají cestovní pojištění s nadstandardním pojist-
ným plněním. Placení kartou na cestách patří k nej-
bezpečnějším způsobům, jak ochránit své peníze. Na 
kartě je možné si nastavit denní limit, nechat si posílat 
SMS nebo e-mail o každé provedené platbě. (tz)

Sommelier se učí mobilem
Templářské sklepy Čejkovice dají možnost milov-

níkům vína přiučit se sommelierským dovednostem 
prostřednictvím soutěže v mobilní aplikaci Temp-
lářská vína. Nejúspěšnější soutěžící získá příležitost 
účastnit se kurzu a stát se profesionálním sommelie-
rem. Nová verze aplikace Templářská vína přináší 
soutěž, ve které se uživatelé budou učit sommelier-
ským dovednostem se sklenkou vína v jedné ruce 
a chytrým telefonem ve druhé.  (tz)

Pramet úspěšný v Číně
Český strojírenský podnik Pramet Tools, výrobce 

tvrdokovových nástrojů pro třískové obrábění, roz-
víjí své aktivity přes šedesát let. Nyní jsou zahra-
niční trhy odbytištěm pro téměř 70 % jeho produk-
ce. Před rokem se vedení firmy rozhodlo vstoupit na 
nový, avšak poměrně složitý trh v Číně. Představite-
lé společnosti, která letos předpokládá obrat 2,1 mi-
liardy korun, považují tento krok za správný v cestě 
k posunu směrem k firmám světové špičky. (tz)

více informací na www.iprosperita.cz

Mezinárodní družstevní svaz slavil tento den 
poprvé v roce 1923, shodou okolností 7. červen-
ce. V současné době probíhají v úzké součinnosti 
s OSN oslavy Mezinárodního roku družstev. OSN, 
celosvětová mezinárodní vládní organizace, vyzý-
vá vlády všech svých členských států k účasti na 
oslavách a k podpoře rozvoje družstevního hnutí.

Každý rok je Mezinárodní družstevní den zasvě-
cen jinému tématu. Například v roce 2011 byl ten-
to den věnován problematice mládeže v družstev-
ním hnutí a mottem roku bylo heslo „Mládež, bu-
doucnost družstevního podniku“, zatímco v roce 
2010 byla tématem dne pozice žen v družstevnic-
tví, což bylo vyjádřeno sloganem „Družstevní pod-
nik posiluje postavení žen“. Letošní Mezinárodní 
družstevní den se nese ve znamení Mezinárodní-
ho roku družstev a jeho orientaci vyjadřuje slogan: 
„Družstva budují lepší svět“.

Způsoby oslav tohoto dne jsou v celém světě roz-
manité. Družstva hledají svou publicitu prostřed-
nictvím tisku nejenom na místní, ale i na celostát-
ní úrovni. 

V roce 2012 by Mezinárodní družstevní svaz 
rád udělal něco, čím by se tento den nezapomenu-
telně zapsal do paměti všech lidí, něco, co umožní 
jedné miliardě družstevníků na celém světě zvýšit 
povědomí veřejnosti o družstevním modelu pod-
nikání.

Družstva jsou klíčovou součástí budoucí ces-
ty do ekonomiky 21. století. V posledních letech 
svět prokázal naléhavou potřebu více diverzifiko-
vané globální ekonomiky. Družstevní podnikání je 
stále atraktivním nástrojem na této cestě. Družstva 
mají dostatek sil přispět k uvedenému cíli. Zpráva 
MDS Global300 ukazuje, že 300 největších druž-
stev na světě má roční obrat 1,6 bilionu USD, což 

odpovídá HDP mnoha velkých 
zemí. Družstva po celém svě-
tě poskytují více než 100 mili-
onů pracovních míst a v Bra-
zílii, Rusku, Indii a Africe je 

členem určitého družstva asi 15 % populace, což 
je o 4 % méně než těch, kteří jsou tam akcionáři. 
V Keni družstva přispívají 45 % do HDP, zatím-
co na Novém Zélandu je jejich příspěvek do HDP 
kolem 22 %. Ve Spojených státech 30 000 druž-
stev zaměstnává dva miliony lidí, přičemž ta nej-
větší z nich se pravidelně objevují v žebříčku „For-
tune 100 nejlepších pracovních míst“.

Na evropském kontinentu je ve 160 000 druž-
stvech nejrůznějšího typu sdruženo 120 milio-
nů členů a evropská družstva se významnou mě-
rou podílejí na řešení problematiky zaměstnanos-
tí v EU tím, že v rámci svého podnikání vytvářejí 
5,4 milionu pracovních míst. 

Družstevní Asociace ČR, střechová organizace 
českého družstevnictví, se v plném rozsahu připo-
juje k poselství, které MDS k tomuto výročí pu-
blikoval, a v rámci svých možností a kompetencí 
usiluje o rozvoj všech forem družstevního podni-
kání a o zlepšení podmínek pro působení družstev 
v ČR. V členských svazech DA ČR je sdruženo 
1249 družstev, která společně vytvářejí 48 752 pra-
covních míst a reprezentují 722 205 členů. 

(tz)

České družstevnictví 
v diverzifikované globální ekonomice
Mezinárodní družstevní den se slaví každoročně první sobotu v červenci, v letošním 
roce to bylo tedy 7. července a jednalo se již o 90. výročí této slávy. cílem dne je zvýšit 
povědomí veřejnosti o družstvech, prezentovat úspěchy a hodnoty mezinárodní solidarity, 
ekonomickou efektivitu družstev, principy rovnosti a družstevní demokracie, jakož 
i myšlenku světového míru. 

CCA Group spustila 
Centrální elektronický 
platební rozkaz (CEPR)

CCA Group úspěšně dokončila pilotní fázi 
projektu Elektronický spis v agendě elek-
tronického platebního rozkazu, který rea-
lizovala pro Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Jedná se o přelomovou změnu ve vedení 
soudního spisu. Od počátku letošního roku se 
na celkem pěti pilotních soudech úspěšně tes-
tuje centrální aplikace, která v agendě plateb-
ního rozkazu nahradí papírový spis. Jedná se 
o vůbec první využití čistě elektronického ve-
dení soudního spisu. Tato novinka by se měla 
v druhé polovině letošního roku rozšířit i na 
ostatní soudy.

„Mezi hlavní přínosy aplikace patří zrychlení 
a zjednodušení práce soudů, vyšší bezpečnost 
uchování soudního spisu a dostupnost a uživa-
telský komfort,“ popsal výhody realizované-
ho řešení Jan Valenta, vedoucí projektu z CCA 
Group.

Systém byl v pilotním provozu od 1. led-
na 2012 na krajském soudu v Plzni a na okres-
ních soudech v Jablonci nad Nisou, Hradci 
Králové, na obvodním soudu pro Prahu 9 a na 
největším českém okresním soudu v Ostravě.

Následovat bude jeho rozšíření na ostatní 
soudy v České republice, které by mělo být do-
končeno v závěru roku 2012.

další informace o projektu: http://portal.
justice.cz

(tz)

VZDĚLÁVÁNÍ  OTEVÍRÁ  X MOŽNOSTÍ     

1. VOX a.s.

Podrobný program a novou produktovou 
nabídku na 2. pololetí 2012 

najdete na www.vox.cz.

DAŇOVÝ PROFESIONÁL® 
– KOMPLETNĚ 

3. 9. – 3. 10. 2012

KÓD: 203105 CENA: 42 156 Kč 

PERSONÁLNÍ AKADEMIE 
– VOLNÝ CYKLUS

19. 9. 2012 – 27. 6. 2013

ODBORNÁ GARANTKA: OLGA FRANCŮ

KÓD: 209375 CENA: 54 780 Kč

PROGRESIVNÍ MANAŽER
– VOLNÝ CYKLUS

11. 9. 2012 – 12. 6. 2013

ODBORNÁ GARANTKA: Ing. HANA ONDRUŠKOVÁ

KÓD: 210295  CENA: 60 000 Kč

Ceny jsou uvedeny vč. 20% DPH a vč. mezinárodního certifi kátu IES. 

Senovážné nám. 23 
Praha 1

BONBÓNKY 
PRO VÁS!
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Proto jsou již nyní společnosti postaveny před 
těžkou otázku: jak nejlépe využít obrovský lid-
ský potenciál rozvíjejících se a rozvojových 
zemí. Úroveň vzdělání v těchto zemích prudce 
roste, ale toto vzdělání je v mnoha případech ne-
dostatečné. Problémem je především nízká úro-
veň znalosti angličtiny. V nové publikaci „HR 
goes global“ ze série „8 Billion Business Oppor-
tunities“ analyzují experti Roland Berger výzvy 
a příležitosti, které tato demografická změna při-
náší do korporátních personálních politik. 

„Pesimizmus ve většině zemí OECD je krát-
kozraký. Současná globální nerovnováha a ne-
jistota neumožňuje vidět dlouhodobý potenci-
ál růstu globální ekonomiky, která zintenzivní 
boj o talentované zaměstnance. I přes krátkodo-
bé zpomalení naší lokální ekonomiky se mnoho 
firem v České republice již dnes setkává s bojem 
o talent,“ řekl Constantin Kinský, ředitel praž-
ské pobočky Roland Berger Strategy Consul-
tants. „Společnosti musejí této nové demogra-
fické rovnováze přizpůsobit své personální stra-
tegie, pokud nechtějí minout významné příleži-

tosti, které nabízí globalizace.“
Dnes na světě pracuje asi 3 miliardy lidí – 

80 % z nich v rozvíjejících se zemích. Rostou 
nejen populace těchto zemí, ale i jejich ekono-
miky. Zatímco experti Roland Berger předpo-
kládají letos v Evropě maximálně 1% růst HDP, 
růst v zemích skupiny „Focus 20“ očekávají 
mezi 4 a 8 procenty. Do skupiny Focus 20 patří: 
Argentina, Brazílie, Čína, Kolumbie, Egypt, In-
die, Indonésie, Írán, Irák, Malajsie, Mexiko, Ni-
gerie, Pákistán, Peru, Rusko, Saudská Arábie, 
Jižní Afrika, Thajsko, Turecko a Vietnam.

Do roku 2030 budou tyto země odpovědné za 
70 % globálního růstu HDP, což znamená i ob-
rovský růst jejich trhu práce: již v roce 2010 byla 
třetina nových pracovních míst celého světa vy-
tvořena v Indii a Číně. „Zároveň zažíváme na 
západních trzích rostoucí nedostatek specialistů, 
což je velká hrozba pro růst mnoha firem,“ vy-
světlil C. Kinský. „Válka o talenty se vyostřu-
je, protože firmy potřebují dobře vyškolené za-
městnance, pokud chtějí pokračovat v růstu.“

Experti Roland Berger předpokládají, že ko-

lem roku 2030 bude kvůli demografickým změ-
nám chybět celosvětově 200 až 300 milionů spe-
cialistů. Stárnoucí populace znamená, že zápa-
doevropské země jako například Německo bu-
dou potřebovat více než 4 miliony vyškolených 
pracovníků a v Číně jich bude chybět dokonce 
20 milionů. „V důsledku demografického vývo-
je v západní Evropě a obrovského růstového po-
tenciálu zemí skupiny Focus 20 budou společ-
nosti muset přehodnotit své globální personál-
ní strategie,“ uvedl C. Kinský. „Rozvíjející se 
země totiž nabízejí západním firmám výjimečné 
příležitosti v oblasti lidských zdrojů.“

Tváří v tvář globální konkurenci se rozmani-
tost v rámci firmy stává stále důležitější, proto-
že tým složený z vyrovnané kombinace mužů 
a žen, mladých a zkušených pracovníků a lidí 
různých národností a kultur přináší firmě vý-
razné výhody. Umožňují společnosti přijímat 
globální rozhodnutí mnohem rychleji, snadně-
ji vstupovat na nové trhy a zvyšují produktivitu 
a kreativity všech zaměstnanců. Zvyšuje se také 
jejich motivace a věrnost firmě, což snižuje fluk-
tuaci a destruktivní ztráty mozků.

Společnosti už dávno přišly na to, že se jim 
rozmanitost a začleňování vyplatí. Zhruba třeti-
na firem obchodovaných na DAX má nyní čle-

ny správních rad, kteří nejsou Němci. Celosvě-
tově je 15 % firem vedeno cizinci. Je také veli-
ce důležité zapojovat ženy. Vzdělané ženy z roz-
víjejících se zemí představují obrovský potenci-
ál. V UAE představují ženy 65 % všech absol-
ventů univerzit, v Brazílii 60 % a v Číně 47 %. 
V Rusku nyní studuje 86 procent žen ve věku 18 
až 23 let. Společnosti, které dokáží využít obrov-
ský potenciál žen s vynikajícím vzděláním zís-
kají výraznou výhodu na mezinárodních trzích,“ 
řekl C. Kinský.

Pokud si však společnosti chtějí udržet výho-
dy získané kvalitními zaměstnanci dlouhodobě, 
musejí talenty nejen získávat, ale také si je udr-
žet. Atraktivní mzdy ale nejsou jediným způso-
bem, jak toho dosáhnout. „Dobře navržený ta-
lent-management pomáhá firmám udržet za-
městnance vysoce motivované a snižuje jejich 
fluktuaci,“ vysvětlil C. Kinský.

Talent management zahrnuje vzdělávací pro-
gramy navržené podle potřeb zaměstnanců, pra-
videlné hodnoticí pohovory a jasné kariérní pří-
ležitosti pro mezinárodní zaměstnance. „Top 
management musí pochopit důležitost perso-
nální politiky, protože ta může být rozhodujícím 
faktorem úspěchu či neúspěchu firmy,“ shrnul 
C. Kinský. (tz)

už v roce 2030 bude chybět 
celosvětově 200 až 300 milionů kvalifikovaných pracovníků
Osm z deseti zaměstnanců dnes pracuje v rozvíjejících se a rozvojových zemích a toto 
číslo stoupá. Způsobují to demografické změny v západní evropě, která bude v budoucnu 
čelit nedostatku specialistů. experti předpovídají, že v roce 2030 bude na evropském trhu 
chybět kolem 50 milionů vyškolených pracovníků. 

Hlavním důvodem předpokládaného ekono-
mického poklesu (-0,6 %) je především propad 
spotřeby domácností v důsledku růstu inflace, po-
klesu reálných příjmů obyvatel a poměrně vyso-
ké nezaměstnanosti. Uvedli to analytici sedmi tu-
zemských bank v aktualizované ekonomické pro-
gnóze České bankovní asociace (ČBA) na čer-
vencovém setkání s médii. „Klíčovou roli ve vý-
voji ekonomiky sehrává slabší domácí poptávka, 
kterou momentálně nedokáže kompenzovat ani 
pozitivní příspěvek exportu. Svou roli zřejmě se-

hrává i obecně negativní nálada ve společnosti,“ 
uvedl Petr Dufek, jeden z autorů prognózy. 

Mírný pokles (-0,5 %) se očekává také u inves-
tic, byť u podnikových investic existují náznaky 
příznivého vývoje. Jediným faktorem, který tlu-
mí ekonomický pokles, zůstává vývoz, ale i zde 
počítáme s mírným oslabením vlivem celkové 
ekonomické situace v zemích hlavních obchod-
ních partnerů. Pro eurozónu je totiž predikován 
pokles reálného HDP o 0,5 %. Bankovní úvě-
ry udrží dle prognózy letos pozitivní dynamiku 

(+3,3 %), stejný průběh se očekává i v roce 2013 
(+3,4 %).

„Prognóza ČBA je postavena na předpokladu, 
že nedojde k eskalaci problémů v eurozóně, re-
spektive v EU. Opačný scénář by přinesl obtíž-
ně kvantifikovatelné a potenciálně i krátkodo-
bě zcela zásadní negativní důsledky pro českou 
ekonomiku,“ upozornil Pavel Sobíšek, člen Vě-
deckého grémia ČBA.

Pro rok 2013 snížila ČBA oproti předchozím 
předpokladům svůj odhad růstu ekonomiky na  

1 %. Beze změn zůstává prognóza růstu inves-
tic (+2,0 %) i veřejné spotřeby (0,0 %). Dů-
vodem pozvolnějšího oživování je především 
pomalejší růst spotřeby domácností a slab-
ší poptávka po českých vývozech - odhad růs-
tu v eurozóně na rok 2013 byl snížen na 0,6 %  
(z 1,2 %), především kvůli dalším očekávaným 
poklesům zemí „jižního křídla“ EU. Prognóza již 
zahrnuje vládní plán na zvýšení obou sazeb DPH  
o jeden procentní bod, které přispěje k průměrné 
inflaci 2,4 % v roce 2013. (tz) 

Česká bankovní asociace: Oživení ekonomiky se odkládá a bude pozvolnější

Ještě před začátkem prázdnin se na čerpací sta-
nici LUKOIL v Olomouci-Hodolanech, Lipen-
ské 52, uskutečnila malá slavnost. Byla zde předá-
na do užívání plnicí stanice CNG schopná obslou-
žit osm vozidel za hodinu. 

V rekordním čase, za pouhých 17 dní od naby-
tí platnosti územního souhlasu, vybudovala čerpa-
cí stanici CNG  firma GASCONTROL, společnost 
s r. o. z Havířova, kde proběhly stavebně-montážní 
práce a stavba byla předána 28. června 2012. Je to 
druhá v řadě vybudovaná stanice na podporu CNG 
v dopravě v rámci dohody uzavřené mezi investo-
rem VEMEX s.r.o., který je dodavatelem energií, 
společností LUKOIL Czech Republic s. r. o. pro-

vozující u nás síť čerpacích sta-
nic a již zmíněnou společnos-
tí GASCONTROL, která je vý-
znamným výrobcem a doda-
vatelem zařízení, technologií 
a služeb pro plynárenství a dal-
ší oblasti energetiky, strojírenství 
a jiné obory. 

Bezmála 14,5 měsíce zabra-
la příprava – úvodní studie, 
projekt, nezbytná stanoviska 
a schvalovací proces, přičemž 
samotná stavba a montáž, jak již 
bylo vzpomenuto, byly otázkou 
necelých tří týdnů.

Plnicí stanice je vybavena 
kompresorem GreeField DM  
s výkonem 85 Nm3/hod. a tla-
kem 80 kPa/270 bar. Tlakový zá-
sobník o celkovém objemu 1680 
litrů tvoří dvě sekce s 21 tlakový-
mi lahvemi, stanice je vybavena 

sušičkou, Blow-Down, rozvody plynu s jistícími 
prvky a vzduchotechnikou, výdej zabezpečuje jed-
nohadicový stojan ADAST s koncovkou NGV-1 
pistolového typu. Technologie je uložena v kiosku 
3 x 2,5 x 2,5 m z lehčeného pórobetonu. Platit je 
zde možné v hotovosti i platebními kartami.

Mezi četnými hosty na slavnostním otevře-
ní nechyběli představitelé společnosti VE-
MEX, GASCONTROL a LUKOIL Czech 
Republic s.r.o., ani zástupci společnosti GA-
ZPROM Export, GAZPROM Schweiz AG, 
TVAJA CNG, IGEA, ALLECO SPEED, FIAT 
ČR, CNGexpert, NEAT (Slovensko), VÍTKO-
VICE MECHANIKA, byli zde ti, kteří rozvoj 

CNG v dopravě aktivně podporují. Pro leto-
šek to však není od trojice VEMEX – LUKO-
IL CZ – GASCONTROL všechno. Zanedlou-
ho bude spuštěn provoz CNG stanice v areá-

lu čerpací stanice LUKOIL v Opavě- Jakta-
ři a posléze přibudou další ve střední a západ-
ní části republiky.

Jiří Novotný

Další čerpací stanice LUKOIL nabízí CNG

Zleva při slavnostním přestřižení pásky – Ing. Hugo Kysilka, ředitel 
marketingu společnosti VEMEX, s. r. o., Jana Gáliková, obchodně-

provozní ředitelka LUKOIL Czech Republic s. r .o., a Ing. Radim Vaško, 
výkonný ředitel pro výrobu a obchod GASCONTROL, společnost s r. o.

Prohlídka technického zázemí plnicí stanice
Po zkušebním provozu bude nová „plnička“ CNG 

brzy sloužit motoristům

Na malé slavnosti 
v areálu čerpací stani-
ce LuKOIL v Olomou-
ci-hodolanech nechy-
běli ani zástupci firem 
poskytujících služby 
v oblasti cNg, jako na-
příklad AuTO rOLNÝ, 
v. o. s., která ve svých 
provozovnách v Pros-
tějově a Olomouci na-
bízí vozy Fiat i s poho-
nem na cNg.  
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výstavba bytů klesá
Počet nově kolaudovaných bytů se od roku 2007 

snižuje, a to nejen v ČR, ale i v Evropské unii. Zatím-
co před čtyřmi lety se u nás, na Slovensku nebo v Pol-
sku začínalo s výstavbou minimálně čtyř bytů na tisíc 
obyvatel, v uplynulém roce tento počet poklesl v ČR 
téměř na polovinu a počet nově dokončených bytů se 
přiblížil úrovni roku 2002. Nově stavěné byty v byto-
vých domech s průměrnou užitkovou plochou 68 m2 
bývají nejčastěji dvoupokojové. (tz)

Pojištění za 20,5 miliardy 
Členové Asociace českých pojišťovacích makléřů 

(AČPM) v roce 2011 zprostředkovali pojistné v úcty-
hodné výši 20,532 miliardy korun, což proti roku 2010 
v očištěných statistikách znamená téměř dvouprocent-
ní nárůst. Jako již tradičně drtivou většinu z tohoto ob-
jemu představovalo neživotní pojištění, na něž při-
padlo 92 % celkového zprostředkovaného pojistné-
ho. Zprostředkovali pro své klienty pojištění celkem 
u 74 domácích a zahraničních pojišťoven.  (tz)

henkel bez papírování
Henkel ČR ve spolupráci s obchodními partnery 

postupně zavádí elektronickou fakturaci. Od úno-
ra začalo využívat zasílání faktur ve formátu PDF 
prostřednictvím elektronické komunikace již 45 fi-
remních partnerů. Za poslední týden se jejich počet 
rapidně rozrostl na téměř 120 spolupracujících spo-
lečností. Ročně se tím ušetří na 100 kilogramů papí-
ru. Jedná se o další aktivitu v rámci strategie trvalé 
udržitelnosti společnosti Henkel. (tz)

certifikát cebia prodává
Společnost Cebia, která se zabývá především pro-

věřováním původu ojetých vozidel, umožňuje svým 
partnerům vytvoření certifikátu Cebia REPORT do-
kumentujícího historii nabízeného ojetého motorové-
ho vozidla. Z posledních prodejních statistik vyplý-
vá, že o takto prověřené vozy je až třikrát větší zájem. 
Cebia tak podporuje seriózní prodej ojetých vozů 
spolupracujících partnerů, jejichž zákazníci stále více 
žádají kvalitu a důvěryhodnost. (tz)

více informací na www.iprosperita.cz

Trendem je moderně uvažující vedení radnic 
a zastupitelé, kteří chápou pivovar, ať již malý, 
nebo velký, jako něco, co k místu patří a dotváří 
jeho společenskou a kulturní identitu. Řada měst, 
která v minulosti o pivovary přišla, např. byly za-
vřeny, se snaží najít pro areály zaniklých pivova-
rů nové funkce, a to nejčastěji právě s požadavkem 
zachování pivovarské výroby v místě. S tím souvi-
sí i obnova výroby piva, která vede k rekonstruk-
ci často velmi zanedbaných až zchátralých objek-
tů. Vyplývá to z průzkumu, který uspořádal Čes-
ký svaz pivovarů a sladoven, a z dalších dostup-
ných dat.

„Pivo, pivovary a obce k sobě patřily od středo-
věku a jejich význam si právě představitelé obcí 
jasně uvědomovali. Stáli o všechna privilegia, kte-
rá  k právu vařit pivo patřila, a tato práva si bráni-
li,“ uvedl Ing. Jan Veselý, výkonný ředitel České-
ho svazu pivovarů a sladoven. „Když dnes vidíme, 
že si obce i jejich představitelé uvědomují promě-
něný potenciál pivovarů, není to překvapivé, jako 
spíš logické. Vždyť pivo je vyráběno pro lidi a lidé 
tvoří pospolitost, která souvisí s fungováním genia 
loci. Pivovar jej ovlivňuje dnes stejně jako ve stře-
dověku,“ potvrdil Jan Veselý.

Správa obcí a měst si v mnoha případech uvě-
domuje, že pivovary znamenají propagaci nejen 
samotného pivovaru a jeho výrobků, ale že čas-
to napomáhají upevňování věhlasu místa. Zna-
menají příležitost zaměstnat obyvatele a přiná-
šejí finanční prostředky formou příjmu pivova-
rů a daní. Pivovary jsou však zejména fenomé-
nem, který podporuje rozvoj cestovního ruchu jak 
domácího, tak zahraničního. Nabízejí totiž nejen 
nově definované možnosti výroby a konzumace 
piva v jednom areálu, ale stále častěji je pivovar-
ská činnost doprovázena výstavbou dalších zaří-
zení vhodných pro turistiku, jako jsou kongreso-
vá centra, pivní lázně atd. Význam mají také piv-
ní a pivovarské akce, které jsou určeny především 
obyvatelům místních obcí a nabízejí kvalitní lido-
vou zábavu. Ročně přibývá kolem 5 až 10 obcí, 
které u nás pivní nebo pivovarské akce poprvé 

pořádají. Jejich celkový počet odhaduje ČSPS na 
více než 200 akcí ročně.

Pivovary především k městům v Čechách, ale 
i na Moravě nebo ve Slezsku, neodmyslitelně patří.
Vaření piva je úzce spjato s rozvojem českých měst 
ve středověku. Rozvoj řemeslné výroby piva nastal 
od 13. století se zakládáním nových královských 
měst, která dostávala od panovníka mnohá privi-
legia. Pro rozvoj pivovarství bylo důležité přiděle-
ní práva várečného (nebylo nikdy oficiálně zruše-
no) a práva mílového (zrušeno v roce 1788). Tepr-
ve později tato práva získala i poddanská města od 
příslušné šlechty. Vaření piva bylo v tomto období 
častým jablkem sváru.

První zmínka o vaření piva a pivovarství u nás 
pochází již z roku 993. Váže se k českému svět-

ci svatému Vojtěchovi a jde v ní o to, že právě mni-
ši v břevnovském klášteře věnují zlatavému moku 
větší pozornost než věřícím. Prvým dokladem sou-
visejícím přímo s výrobou 
piva je nadační listina prv-
ního českého krále Vratisla-
va II. (1061–1092) pro vy-
šehradskou kapitulu z roku 
1088, ve které mimo ostat-
ní dary a privilegia panov-
ník přidělil kapitule desátek 
chmele na vaření piva. Lis-
tina se zachovala v přepi-
sech z 12. a 13. století. Dů-
kaz, že pivo vařili také lidé 
v podhradí, najdeme v na-
dační listině krále Soběsla-
va I. (1125–1140) z roku 
1130, ve které se jim přika-
zuje platit vyšehradské ka-
pitule desátek z přípravy 

piva. Bez zajímavosti není, že v těchto týdnech do-
chází k obnově výroby piva ve výše jmenova-
ném břevnovském klášteře. (tz) 

Pivovary se vracejí do měst a obcí
 Stále narůstá počet obcí a měst v České republice, ve kterých se nacházejí velké pivovary 
a minipivovary. Zatímco v roce 2000 bylo na území 59 míst 66 pivovarů, především velkých, 
na konci loňského roku bylo ve 129 obcích a městech již 163 pivovarských podniků, 
převážně minipivovarů. Od té doby jejich počet stoupl minimálně o pět a další, nejméně 
4–6, by měly být letos otevřeny. 

„Vyspělý svět již dávno pochopil, že nebude 
možné konkurovat efektivním asijským ekonomi-
kám v cenové oblasti,“ vysvětlil Robert Szurman, 
předseda Rady kvality. „Musíme zákazníkům na-
bízet zboží nejen ve špičkové kvalitě, ale i na vy-
soké technické úrovni a v dokonalém designu, při 
dodržení minimálních dopadů výroby na životní 
prostředí a společnost. Ve spolupráci s MPO udělá-
me vše pro to, abychom náskok, který v této oblasti 
máme, nejen udrželi, ale i dále zvyšovali.“

Charta kvality je pro své signatáře dobrovolným 
závazkem, že budou podporovat veškeré aktivi-
ty směřující ke zlepšování kvality ve všech ob-
lastech života, k rozvoji inovací a k dodržování 
zásad Společenské odpovědnosti organizací. Své 
podpisy k Chartě kvality připojují nejen předsta-
vitelé českých firem a organizací, ale i zástupci 
podnikatelských svazů, odborových organizací 
a dalších subjektů. (tz)

Henkel ČR ve spolupráci se svými obchod-
ními partnery postupně zavádí elektronickou 
fakturaci. Od února začalo využívat zasílání 
faktur ve formátu PDF prostřednictvím elek-
tronické komunikace již 45 firemních part-
nerů. Posléze se jejich počet rapidně rozros-
tl na téměř 120 spolupracujících společností. 
Ročně se tím ušetří na 100 kilogramů papíru. 
Jedná se o další aktivitu v rámci strategie tr-
valé udržitelnosti společnosti Henkel.

Henkel ČR dále rozvíjí elektronickou komu-
nikaci uvnitř společnosti i s obchodními part-
nery. „V únoru jsme oslovili první partnery 
v rámci naší divize Lepidel a technologií a se-

tkali se s obrovským zájmem a velmi pozitivní 
odezvou firem. Během měsíce probíhala elek-
tronická fakturace již s více než třemi desítka-
mi obchodních partnerů,“ řekla Eva Malíková, 
customer service manager společnosti Henkel 
ČR. V současnosti využívá bezpapírovou fak-
turaci napříč všemi divizemi společnosti téměř 
120 firem v čele s Rossmann, Ahold ČR, Škoda 
Plzeň či Koh-i-noor Hardmuth. 

Tímto krokem Henkel ČR naplňuje cíl fi-
remní strategie udržitelnosti, kterým je vytvá-
řet vyšší hodnotu s využitím méně zdrojů a do 
roku 2030 ztrojnásobit efektivitu. „Elektronic-
ká fakturace přináší partnerům i naší společ-

nosti významnou finanční i časovou úsporu, 
zefektivňuje veškeré procesy a zjednodušuje 
archivaci,“ zmínila přínosy Eva Malíková. Za-
jímavostí projektu je mimojiné fakt, že k jeho 
realizaci nebylo zapotřebí implementovat žád-
né nové systémy. Společnost Henkel pouze vy-
užila stávajícího rozhraní podnikového infor-
mačního systému SAP.

Henkel ČR pro elektronickou fakturaci využí-
vá služeb konsolidačního centra Orion. To za-
jišťuje kromě distribuce dokladů i jejich bez-
pečnou archivaci v souladu s platnou legisla-
tivou. Centrum Orion provozuje společnost 
CCV Informační systémy. (tz)

Společnost Henkel ČR rozšiřuje projekt bezpapírové fakturace

► pokračování ze str. 3
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Značka CZECH MADE má svou historii 
a získává si stále další příznivce. Prostě je po-
jmem, který se zapsal jak do povědomí široké 
veřejnosti, tak do slovníku podnikatelů. Jak 
to kdysi všechno vlastně začalo?

Na základě iniciativy ministrů Vladimíra Dlou-
hého a Josefa Luxe byl v červenci 1993 vyhlášen 
program označování kvalitních českých výrob-
ků značkou CZECH MADE. Tato značka jako 
první značka v České republice označení kvali-
ty výrobků a služeb byla směrována jednoznač-
ně jako podpora kvalitních tuzem-
ských výrobků v konkurenci zahra-
ničních dovozů. Realizací bylo po-
věřeno Sdružení pro Cenu České 
republiky za jakost, dnešní Sdruže-
ní pro oceňování kvality.

V roce 2002 byla značka CZECH 
MADE přijata jako jedna z prvních 
značek kvality do Programu Česká 
kvalita – Program podpory prode-
je kvalitních výrobků a poskytová-
ní kvalitních služeb, který byl přijat usnesením 
vlády ČR č. 685 ze dne 26. 6. 2002. Tímto přije-
tím byla potvrzena nezávislost a důvěryhodnost 
značky CZECH MADE.

Program Česká kvalita je program garanto-
vaný vládou ČR na podporu prodeje kvalitních 
výrobků a poskytování kvalitních služeb. Jeho 
podstatou je existence jednotného systému zna-
ček, a to buď již existujících, nebo nově vznika-
jících, kterými jsou označeny produkty (výrob-
ky nebo služby) nabízené na českém trhu. Ten-
to program ve svých zásadách vychází z obdob-
ného jednotného systému značek kvality, který 
v Německu úspěšně funguje již řadu let.

Kdo dnes značku uděluje a za jakých podmí-
nek?

Značku CZECH MADE uděluje Sdružení pro 
oceňování kvality, nevládní a nezisková organi-
zace, která byla založena v roce 1993 pod pů-
vodním názvem Sdružení pro Cenu České re-

publiky za jakost jako sdružení právnických 
osob podle občanského zákoníku.

Společným cílem všech členů SOK je pod-
pora podnikání, rozvoj řemesel, obchodu a slu-
žeb a ochrana spotřebitele. Členy SOK jsou vý-
znamné podnikatelské svazy a sdružení působící 
v České republice např. Svaz průmyslu a dopra-
vy ČR, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Svaz 
českých a moravských výrobních družstev. Na 
aktivitách SOK se podílejí i jeho další členové 
jako Česká společnost pro jakost, Sdružení čes-

kých spotřebitelů a další organizace 
a firmy, které působí v oblasti kva-
lity, zkušebnictví, výroby, služeb 
a vzdělávání na celém území ČR.

Pro označení CZECH MADE se 
musí jednat o výrobek, který spl-
ňuje požadavky dané obecně zá-
vaznými platnými právními před-
pisy a s vlastnostmi, které odpoví-
dají požadavkům nejméně v míře 
srovnatelné s nabídkou kvalitních 

zahraničních a tuzemských výrobků na českém 
trhu. Za výrobek je pokládán výrobek vyrobe-
ný obchodní společností nebo podnikatelem re-
gistrovaným v České republice v souladu s Ob-
chodním zákoníkem. Při posuzování výrobku se 
přihlíží i k tomu, jak výrobek ovlivňuje životní 
prostředí a spotřebu energií. Ověřována je i spo-
kojenost uživatelů s daným výrobkem.

Značka CZECH MADE se uděluje i pro služ-
by, v tom případě se musí jednat o službu posky-
tovanou podnikatelem (fyzickou či právnickou 
osobou) registrovaným v souladu s Obchodním 
zákoníkem. Vlastnosti služby musí odpovídat 
požadavkům nejméně v míře srovnatelné s na-
bídkou jiných kvalitních služeb na českém trhu. 
Na základě objektivního ověření se konstatuje, 
že označená služba splňuje požadavky stanove-
né ve směrnici pro její ověřování, a také, že do-
davatel má vytvořeny předpoklady pro stabilitu 
vlastností rozhodných pro udělení značky. Zá-
roveň potvrzuje, že při posuzování služby bylo 

přihlédnuto k tomu, jak služba ovlivňuje životní 
prostředí a spotřebu energií.

Jaké firmy převážně usilují tuto pečeť zís-
kat? 

O značku usilují odpovědné, sebe-
vědomé české firmy, které si jsou vě-
domy kvality svých výrobků nebo slu-
žeb a nebojí se jít do procesu ověřová-
ní nadstandardních vlastností svého produktu. 
Obecně lze říci, že tento program umožňuje vý-
robci dokladovat péči o kvalitu svého produk-
tu. Program zahrnuje jen značky, jejichž kvalita 
je prokazatelně ověřována třetí nezávislou stra-
nou (akreditovanou zkušebnou, laboratoří, certi-
fikačním nebo inspekčním orgánem).

Z výsledků nedávného marketingového vý-
zkumu vyplývá, že výrobci vstupují do tohoto 
programu především za účelem hledání konku-
renční výhody, zvýšení prestiže a možnosti pro-
pagace firmy, zlepšení celkové image společ-
nosti a stability kvality produktu či dlouhodobé-
ho zvyšování tržního podílu produktu.

Značka CZECH MADE se uděluje jen výrob-
kům a službám.

K čemu všemu značka opravňuje? Jde 
o značku kvality…

Jedná se o značku, která potvrzuje, že vý-
robek má vysokou kvalitu, která je nad kva-
litou běžně dostupnou na trhu. Speciál-
ní oprávnění značka nemá, je to však dob-
rý marketingový nástroj pro přesvědčování 
zákazníků pro nákup označeného produktu.  

Společenské nálady a snahy míří k tomu, 
aby lidé více kupovali české výrobky, dá-
vali přednost produkci firem s českým 
kapitálem. Jakou roli v tom může sehrát 
Czech Made? 

Značka CZECH MADE je součástí progra-
mu Česká kvalita – programu podpory pro-
deje kvalitních výrobků a poskytování kva-
litních služeb, který byl přijat usnesením 
vlády ČR č. 685. Jeho podstatou je existen-
ce jednotného systému značek, a to buď již 
existujících, nebo nově vznikajících, který-
mi jsou označeny produkty (výrobky nebo 
služby) nabízené na českém trhu. Tento pro-
gram ve svých zásadách vychází z obdobné-
ho jednotného systému značek kvality, kte-
rý v Německu úspěšně funguje již řadu let.

Program Česká kvalita má smysl jak pro 
výrobce, tak i pro spotřebitele. 
Vznik programu Česká kvalita vy-
šel z potřeby upozornit na značky 
ověřené kvality výrobků a služeb, 
se kterými se spotřebitel na trhu se-

tkává, a zároveň je i odlišit od značek ostat-
ních, které mnohdy z hlediska kvality po-
strádají jakýkoliv význam.

Jak se bude značka nadále profilovat?
Během dvacetileté historie se značka 

CZECH MADE zapsala jako první značka, 
která potvrzuje, že výrobek nebo služba od-
povídají přesně definovaným požadavkům 
stanoveným nezávislou organizaci. Tímto 
směrem chceme jít i nadále. Cílem Sdružení 
pro oceňování kvality není jakýmkoli způ-
sobem snižovat úroveň požadavků a „přidě-
lovat“ značku jen za přihlášení se a zaplace-
ní příslušných poplatků.

otázky připravila Eva Brixi

cZech MAde – české a vysoce kvalitní
Nejen odborníci, kteří se zabývají kvalitou, mají v povědomí zapsánu značku kvality, která 
rozzářila nebe nových aktivit vztahujících se k domácím výrobkům a službám již před lety. 
Jde o známou značku cZech MAde. Řada firem se s ní za ty roky ztotožnila, obhajuje 
možnost ji používat, další společnosti žádají o její přidělení. u jejího zrodu stál Ing. vladimír 
Straka, dnešní předseda představenstva Sdružení pro oceňování kvality:

Ing. Vladimír Straka, předseda představenstva 
Sdružení pro oceňování kvality

Vhodné, odolné a robustní oblečení je 
pro pracovníky vystavené každý den vět-
ru a rozmarům počasí nejvyšší prioritou. 
Především profese jako pokrývači, zední-
ci a montéři, kteří pracují na stavbách, jsou 
na svém vybavení stoprocentně závislí. Při 
práci je důležitá volnost pohybu a komfort. 
Aby byl běžný pracovní den pro řemeslníky 
snadnější, bezpečnější a komfortnější, nabí-
zí MEWA jako poskytovatel textilního ma-
nagementu speciálně pro nejrůznější náro-
ky stavební branže profesní textilie v rám-
ci kompletního servisu – s dobře utříděným 
výběrem pracovních a ochranných oděvů 
a ochranných pracovních pomůcek od he-
lem až po bezpečnostní obuv. 

Ten, kdo se každý den věnuje fyzické práci, 
se musí ve svém pracovním oblečení cítit dob-
ře. Produktové řady pracovních oděvů IDEAL 
a TWINSTAR, které jsou základem profesio-
nálního vybavení značky Mewa pro stavební 
práce, se vyznačují maximální volností pohy-
bu, jsou velmi pohodlné na nošení a mají řadu 
praktických detailů. V lehkém a prodyšném 
textilním materiálu se dobře pracuje. Také na-
stavitelnou šířku v pase, pohodlný střih rukávů 
a záhyby na zádech u bund pro volnost pohybu 
si řemeslníci nemohou vynachválit. Totéž platí 
pro kapsy. Integrovaný úložný prostor pro dů-
ležité pracovní pomůcky zaručuje, že bude mo-
bilní telefon, propiska a nářadí vždy po ruce. 

Řada MEWA PERFOR-
MANCE se hodí jak pro 
práci v krytých místnos-
tech, tak i pro montáž-
ní práce pod širým ne-
bem. V souladu s módní-
mi trendy robustně navr-
žené zboží se bude líbit 
starším i mladším pra-
covníkům v týmu a pod-
trhne jejich profesionální 
vzhled. Všechny modely 
jsou vybaveny funkční-
mi kapsami, jako např. 
kapsami na mobilní te-
lefon, a částečně vyztužené cordurou. Reflex-
ní pásky zvyšují bezpečnost při práci a zajišťu-
jí lepší viditelnost pracovníků za nepříznivého 
počasí nebo ve tmě.

K jednobarevnému oblečení řady IDEAL pa-
tří kombinézy, bundy do pasu, kalhoty s la-
clem a kalhoty do pasu či dlouhá bunda. Řadu 
TWINSTAR lze díky dvoubarevnosti libovol-
ně kombinovat, a má navíc v programu ještě 
vestu. Vhodným doplněním jsou barevná trič-
ka s krátkým rukávem, svetry, polokošile a ko-
šile v ležérním stylu z řady MEWA Basics, kte-
rá na stavbu vnese barevnou pestrost. V tep-
lých letních měsících lze dlouhé kalhoty nahra-
dit vzdušnými bermudami TWINSTAR.

Aby bezpečnost nepřišla příliš zkrátka a zá-

roveň vše vizuálně ladilo, nabízí MEWA svá-
řečům a elektrikářům ochranné oděvy značek 
IDEAL PROTECT a TWINSTAR PROTECT. 
Zároveň s oblečením dodá MEWA vhodné 
ochranné pracovní pomůcky. Od bezpečnostní 
obuvi až po helmy, od chráničů na oči a sluchá-
tek až po odolné ochranné rukavice nebo ergo-
nomické chrániče kolen. Výrobky pro bezpeč-
nou práci na stavbě a technickou potřebu lze 
objednávat přímo z katalogu nebo online. Do-
dávky zaručeně čistých oděvů zajišťuje kom-
plexní servis MEWA. Ve smluvně sjednaném 
rytmu se nošené pracovní oděvy vyzvednou, 
vyperou, zkontroluje se jejich kvalita a čisté se 
vrací zpět do oběhu – na přání až na polici ve 
skříňce. (tz)

Lehké a pohodlné – inovativní vybavení pro řemeslníky Důvody pro to mohou být různé, velmi často 
se však jedná o relativní drobnosti, jako je zapo-
menutá zaplacená faktura u telefonního operáto-
ra, neuhrazení marginálních částek v bankovním 
styku a podobně. Pro tyto klienty máme připra-
vená výhodná, inovovaná úvěrová řešení a indi-
viduální přístup.“

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, po-
skytla v letošním roce již úvěry v celkové výši do-
sahující téměř čtvrt miliardy korun. Její úvěrové 
produkty zajištěné nemovitostí jsou určeny pře-
devším malým a středním podnikatelům. Ti mají 
jistotu, že získají úvěr u finanční instituce, která 
nabízí své služby zcela transparentně, je pod do-
hledem ČNB a prosazuje zodpovědnou úvěrovou 
politiku.

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, je nej-
mladším členem skupiny AKCENTA, která pů-
sobí na finančním trhu již více než 12 let. Společ-
nost poskytuje veškeré základní služby tuzemské-
ho platebního styku, z nichž většina je poskytová-
na zcela bez poplatků. Svým klientům také nabízí 
depozitní a úvěrové produkty. Počet klientů spo-
lečnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, 
se neustále zvyšuje, během roku 2011 téměř troj-
násobně. 

O skupině AKceNTA
Skupinu AKCENTA tvoří tři samostatné společnosti: AK-

CENTA CZ, a.s., obchodník s devizami, AKCENTA ENER-
GIE, a.s., obchodník s elektrickou energií, a AKCENTA, 
spořitelní a úvěrní družstvo. Skupina působí na středoevrop-
ském trhu v oblasti obchodování s devizami, obchodování 
s energií a poskytování bankovních služeb, vkladů a úvěrů.

(tz)

► pokračování ze str. 4
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Víte, jak se nespálit
při výběru zboží a služeb?

Vybírejte produkty označené logem Programu Česká kvalita. Získáte jistotu, že:
Výrobek (služba) je kvalitní

Kvalitu ověřila nezávislá zkušebna
Nestačí, že výrobce prohlásí produkt za kvalitní. Renomovaná nezávislá zkušebna musí jeho kvalitu 
ověřit a potvrdit.

Kvalita je průběžně kontrolována
Dodržování kvality je kontrolováno. V případě porušení pravidel je značka odebrána.

Je ověřována spokojenost zákazníků  s výrobkem či službou
Zákazníci jsou dotazováni, jak jsou spokojeni s výrobkem či službou. Pokud jsou zákazníci 
nespokojeni, je značka odebrána.

Program Česká kvalita je garantován vládou České republiky 
Program byl přijat usnesením vlády ČR. Na jeho objektivitu a nestrannost dohlíží Řídící výbor, 
složený ze zástupců spotřebitelských organizací, podnikatelských svazů, státních orgánů, 
Rady kvality ČR.

Více informací najdete na www.ceskakvalita.cz

ZNAČKY KVALITY PRO SPOTŘEBITELE

Mediální 
partneři:

Obchodníci několikrát zdůraznili, že práci dozo-
rových orgánů vítají a jejich cílem není vyhnout se 
kontrolám či zveřejňování prohřešků, ale zabránit 
vytváření paniky spotřebitelů, která v České repub-
lice absolutně není na místě. Interní systémy kon-
troly u obchodníků jsou správně nastaveny. Bo-
hužel zcela vyloučit možnost lidského pochybení 
v tomto oboru podnikání není možné. K těmto po-

chybením ale v tomto roce dochází daleko méně 
než v minulosti. 

Údaje získané od jedné z vel-
kých obchodních organizací do-
kládají, že před 10 lety měla 
o 25 % více negativních nálezů než dnes, a to při 
výrazně menším počtu prodejen.

Pro ilustraci lze uvést také údaje další obchodní 

společnosti, kde se „na pultech“ napříč všemi for-
máty za 3 měsíce prodá cca 38 milionů výrobků, 
přičemž negativní nálezy SZPI se týkaly většinou 
nebaleného zboží a tvořily 0,0011 promile ze všech 
prodejů za uvedené období. Jinak řečeno – z 1 mili-
onu prodaných výrobků „u pultu“ jsou 1–2 prode-
je se závadou (prošlé zboží či klamavě označené).

V jiné obchodní společnosti ze 
statistiky vyplývá, že při kontro-
lách v období prvních 4 měsíců 
letošního roku, kde byly zjiště-

ny na zboží nějaké nedostatky, šlo o pochybení, za 
které byli zodpovědní v 91 % dodavatelé, a nikoliv 
obchodníci.  (tz)

Kvalita prodávaných potravin 
v maloobchodu se nezhoršila
Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Čr Zdeněk Juračka uvedl: „Nelze věřit 
prohlášením, že se silně zhoršila kvalita zboží a služeb v maloobchodě. Je zapotřebí 
diferencovat a oddělovat zásadní prohřešky od běžných nahodilých pochybení a nevyvolávat 
zbytečnou paniku mezi spotřebiteli.“ dodal, že by i medializace v této oblasti měla být 
střízlivá, měla by se věnovat zásadním problémům, a ty pak po právu pranýřovat nebo 
v případě nutnosti řešit i trestním oznámením. 

Další hřiště 
má právo nosit 
značku kvality

Konsorcium pro vlastnictví značky „Hřiš-
tě-sportoviště-tělocvična – Ověřený provoz“ 
oznámilo další přidělení této značky pro 
dětské hřiště ŠKODALAND v Plzni. 

Hřiště tak získalo možnost nezávislého prově-
ření kvality svých herních zařízení, a může tak 
o bezpečném provozování informovat uživatele. 

Provozovatelem hřiště je Statutární město Pl-
zeň, Úřad městského obvodu Plzeň 3, které tak 
prokázalo, vysokou úroveň bezpečné a kvalit-
ní péče o  hřiště.

Aby hřiště a sportoviště byla skutečně bez-
pečná, musí splňovat mnoho přísných poža-
davků jak na vlastní zařízení, tak na jeho mon-
táž. „I když dnes na hřištích převažují certifi-
kovaná zařízení, přesto poměrně často dochází 
k chybám a k obcházení předpisů při montáži. 
Výsledkem podle našich zkušeností je, že asi 
třetina hřišť bývá osazena nesprávně namonto-
vanými – a tedy nebezpečnými – herními prv-
ky,“ podotkla Zdena Houžvičková, předsed-
kyně Profesní komory výrobců a kontrolorů 
hřišť, sportovišť a tělocvičen (SOTKVO). 

Rodiče bohužel dosud měli jen málo mož-
ností posoudit, jestli je hřiště či sportoviště, na 
kterém si jejich dítě hraje, bezpečné. S přícho-
dem značky přijaté do programu Česká kva-
lita „Hřiště-sportoviště-tělocvična – Ověřený 
provoz“ by se ale situace měla radikálně zlep-
šit. „Značka jednoznačně potvrzuje, že hřiště, 
sportoviště či tělocvična je bezpečná a kvalit-
ní, osazená schválenými a správně namontova-
nými prvky. A díky opakovaným nezávislým 
kontrolám toto potvrzení platí po celou dobu, 
kdy je zařízení značkou označeno,“ vysvětlil 
Ing. Libor Dupal, předseda SDRUŽENÍ ČES-
KÝCH SPOTŘEBITELŮ. (tz)

Velko a maloobchodní sítě sdružené ve Svazu 
obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) 
mají zájem prodávat potraviny od českých do-
davatelů, včetně malých a středních výrobců re-
gionálních potravin a specialit. 

„Obchodníci působící na českém trhu raději na-
kupují od českých dodavatelů. Rozšíření nabídky 
o některé výrobky ale často brání skutečnost, že ze-
jména menší čeští dodavatelé nejsou schopni dodá-
vat produkty v konzistentní kvalitě a požadované 
kvantitě,“ podotkl prezident SOCR ČR Zdeněk Ju-
račka. Pro podporu regionálních výrobců ovšem již 
dnes nabízejí obchodníci možnost zásobovat pouze 
jednu prodejnu, případně několik provozoven v da-
ném regionu. Ve spolupráci s ministerstvem země-
dělství jsou navíc obchodníci připraveni hledat dal-

ší možnosti, jak podpořit jejich prodej. „Například 
menším dodavatelům tradičních českých výrobků 
jsou ochotni maximálně napomoci při zalistovacím 
procesu, který může být pro ně velmi administrativ-
ně náročný,“ konstatoval Zdeněk Juračka. 

Na nabídku českých výrobků také obchodníci 
zákazníky ve svých prodejnách upozorňují a vý-
robky propagují. Podle viceprezidenta SOCR ČR 
Martina Ditmara vnímá maloobchod preferenci lo-
kálních výrobků také jako součást zodpovědné-
ho chování vůči životnímu prostředí. „Lokální vý-
robky necestují dlouhé kilometry, tedy šetří život-
ní prostředí, a i proto se snažíme aktivně hledat re-
gionální dodavatele a uvádět jejich výrobky do na-
šich obchodů. Čeští výrobci mají často jedinečné 
produkty, o jejichž kvalitě není sporu, a proto jsme 

rádi, že je můžeme zákazníkům nabídnout,“ uvedl 
Martin Ditmar.

Podle prezidenta SOCR ČR Zdeňka Juračky 
musí jít zájmu zákazníků naproti také samotní vý-
robci potravin. Připomněl v této souvislosti zprá-
vu Evropské sítě pro hospodářskou soutěž, která 
uvádí, že někteří producenti by mohli v zájmu vět-
ší efektivity restrukturalizovat svou činnost a slou-
čit ji. „Řešením totiž není obviňování jeden druhé-
ho a stěžování si, ale je třeba zasednout k jednací-
mu stolu a na konkrétní spolupráci se domluvit. Ta 
již velice úspěšně mezi některými menšími český-
mi dodavateli a nadnárodními obchodníky fungu-
je. Také české obchodní aliance s regionálními vý-
robci spolupracují již tradičně s dobrými výsled-
ky,“ zdůraznil Zdeněk Juračka. (tz)

Obchodníci jsou připraveni k systémové 
podpoře prodeje regionálních výrobků
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Pro správné uplatňování principů CSR existu-
je několik normativních dokumentů, které jsou 
si v základu velmi podobné. Níže uvedený vý-
čet hlavních zásad pro správné fungování CSR 
vychází z těchto dokumentů a z praktických po-
znatků  organizací, které k CSR systematicky 
přistupují.
1.  Podpora vedení. Má-li něco v organizaci 

správně a dlouhodobě fungovat, pak skutečná 
podpora vedení je nezbytná. Je vhodné, když 
vrcholové vedení jmenuje představitele pro 
CSR (podobně jako pro jiné systémy mana-
gementu), který je odpovědný za správné fun-
gování systému CSR, jeho zlepšování a za re-
portování o jeho stavu. Vrcholové vedení dále 
nastavuje pravidla interní i externí komunika-
ce v oblasti CSR, přičemž charakteristickým 
rysem této komunikace je otevřenost (o plá-
nech v CSR, o dopadech organizace na okolí, 
o přijatých opatřeních).

2.  Identifikace relevantních právních a jiných 
požadavků. Hovoříme-li o společnostech 
uplatňujících CSR, předpokládáme u nich pl-
nění (a zpravidla i nadstandardní plnění) zá-
vazných požadavků. Zvýšenou pozornost je 
třeba věnovat správnému zajištění fungová-
ní poboček v zemích, kde nejsou běžně uzná-
vány základní mezinárodní standardy (např. 
standardy OSN či Mezinárodní organizace 
práce ILO). 

3.  Politika a cíle CSR. Je vhodné, když vrcholo-
vé vedení organizace deklaruje svoje základní 
principy uplatňování CSR v organizaci v poli-
tice CSR. Pro naplňování této politiky je třeba 
stanovit mimo jiné konkrétní cíle, které adres-
ně zapojí do aktivit CSR příslušné pracovníky.

4.  Zainteresované strany. Odpovědné organizace 
se chovají tak, aby jejich činnosti byly v ma-
ximálně možné míře v souladu s potřebami 
zainteresovaných stran. Je tedy třeba tyto stra-
ny a jejich potřeby znát a při důležitých roz-

hodnutích zvažovat dopady těchto rozhodnu-
tí na ně. Navíc je přínosné sledovat vývoj spo-
kojenosti zainteresovaných stran v čase.

5.  Dodavatelé. Dodavatele je třeba vybírat (a vy-
chovávat) tak, aby i oni sami aplikovali prin-
cipy CSR. Tento přístup snižuje riziko např. 
nákupu zboží vyrobeného dětmi. Problemati-
ka výběru vhodných dodavatelů je velmi ak-
tuální (a ne vždy snadno řešitelná) u dodava-
telů zboží a služeb z rozvojových zemí.

6.  Etika. Je potřebné stanovit etické principy 
chování vůči všem zainteresovaným stranám, 
a to včetně konkurence (!). Tyto principy jsou 
obvykle zaneseny v příslušných kodexech. 

7.  Zdravá ekonomika. Organizace musí pláno-
vat pozitivní ekonomické výsledky. V rámci 
ekonomického plánování je potřebné pláno-
vat rovněž investice do komunity.

8.  Ochrana životního prostředí. Organizace musí 
identifikovat a řídit svá rizika s ohledem na 
minimalizaci negativních dopadů na život-
ní prostředí. Kromě běžného provozu je tře-
ba mít ošetřené i havarijní situace. Implemen-
tovaný systém EMS dle ISO 14001 či dle na-
řízení EMAS je nepochybně dostatečným ná-
strojem pro minimalizaci negativních dopadů 
na životní prostředí.

9.  Sociální oblast. Je třeba respektovat lidská 
práva při zaměstnávání pracovníků, uplatňo-
vat rovné příležitosti a vytvářet vhodné pra-
covní podmínky. Opět se jedná o oblast, která 
je v ČR dostatečně legislativně ošetřena, nic-
méně rizikové jsou pobočky (a dodavatelé) 
z rozvojových zemí.

10.  Podpora komunity. Podpora komunity (vět-
šinou formou dárcovství) patří k nejčastěji 
uváděným aktivitám v oblasti CSR. Dále lze 
například podporovat růst vzdělanosti ko-
munity, kulturní a volnočasové aktivity, pod-
porovat místní obchod či se podílet na ochra-
ně kulturního dědictví aj.

11.  Znalosti pracovníků. Pro systematické uplat-
ňování CSR je třeba, aby pracovníci v orga-
nizaci měli nejen základní povědomí o prin-
cipech CSR, ale především znali svoje role 
v oblasti CSR a dopady svých činností (po-
zitivní i negativní) na okolí.

12.  Zlepšování CSR. Nutnost zlepšování je spo-
lečným rysem všech systémů managementu; 
v rámci zlepšování je vhodné vyhodnocovat 
stav systému CSR např. formou monitoringu 
ukazatelů CSR, interních auditů či přezkou-
máváním vedení a podle výsledků přijímat 
opatření pro zlepšování.

Uvedený výčet není vyčerpávající, ale má 
poskytnout informaci o hlavních zásadách, 
které je třeba mít na zřeteli při systematic-
kém uplatňování aktivit CSR. Takto uplat-
ňovaná CSR vede k tomu, že se stává běž-
nou součástí každodenních aktivit a přiná-
ší benefity všem důležitým zainteresovaným 
stranám. Navíc organizace, které mají systém 
CSR zaveden, mohou přistoupit k jeho cer-
tifikaci nezávislým certifikačním orgánem. 
Tato certifikace poskytuje, kromě možnos-
ti prokazovat se certifikátem CSR, obvykle 

i to nejpotřebnější – mnoho externích podně-
tů pro zlepšování.

Je třeba popřát všem organizacím, které se na 
cestu CSR vydaly a vydají, houževnatost při 
uplatňování principů CSR a brzké dosažení prv-
ních pozitivních benefitů.

Petr Koten, výkonný ředitel ČSJ

Aby společenská odpovědnost 
organizací fungovala…
Problematika společenské odpovědnosti organizací (cSr) je velmi často diskutovaným 
tématem. Za cSr nelze považovat anebo prohlašovat pouze určitou izolovanou aktivitu, 
jejíž podstatou má být „dobrý skutek“ (např. podpora místního sportovního oddílu), ale 
je ji třeba chápat jako systematické a přirozené uplatňování sociálních a ekologických 
hledisek do každodenních činností organizace, přičemž zaměření (komerčních) organizací 
na generování zisku zůstává zachováno.

Ing. Petr Koten, výkonný ředitel České 
společnosti pro jakost

Další oblastí je rekvalifikace, systém per-
manentního hodnocení zaměstnanců a do-
poručení na kariérové postupy.

Průmysl, export, inovace – zdánlivě opo-
třebované součástky našeho slovníku. 
Čím může dnes česká strojírenská firma 
oslovit zákazníka za hranicemi? Vybudo-
vat podnik, který úspěšně vyváží, je také 
velmi drahá záležitost. Čím jste začínali 
a co světu dokážete nabídnout?

Především si musíme uvědomit, že málo-
která (česká) firma realizuje finální produkt, 
který je schopna umístit alespoň do evrop-
ských prodejních sítí. Mluvím o výrobku/
výrobcích s obratem okolo 5 až 10 mld. Kč 
ročně.

Je zcela jasné, že v rámci konkurenčního 
prostředí jsou technologie a vstupní materi-
ály pro převážnou většinu firem stejné. Z to-
hoto důvodu se nabízí jasný závěr: uplatnit 
českou technickou zdatnost, flexibilitu a vy-
užít geografickou polohu naší země z pohle-
du logistiky. 

Na jaké filozofii dnes export stavíte?
Agrostroj Pelhřimov si po 15 letech in-

vestování do technologií a výstavby nových 
výrobních prostor vytvořil dobrou pozici 
pro spolupráci s významnými nadnárodní-
mi společnostmi. Společně s tímto jsme in-

vestovali nemalé prostředky a čas také do 
vzdělanosti našich pracovníků tak, abychom 
mohli nabídnout našim obchodním partne-
rům plný servis skládající se z výroby na 
CNC technologiích, jako jsou: svařovací 
a manipulační roboty, lasery atd. 

V rámci zmíněné zákaznické podpory se 
také podílíme našimi konstruktéry a vývo-
jovým střediskem na vývojových aktivitách 
pro naše zákazníky.

Se zvyšujícím se požadavkem zákazníků na 

flexibilitu jsme učinili zásadní kroky v rámci 
externí a interní logistiky tak, abychom moh-
li dodávat ve standardech JIT, JIS a Kanban. 

Vést velkou firmu vyžaduje pevné nervy 
a nadhled. Propadáte také někdy stresu 
a kupí se vám nevyřízené záležitosti? Jak 
řešíte priority?

Vést velkou firmu není jistě jednoduché, po-
kud si plně uvědomíme zodpovědnost vůči regi-
onu, zákazníkům a zaměstnancům, a také svému 

jménu. To vše přináší určitou míru stresu během 
mého 14hodinového pracovního dne, ale držím se 
zásady: věci k řešení neodkládat a vždy dotáhnout 
do konce. 

Co byste se ještě rád naučil?
Chtěl bych se naučit, jak si najít volný čas 

pro učení se cizím jazykům. 

Pomáhá vám obtížné podnikatelské, ma-
nažerské situace zvládat humor?

Dobrý humor se vždycky hodí. Humor je 
součástí mé každodenní práce. 

Jaké lidské vlastnosti nemáte rád?
Především je to pokrytectví, nezodpovědnost, ne-

důslednost a neloajálnost. 

A jakou roli přisuzujete podnikatelskému ná-
padu, intuici? 

Toto jsou základní prvky mého úspěšného pod-
nikání. 

Agrostroj ctí ekologii, a jistě nejen proto, že je 
výrobcem zemědělských strojů. Jak se díváte na 
nešetrné zacházení s půdou u nás? 

Půda je neobnovitelný zdroj, který se musíme na-
učit lépe chránit a využívat. Zejména vytvořením 
srovnatelných podmínek pro zemědělce především 
v nových zemích EU, tak aby nemuseli nahrazovat 
kvalitu kvantitou.

ptala se Eva Brixi

► pokračování ze str. 1



12 www.premium.prosperita.info

7/2012 úSPěch v POdNIKáNí

„Rok 2011 byl pro český automobilový prů-
mysl velmi dobrý. V mnoha oblastech jsme do-
konce dosáhli historicky rekordních výsledků,“ 
řekl Ing. Martin Jahn, prezident Automap, a do-
dal: „Pokračoval pozitivní trend z roku 2010, 
kdy ekonomické oživení nastartovalo růst skoro 
všech oblastí českého automobilového průmys-
lu. Jsem velmi rád, že kromě očekávané rekord-
ní výroby osobních automobilů dvojcifernými 
tempy rostla výroba autobusů, přípojných vozi-
del, ale i motocyklů. Svou růstovou dynamiku 
potvrdila i produkce dílů a příslušenství.“

Souhrnné tržby členských firem AutoSAP byly 
vůbec nejvyšší v dějinách českého autoprůmys-
lu. V roce 2011 dosáhly hodnoty 677,5 mld. Kč. 
Ve srovnání s rokem 2010 došlo k nárůstu 
o 12,8 %. Současně AutoSAP posílil své posta-
vení v rámci ekonomiky České republiky, neboť 
jeho podíl na tržbách z průmyslové výroby ČR 
vzrostl z 18,1 % v roce 2010 na plných 19,0 % 
v roce 2011. 

Včetně dalších, „nečlenských“ firem AutoSAP 
činila souhrnná produkce českého autoprůmys-
lu v roce 2011 téměř 800 mld. Kč. Automobilo-
vý průmysl se tak podílel na tržbách z průmys-
lové činnosti 22 % a více než 8 % na HDP Čes-
ké republiky.  

Pro český automobilový průmysl je naprosto 
zásadní export. Vyváží totiž 80 % své produkce. 
Jeho export kopíroval vývoj tržeb a v roce 2011 
dosáhl rovněž historického maxima ve výši 
548,2 mld. Kč. V porovnání s rokem předešlým 
se zvýšil o 14,9 %. Podíl firem AutoSAP na sou-
hrnném exportu České republiky v loňském roce 
vzrostl na 19,1 %. 

V této souvislosti M. Jahn upozornil: „Pozitiv-
ním trendem je loňský nárůst exportu do mimo-
evropských zemí asi o jednu třetinu. I když stá-
le jsou a budou našimi hlavními zákazníky země 
Evropské unie, kam směřuje přes 80 % dodávek, 
začíná se náš vývoz diverzifikovat. A to je dobrý 
signál, protože právě v mimoevropských zemích 
je největší růstový potenciál.“

Dalším historickým rekordem roku 2011 je 
příspěvek automobilového průmyslu zahra-
ničně obchodní bilanci ČR ve výši 346,8 mld. 
Kč. Posledních sedm let by měla Česká re-
publika bez automobilového průmyslu zápor-
né saldo zahraničně obchodní bilance. Kon-

krétně v roce 2011 by se saldo ČR propadlo na 
-156,3 mld. Kč, ale díky autoprůmyslu dosáhlo 
hodnoty +191,3 mld. Kč. 

Prezident AutoSAP Ing. Martin Jahn k tomu 
dodal: „Znovu se potvrdilo, že automobilo-
vý průmysl je motorem hospodářského oživení 
ČR se zásadním pozitivním vlivem na zahranič-
ně obchodní bilanci a tvorbu hrubého domácí-
ho produktu.“ 

Postupně se znovu zvyšuje počet zaměstnan-
ců v automobilovém průmyslu a blíží se situ-
aci v období před ekonomickou recesí. Mezi 
roky 2010 a 2011 vzrostl ve firmách AutoSAP 
o 5,1 % na 110 735 osob. Včetně nečlenských 
firem AutoSAP autoprůmysl přímo zaměstnává 
zhruba 150 000 osob. V roce 2011 se tak podí-
lel na počtu zaměstnanců v průmyslových čin-
nostech 11,1 %, ale vytvořil 22,3 % objemu prů-
myslové produkce. 

Průměrná měsíční mzda ve členských fir-
mách AutoSAP meziročně vzrostla o 4,59 %. 
V roce 2011 činila 29 246 Kč. Dostala se tak 
o 20,26 % nad celostátní průměr ČR (24 319 Kč). 
Dokonce i dělnická průměrná mzda v autoprů-
myslu byla v roce 2011 poprvé mírně vyšší než 
celostátní průměr. Ve většině krajů je průměrná 
mzda nižší, než ve firmách automobilového prů-
myslu v daném kraji.

Rok 2011 zaznamenal dosud nejvyšší výrobu 
silničních vozidel v dějinách českých zemí pře-
sahující 1,2 milionů kusů. Rozhodujícím dílem 
k tomu přispěla historická maxima v produkci 
osobních automobilů (1 191 968 ks) a autobu-
sů (3 562 ks).

výroba silničních vozidel v České 
republice (ks / rok)
Rok 2007 2008 2009 2010 2011

Kategorie vozidel
Osobní 
automobily M1 925 060 934 046 976 435 1 069 518 1 191 968

Lehké užitkové vozy N1 6 238 6 288 2 650 2 745 3 013
Nákladní vozy 
N2 a N3 3 168 2 737 1 091 1 410 1 302 

Autobusy 
M2 a M3 3 182 3 496 3 067 2 711 3 562

Motocykly 
a mopedy L 2 140 1 561 749 782 1 155

Přípojná vozidla O3 a O4 2 330 2 424 761 772 1 080

Dominují osobní automobily, jejichž produkce 
meziročně vzrostla o více než 11 %. 
Společně s odvozenými lehkými 
užitkovými vozy se jich vyrobilo té-
měř 1,2 miliónu. Na tomto dalším 
historickém rekordu se Škoda Auto 
podílí 673 127 vozy, TPCA Czech 
270 705 vozy a nošovický Hyun-
dai Motor Manufacturing Czech 
(HMMC) 251 146 vozy. 

Prezident AutoSAP M. Jahn zdů-
raznil: „Můžeme být hrdí na to, že 
desetimilionová Česká republi-
ka zaujímá pozoruhodné postavení 

i v globálním měřítku. Vždyť v roce 2011 byla 
14. největším světovým výrobcem osobních aut. 
Vyrobili jsme více než 113 osobních vozů na 
1000 obyvatel a to nás řadí na 2. místo na světě, 
hned za Slovensko. A na druhém místě ve svě-
tě jsme z tohoto pohledu i ve výrobě autobusů.“  

S výjimkou nákladních vozů meziročně 
výroba všech druhů vozidel vypadá za 
rok 2011 takto:

Osobní automobily M1 1 191 968 ks, nárůst 11,4 %

Lehké užitkové vozy N1 3 013 ks, nárůst 9,8 %

Nákladní vozy N2 a N3 1 302 ks, pokles 7,7 %

Autobusy M2 a M3 3 562 ks, nárůst 31,4 %

Motocykly a mopedy L 1 155 ks, nárůst 47,7 %

Přípojná vozidla O3 a O4: 1 080 ks, nárůst 39,9 %

Významnou součástí českého automobi-
lového průmyslu jsou výrobci skupin, dílů 
a příslušenství vozidel. V roce 2011 činil po-
díl dodavatelů 45,7 % na celkových tržbách 
autoprůmyslu. Tržby dodavatelského sek-
toru meziročně vzrostly o 11 % na 309,9 
mld. Kč. Zvýšil se i jeho export o 14 % na 
215,9 mld. Kč. Tržby i vývoz dodavatelů již 
třetím rokem rostou. Postupně se tak přibližují 
hodnotám z roku 2007, nejúspěšnějšího roku 
před ekonomickou recesí. Dodavatelé jsou 
i významným zaměstnavatelem. Zaměstnáva-
jí 73 565 osob, tj. dvě třetiny pracovníků au-
tomobilového průmyslu. V roce 2011 vytvoři-
li 4 248 nových pracovních míst. 

„AutoSAP v současnosti aktualizuje své po-
slání, vizi a strategii, aby i v budoucnu udržel 
svou konkurenceschopnost. Roz-
hodně však mezi našimi hlavními 
prioritami zůstávají podpora tech-
nického vzdělávání, rozvoj lid-
ských zdrojů, výzkum, vývoj, ino-
vace a společenská odpovědnost,“ 
uvedl M. Jahn. 

Vzdělávání v technických obo-
rech AutoSAP konkrétně podporu-
je v rámci projektů Auta nás baví 
a IQ Industry. V současnosti spo-
lupracuje s MPO při tvorbě Stra-

tegie podpory odborného technického vzdě-
lávání a s MŠMT při přípravě individuálního 
národního projektu Podpora spolupráce škol 
a firem se zaměřením na odborné vzdělává-
ní v praxi. Rozvoj lidských zdrojů je tématem 
projektu AutoAdapt. Na oblast výzkumu a vý-
voje silničních vozidel se AutoSAP zaměřuje 
v projektu Technologická platforma „Vozidla 
pro udržitelnou mobilitu“. AutoSAP se rov-
něž aktivně účastní práce České technologic-
ké platformy Strojírenství a Národní technolo-
gické platformy NGV. 

Společenskou odpovědnost AutoSAP vy-
jadřuje jednak svou činností zaměřenou na 
ochranu životního prostředí (expertní skupina 
MPO k obnově vozového parku v ČR, přípra-
va legislativy k nízkoemisním zónám, pracov-
ní skupina MŽP k ekologické likvidaci vozidel 
s ukončenou životností aj.), jednak podporou 
a spoluprací s Národním fondem pro zaměst-
návání osob se zdravotním postižením. Udržu-
je pravidelné a vzájemně korektní vztahy se zá-
stupci zaměstnanců, především s OS KOVO.

V současné době má Sdružení automobilo-
vého průmyslu 152 členských firem a orga-
nizací. Z nich je většina (108 firem) výrob-
ci dílů a příslušenství. Finálních výrobců je 
14 a 30 společností a organizací provádí vý-
zkum a vývoj či poskytuje služby nebo vzdě-
lávání v oblasti automobilového průmyslu. 
Největší členskou firmou je Škoda Auto, nic-
méně dvě třetiny firem AutoSAP tvoří malé 
a střední firmy s maximálně 500 zaměstnan-
ci.  (tz)

Český automobilový průmysl překonal
v roce 2011 historické rekordy
Na výroční tiskové konferenci v červnu v Praze prezentovalo Sdružení automobilového 
průmyslu (AutoSAP) souhrnné výsledky českého automobilového průmyslu za uplynulý 
rok 2011. Ty jsou vynikající a řada z nich představuje historické rekordy. 

Sdružení automobilového průmyslu (Au-
toSAP) vyhlásilo výsledky 14. ročníku soutě-
že Podnik roku 2011 v českém automobilovém 
průmyslu. Podniky roku 2011 se staly Continen-
tal Automotive Czech Republic, Hyundai Mo-
tor Manufacturing Czech, Iveco Czech Repub-
lic, Monroe Czechia a Škoda Auto. 

V rámci AutoSAP se uskutečnila již po čtrnác-
té soutěž členských firem Podnik roku v auto-
mobilovém průmyslu. Posuzovaly se výsledky, 

kterých firmy dosáhly v roce 2011. Hodnocení 
probíhalo na základě těchto kritérií:  

1.  hospodářský výsledek před 
zdaněním (mil. Kč)

2.  přidaná hodnota na pracovníka 
v roce 2011 (mil. Kč / pracovník)

3.   a) meziroční změna tržeb za prodej 
vlastních výrobků a služeb (%) 
b) tržby za prodej vlastních výrobků 
a služeb (mil. Kč)

Kombinace uvedených kritérií absolutních 
(hospodářský výsledek, tržby), poměrových 
(přidaná hodnota na pracovníka) a růstových 
(meziroční změna tržeb) zajišťuje maximální 
objektivitu hodnocení. Umožňuje porovnat vý-
sledky firem různého charakteru, různých veli-
kostí a v různém stádiu podnikatelské činnosti 
a korigovat neobvyklé výkyvy některého z para-
metrů. Všechna kritéria mají stejnou váhu. Ko-
nečné pořadí firem je dáno součtem umístění 
podle jednotlivých kritérií, přičemž pořadí podle 

kritéria 3) je dáno součtem umístění firmy pod-
le a) a b). 

Na základě uvedených kritérií se Podniky 
roku 2011 (v abecedním pořadí) staly firmy: 
continental automotive czech republic s.r.o.
Hyundai Motor Manufacturing czech s.r.o.
iveco czech republic, a.s.
Monroe czechia s.r.o.
škoda auto a.s.

(tz)

Firmy, které za uplynulý rok získaly prvenství

Směry hlavních činností AutoSAP 

Objem produkce firem AutoSAP v roce 2011: Objem produkce firem AutoSAP v roce 2011: 
677 521,7 mil. Kč677 521,7 mil. Kč, meziroční nárůst: , meziroční nárůst: 12,76 %12,76 %
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Směry hlavních činností AutoSAP 
Strategie AutoSAP pro další období

Autoprůmysl ČR 2011: tržby téměř Autoprůmysl ČR 2011: tržby téměř 800 miliard Kč800 miliard Kč,,
                  podíl na průmyslové produkci celé ČR:podíl na průmyslové produkci celé ČR: 22,3 % 22,3 %

firmy AutoSAP
19,0 %

(v %)
firmy AutoSAP  12,76%

dalších 35 firem */ 10,37%

Σ  za autoprůmysl 12,53%
CELKEM ČR 7,20%

         */ Jedná se jen o firmy, u kterých jsou k dipozici údaje za roky 2011 a 2010 (celkem 35 firem).
3 565 667,10 3 326 182,00 239 485,10

ostatní firmy AP    
(odhad) **/ 11,57%

76 684,20600 837,50

78 916,49 70 735,17 8 181,32

793 628,46

37 190,27 3 494,09

705 268,85 88 359,61

33 696,18
677 521,70

  TRŽBY rok 2011 rok 2010 nárůst (-pokles) 2011 / 2010
(mil. Kč) (mil. Kč) (v mil. Kč)

17,0%

18,1%

19,0%

80,0%

78,8%

77,7%

2009

2010

2011

firmy AutoSAP ostatní firmy autoprůmyslu ČR ostatní průmyslové činnosti

Podíl firem automobilového průmyslu  na tržbách z průmyslové činnosti roste o 1 % ročně

Směry hlavních činností AutoSAP 
Strategie AutoSAP pro další období

Vývoj exportu kopíruje růst produkce, objem vývozu 
firem AutoSAP v roce 2011: 548 236,20 mil. Kč

nárůst 2011/2010: 14,86 %
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tržby z průmyslové činnosti export podíl exportu na tržbách

Vývoj exportu kopíruje růst produkce, objem vývozu Vývoj exportu kopíruje růst produkce, objem vývozu 
firem AutoSAP v roce 2011:firem AutoSAP v roce 2011: 548 236,20 mil. Kč,

                                                                                                  nárůst 2011/2010:nárůst 2011/2010: 14,86 %
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„Dvě třetiny oslovených budoucích investorů 
v České republice již mají zkušenosti s investiční-
mi pobídkami a mají zájem se o ně opět ucházet. 
Mezi obory s nejvýznamnějšími investicemi do-
minuje automobilový průmysl, strojírenství a che-
mie,“ uvedl k závěrům průzkumu Marek Roman-
cov, partner v daňovém oddělení Deloitte.

„Novela zákona o investičních pobídkách spl-
nila očekávání investorů a potvrzuje se, že zača-
la platit ve správné době,“ říká generální ředi-
tel agentury CzechInvest Miroslav Křížek a do-
dal: „Pro CzechInvest představuje důležitý ná-
stroj, díky kterému můžeme nalákat do České 
republiky další významné investory, kteří před-
stavují nejen příjmy do státní kasy, ale rovněž 
nová pracovní místa a příležitosti pro tuzemské 
dodavatele.“

„V předchozím režimu nevyčerpalo pobíd-
ky v plné výši 57 procent dotazovaných investo-
rů. Dvě třetiny z nich přitom hodnotu přislíbených 
pobídek nedokázalo využít z více než jedné čtvr-
tiny. Průzkum tím napovídá, že prodloužení sle-
vy na dani z příjmů z pěti na deset let, kterou se 
v novele zákona podařilo prosadit, byl krok správ-
ným směrem. Povzbudí nejen firmy v dalším in-
vestování, ale bude mít dopad také na kvalitu in-
vestic, u nichž se nebudou firmy bát investovat do 
vyspělých a náročných technologií,“ doplnil Ka-
mil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční in-
vestice – AFI.

Podle realizovaného průzkumu by navíc 15 pro-
cent zamýšlených investic mělo být zacíleno na 
nový koncept tzv. strategické investiční akce, při 
které je poskytována přímá finanční podpora. Toto 

důležité kritérium pobídek sledují zejména velcí 
investoři. Formu přímé finanční dotace přitom již 
delší dobu poskytuje většina konkurenčních států 
v našem regionu a v České republice se nyní stává 
lákadlem pro investice ve výši nad 500 milionů ko-
run a zároveň 500 nových pracovních míst v přípa-
dě zpracovatelského průmyslu a 200 milionů ko-

run a zároveň 120 nových pracovních míst u tech-
nologických center. 

Ačkoliv mají firmy zájem se o investiční pobíd-
ky ucházet, v jejich využívání vidí několik omeze-
ní. Mimo jiné očekávají firmy od vlády flexibilněj-
ší provázání investiční podpory s globálním eko-
nomickým vývojem: „Jako nejvýznamnější riziko 
v českém zákoně o dani z příjmů vnímají investo-
ři přísně vymezené podmínky v oblasti převodních 
cen, které například na Slovensku v zákoně tak-
to zakotveny nejsou. Dalším rizikem pro investo-
ry je také omezení vybraných operací s podnikem 
v průběhu přidělené investiční pobídky. Tato ome-
zení mohou mít za následek rozhodnutí investorů 
neinvestovat v České republice,“ dodal Luděk Ha-
náček, ředitel v daňovém oddělení Deloitte.

Průzkum byl realizován v květnu 2012 a nava-
zuje na novelizaci zákona o investičních pobíd-
kách č. 72/2000 Sb., který začne platit v červenci 
tohoto roku. Průzkumu se zúčastnily desítky firem 
z řady odvětví, především automobilového prů-
myslu a strojírenství. Ve vzorku byly zastoupeny 
jak menší podniky do 100 zaměstnanců, tak střed-
ní a velké firmy. (tz)

Novela zákona pomůže zvýšit zájem 
firem investovat v České republice
v průzkumu mezi firmami, který provedla společnost deloitte ve spolupráci s agenturou 
czechInvest a Sdružením pro zahraniční investice – AFI, uvedla více než polovina 
dotázaných společností (56 %), že po novele zákona o investičních pobídkách zvažuje 
využít investiční pobídky. Ty je možné využít pouze v případě, že firmy investují právě 
v České republice. Schválený právní předpis tak přichází v době, kdy firmy zvažují nové 
investice ve střední evropě. Nejvíce firmy plánují investovat do zpracovatelského průmyslu 
a technologických center. 

Z Říše Středu (Číny) se stalo jedno z nej-
důležitějších odbytišť pro evropské automo-
bilky a tento trend pokračuje i dále. Nicmé-
ně automobilky ze střední Evropy se dostá-
vají čím dál tím více pod tlak kvůli Čínským 
firmám (SAIC, Changan, Geelzy-Volvo atd.). 
Správná strategie rozhodne o tom, jestli a do 
jaké míry se automobilky a jejich dodava-
telé ze střední Evropy prosadí a jakou pozi-
ci si vybudují. Další výzvou je fakt, že je čín-
ský trh roztříštěn. Nicméně ambiciózní čín-
ská pětiletka s cíli efektivních využívání zdro-
jů a udržitelnosti je vynikající příležitost pro 
evropské know-how v oblasti hybridních aut 
a elektromobilů. Vyplývá to ze studie „Vliv 
Číny na automobilový průmysl ve střední Ev-
ropě“ od společnosti Roland Berger Strategy 
Consultants, která byla vydána k příležitosti 
mezinárodní automobilové výstavy v Pekingu 
v letošním roce.

„Čísla v Číně stále rostou – a to výrazně. 
V roce 2018 bude trh s osobními automobily 
v Číně dvojnásobný oproti trhu v USA, nebo zá-
padní Evropě,“ řekl Rupert Petry, autor studie 
a řídící partner Vídeňské kanceláře společnosti 
Roland Berger. Osmiprocentní roční nárůst zde 
znamená přírůstek 33 milionů osobních vozů. 
Evropští výrobci tím získali významné podíly na 
trhu: „VW nyní již prodává 30 % ze své celkové 
výroby v Číně. Na druhou stranu je již 5 automo-
bilek z Číny jako SAIC, Changan, Geely-Volvo, 
Chery a Dongfeng mezi Top 20 automobilkami 
na světě. Tento trend je navíc rostoucí.

Správná strategie pro Čínu
Čínský automobilový průmysl se v jednotli-

vých regionech velmi liší. Na východním pobře-
ží dominuje luxusní segment, a tím je dobrým 
odbytištěm zejména pro německé automobil-
ky. Na západě a ve vnitrozemí převažují menší 
a kompaktní vozy. „Všeobecně rostoucí příjem 
zvyšuje poptávku po osobních vozech. Příplat-
kové výbavy, a to zejména v oblasti ‚info a zába-
va‘ jsou velmi poptávány,“ uvedl R. Petry. 

Pro automobilky a jejich dodavatele ve střed-
ní Evropě budou mít strategické pozice v Číně 
v nadcházejících letech obrovský význam. Ze-
jména jde o výstavbu dalších výrobních kapacit. 
„Nepočítáme s relokací současné výrobní kapa-
city ze střední a východní Evropy, ale s výstav-
bou dodatečné kapacity. Samozřejmě bude zále-
žet na lokálních požadavcích a právním rámci. 
Evropané musejí pro čínský trh vyvinout nové 
modely, a to ve všech segmentech,“ sdělil R. Pe-
try. General Motors (GM) s místní nezávislou 
organizační strukturou je dobrým příkladem pro 
dobrou strategii v Číně, včetně výzkumu, vývo-
je a „GM univerzity“.

dodavatelé jsou poptáváni
Evropské automobilky čím dál tím více oče-

kávají, že je jejich dodavatelé budou doprová-
zet i do Číny – to se týká také firem v Rakousku 
a střední Evropě. Je to proto, že přístup ke stá-
le důležitějším čínským dodavatelům není ze za-
hraničí možný. Stále více evropských a americ-
kých dodavatelů (např. Bosch a Manga) má již 
svá R&D centra v Asii.

Také středoevropští výrobci jsou aktivní. Při-
bývají joint ventures s místními výrobci a to pře-
devším v segmentu užitkových vozů. „V tomto 
segmentu vytvořili strategické partnerství Mer-

cedes a MAN. V Číně si od toho slibují pokroky 
v designu, snížení emisí a celkově dosažení ev-
ropských standardů,“ doplnil R. Petry.

Čína potřebuje nutně know-how
V následujících letech budou čínské auto-

mobilky vstupovat na evropský trh ojediněle 
a s rozvahou. „To je dáno chybějícími techno-
logiemi. Dále budou dostatečně zaneprázdně-
ni růstem na svém domácím trhu. Proto by pro 
ně bylo velmi složité zajistit financování nových 
závodů a distribučních sítí v Evropě. Neočeká-
váme tedy žádné investiční vlny z Číny do střed-
ní a východní Evropy,“ uvedl R. Petry. Do roku 
2018 bude tvořit podíl čínských automobilek na 
evropském trhu necelé jedno procento. Jistá ex-
panze ale už začala: Greatwall, Chery a FAW již 
mají pobočky v Jižní Americe, Africe, střední 
a východní Evropě a jihovýchodní Asii.

Podobně to vypadá i v případě čínských doda-
vatelů. V Evropě investují jen sporadicky, větši-
nou z důvodu nákupu technologií. „V delším ho-
rizontu jsou ale investice ve střední Evropě mož-
né, zejména u montážního sektoru. Zde má regi-
on střední a východní Evropy velmi dobré jmé-
no – a to i v Asii,“ dodal R. Petry.

Šance pro automobilky a jejich dodavatele
Čínský automobilový trh se 14 značkami není 

moc homogenní; z důvodu silného růstu v uply-
nulých dvou letech dochází nyní ke konsolida-
ci. Do toho se plete také čínská vláda. V aktu-
ální pětiletce (2011–2015) schválily orgány 
nové zákony, které zvýhodňují místní automo-
bilky. V budoucnu mohou ale evropské automo-
bilky zabodovat: „V oblasti efektivního využi-

tí energie dojde v následujících letech ke sní-
žení spotřeby pohonných hmot o jednu pětinu 
– díky hybridům a elektromobilům. A tady mají 
automobilky ze střední Evropy významnou kon-
kurenční výhodu oproti čínským automobilkám. 
Je to také velká šance pro rakouské dodavate-
le,“ vysvětlil R. Petry. Čína má totiž ambiciózní 
plán: podle pětiletky se má do roku 2015 snížit 
exhalace CO2 o 30 procent. (tz)

Čínský automobilový trh pokračuje v předhánění ostatních

Každý, kdo chce od Pozemkového fon-
du ČR koupit půdu na splátky, se musí 
nechat ohodnotit, nechat si udělat ra-
ting. Toto nové nařízení platí 
i pro fyzické osoby. Platí záro-
veň i jednoduchá rovnice: čím 
lepší rating, tím nižší úrok.

Pozemkový fond ČR uznal 
Rating MSP, který nabízí Hospodářská ko-
mora hl. m. Prahy, jako vhodný nástroj pro 
objektivní posouzení ekonomického zdraví 
firem a osob. Proto bude při určování vý-
še splátek přihlížet právě k dosaženému vý-

sledku ve stupnici Ratingu MSP. Hospo-
dářská komora hl. m. Prahy ve spolupráci 
se společností CCB – Credit Czech Bureau 

poskytuje od roku 2003 Rating 
MSP, jak právnickým osobám, 
tak osobám samostatně výdě-
lečně činným a nově i fyzickým 
osobám nepodnikajícím. 

V praxi nové nařízení znamená, že kaž-
dý, kdo si bude chtít od Pozemkového fon-
du ČR koupit půdu podle zákona o podmín-
kách převodu zemědělských a lesních po-
zemků z vlastnictví státu na jiné osoby nebo 

zákona o podmínkách převodu majetku stá-
tu na jiné osoby, musí na jednání s úřední-
ky fondu přinést osvědčení o ratingu. Ne-
týká se to osob a firem, které za 
půdu zaplatí v hotovosti. 

Na základě ratingového hod-
nocení, přičemž nejlepším hod-
nocením v Ratingu MSP je stu-
peň A a nejhorším C-. Pozem-
kový fond stanoví, s jak vysokým úrokem 
bude fyzická či právnická osoba zakoupe-
nou půdu či les splácet.

Rating MSP od jeho vzniku využily tisíce 

firem z celé České republiky. Požádat o něj 
musí i firmy, které se ucházejí o peníze Ev-
ropské unie a Ministerstva obchodu a prů-

myslu ČR z Operačního progra-
mu podnikání a inovace (OPPI). 
Jen za rok 2011 si Rating MSP ne-
chalo udělat více než 5000 firem.

Pro získání Ratingu MSP stačí 
udělat jednoduchou věc: přihlá-

sit se na webové stránky www.ratingmsp.cz, 
kde jsou vše potřebné informace a formulá-
ře ke stažení.

(tz)  

Kdo chce půdu od Pozemkového fondu, musí mít Rating MSP

HELIOS Green nejen 
ve světě knih

Albatros Media a.s. je mediální společnost 
nabízející široké spektrum produktů – přede-
vším knih, ale mnoha dalších. Vedle naklada-
telské činnosti se věnuje také distribuci a dal-
ším souvisejícím aktivitám. Všechny činnos-
ti Albatrosu podporuje v České republice od 
roku 2010 podnikový informační systém HE-
LIOS Green. Systém se za dva roky stal nepo-
stradatelným pomocníkem managementu spo-
lečnosti i jejích pracovníků. Na základě pozi-
tivní zkušenosti z české mateřské společnos-
ti byl proto systém  v loňském roce zaveden 
i v nově založené společnosti Albatros Media 
Slovakia.

„Stejně, jako v Albatrosu ČR, i na Slovensku 
nám pořízení systému HELIOS přineslo mno-
hé benefity,“ řekl Ing. Stanislav Švarc, IT ma-
nager společnosti. „Za všechny mohu jmeno-
vat především optimalizaci procesů, zprůhled-
nění a zpřesnění evidence a velmi důležitá je 
pro nás také provázanost ERP s B2B a B2C 
aplikacemi.“

(tz)
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A protože vlastně ani pořádně nevíme, o ja-
kou technologii se jedná, v čem mohou spočí-
vat podnikatelská rizika nebo obavy z dopadů 
těžby na životního prostředí, pozvali jsme si 
k besedě jednoho z předních odborníků v ob-
lasti ložiskové geologie, vrtného a seizmické-
ho průzkumu a těžby přírodních uhlovodíků, 
Ing. Stanislava Benadu, Ph.D. 

Na úvod prozraďme, že jste také zaklada-
tel občanského sdružení Muzeum naftové-
ho dobývání a geologie v Hodoníně, před-
sedou jeho správní rady, a také poradcem 
pro oblast těžby plynu a ropných produk-
tů v řadě odborných komisí. Kdy občanské 
sdružení vzniklo a jakou roli sehrává? 

O zdokumentování více jak sto let trvajícího 
hledání a těžby ropy na území Česko-Sloven-
ska jsem přemýšlel dávno. Existoval i projekt 
vybudování naftového skanzenu v místech 
nejstaršího českého ložiska – Nesytu u Hodo-
nína, a když se v roce 2004 rušila vojenská ka-
sárna, naskytla se možnost využít jednu z bu-
dov k umístění muzea. Připravili jsme projekt 
a prostor získali. Tak vzniklo občanské sdru-
žení Muzeum naftového dobývání a geologie, 
jež založilo pár nadšenců, kteří dříve v oboru 
pracovali nebo pracují.

Pokud jde o naši činnost, vedle možnosti se 
občas potkat, dokumentovat historii a zachra-
ňovat některé zajímavé technické památky, se 
snažíme umožnit zájemcům nahlédnout do ta-
jemství ropy. Jak přírodní uhlovodíky vznika-
jí, co jsou ložiskové pasti a jak se ropa či plyn 
těží se všemi specifiky a technologickými po-
stupy; mnohé lze zhlédnout prostřednictvím 
filmů či animací, nechybějí některé nástroje 
a zařízení, a lze si také k ropě přivonět, vidět 
její fluorescenci... 

Břidlicový plyn je v současnosti žhavé 
téma pro plynárenství i celosvětovou ener-
getiku, protože podstatně rozšířil možnos-
ti dodávek zdrojů energie. V čem spočíva-
jí jeho výhody? 

Zemní plyn, pro který se vžilo označe-
ní „břidličný“, je stejný metanový plyn jaký 
denně používáme na topení nebo vaření. Je 
známo, že jde o přírodní látku vzniklou z těl 
odumřelých drobných živočichů nahromadě-
ných na mořském dně s omezenou cirkula-
cí vody, kde bezkyslíkové prostředí dovoli-
lo pohřbení zbytků organismů do vrstev čer-
ného bahna. 

Když se bahno ponořilo pod tíhou dalších 
sedimentů hlouběji, proběhl proces jeho pře-
měny v břidlice, a pokud se tyto „ropomateč-
né“ horniny dostaly ještě hlouběji, tak začal 
proces tvorby uhlovodíků. „Břidličný“ plyn 
tedy představuje ty molekuly metanu, kte-
ré nenašly svou cestu z ropomatečných břid-
lic, ale zůstaly uvězněny v mikroskopických 
dutinkách v jejich nitru. Klasická, konvenč-
ní ložiska, zvláště v Evropě, mají rozmě-
ry v délce několika málo kilometrů. Plochy, 
kde se ukládalo bahno, jsou mnohokrát větší, 
představují desítky kilometrů. Takže „břidli-
ce“ představují úplně nový zdroj uhlovodí-

ků v horninách pod 
námi, který můžeme 
využít. Je to nerost-
né bohatství vytvoře-
né sluncem, mořem 
a životem před mi-
liony let. A spalová-
ním metanu vzniká 
jen vodní pára a oxid 
uhličitý, který je při-
rozenou součástí naší 
atmosféry. 

Jak by se dala velmi 
zjednodušeně vy-
světlit technologie 
dobývání břidličné-

ho plynu? 
Abychom mohli najít a posléze těžit ten-

to plyn, musíme vyvrtat hluboký vrt. Tako-
vých vrtů se hloubí v naší zemi ročně něko-
lik desítek pro konvenční ložiska, při průzku-
mu jiných nerostů nebo pro získání termální 
energie. Je to technická činnost s dopady na 
okolní krajinu. Na vhodném pozemku, větši-
nou dále od lidských sídel, se musí skrýt or-
nice na ploše zhruba 100 x 100 m. Na mís-
to se podloží fólie a pak betonové panely. Na 

nich se postaví vrtná souprava, která něko-
lik měsíců hloubí vrt. Když těžba za něko-
lik let skončí nebo je průzkumný vrt neúspěš-
ný, panely se odstraní a pozemek rekultivu-
je. Za několik let nikdo ani nepozná, že se 
zde něco dělo. Vrt je díra do země posléze 
vyztužená sešroubovanou ocelovou trubkou, 
kde prostor mezi horninou a trubkou je zapl-
něn cementovou kaší. Pro to, aby se mohlo 
cokoliv těžit (tedy i konvenční ložiska), tak 
je nutno perforovat ochrannou trubku (paž-
nici), to znamená většinou prostřelit malé ot-
vory, kterými médium z hornin může vtékat 
při těžbě do vrtu. Až potud je vše standard-
ním procesem. 

Co po vrtu následuje?
Pro málo propustné vrstvy nebo břidlice 

se provádí hydraulické štěpení hornin, aby 
se vytvořily cestičky, kudy může plyn nebo 
ropa k otvoru v pažnici horninou přitéci. 
Hydraulické znamená, že se velkým tlakem 
do vrtu a přes otvory v pažnici do horniny 
tlačí voda. Ta způsobí vytvoření mikropuk-
linek v délce desítek i stovek metrů od vrtu. 
Aby se zabránilo jejich opětovnému uzavření 
po poklesu tlaku, tlačí se do mikropuklinek 
spolu s vodou také jemná frakce písku. Zrn-
ka písku zabrání uzavření mikropuklin a plyn 
jimi může protékat k vrtu. A zde je háček; 
aby písek dobře klouzal puklinami a byl dob-
ře nesen nebo tlačen vodou, 
přidává se minimální množ-
ství látek, které písek „na-
mažou“. 

Jde tedy o použití plnicích 
médií, můžete je blíže spe-
cifikovat? 

Štěpicí kapalinu tvo-
ří z 99 % voda s jistým 
množstvím křemitého pís-
ku. Méně než procento tvoří 
různé přísady. Často to jsou 
běžné látky jako soli, povr-
chově aktivní či viskózní 
přísady. Faktem je, že v mi-
nulosti se používaly i olejo-
vé (ropné) látky – ona v těch 
břidlicích ropa také vzni-
ká – nebo složité alkoholy, 
jako např. glykol. Všechny 
tyto chemikálie jsou však 
v tak malých koncentracích, 
že se nedá mluvit o jejich 
nebezpečnosti. 

Stojí naše ložiska za ově-
ření, tedy splňují geologic-
ké a další požadavky pro 
možnost budoucí těžby? 

Jestli břidlice na našem 

území budou schopny produkovat plyn, neví-
me. Někdo musí provést relativně nákladný 
a rizikový průzkum. Na východní a jižní Mo-
ravě se vyskytuje ropa a plyn. Takže tu musí 
být také zdrojové horniny. Zda jsou však 
v dosažitelných hloubkách a natolik křehké, 
aby se daly rozpukat a plyn těžit, a jestli je 
obsah plynu dostatečný, to může prokázat jen 
geologický průzkum. 

Jaká jsou vlastně kritéria pro rentabilitu 
těžby v evropských podmínkách, návrat-
nost investic ve srovnání s USA? 

Evropský problém spočívá v tom, že zde 
nepracuje mnoho společností, které umí hyd-
raulické štěpení provést správně. Proto jsou 
tyto operace velmi drahé. Pokud by se ukáza-
lo, že „břidlice“ mohou být dobrým zdrojem 
plynu, jistě by tak, jako v Americe, vznikla 
řada podobných firem a konkurenční tlak by 
stlačil ceny dolů. Dalším problémem v Ev-
ropě je vysoká hustota osídlení. Nejsou zde 
pustiny ani polopouště a Evropané si také 
chrání přírodní území. Přesto tu lze najít dost 
míst pro realizaci vrtů, kde příroda i život lidí 
nebudou příliš ovlivněny. 

Česká geologická služba zpracovala pro 
Ministerstvo životního prostředí ČR studii 
nazvanou Nekonvenční zemní plyn z břid-
lic. K jakým závěrům v ní dospěla? 

Ve studii bylo potvrzeno, že „břidličný“ 
plyn je skutečně reálným a novým zdrojem 
energie a vyskytuje se na různých místech ve 
světě. Pro to, aby bylo možno potvrdit, zda je 
jej možno nalézt a těžit také v České republi-
ce, je nutno provést důkladná geologická bá-
dání a nákladný průzkum nadějných oblastí. 

Je tedy plyn z břidlic u nás zdrojem, který 
přeci jen stojí za úvahu? 

Rozhodně by mělo být zjištěno, zda u nás 
takové zdroje jsou. Až podle toho, kolik by 
pak taková těžba stála a jaké by měla dopa-
dy na životní prostředí, by bylo možno roz-
hodnout, kdy a kde by se mohla realizovat. 
V Americe přinesla těžba z těchto nekon-
venčních zdrojů pokles ceny plynu téměř 
o polovinu. Pokud v Evropě ceny energií po-
rostou, bude těžba z „břidlic“ jistě nutnou al-
ternativou.  připravil Jiří Novotný

břidlicový plyn u nás: Sci-Fi, nebo realita? 
O možnostech těžby zemního plynu z břidlicových ložisek uložených hluboko v podzemí se 
u nás vážně uvažuje. Otázkou je, jestli by to byly v našich geologických podmínkách dobré 
investice, ponecháme-li stranou všechny argumenty již proti samotným zkušebním vrtům 
a obavy o životní prostředí vlivem takové těžby. 

Muzeum naftového dobývání a geologie 
Občanské sdružení – člen Asociace muzeí a galerií ČR
zve zájemce k prohlídce expozic:
•  vnitřní expozice historie průzkumu a těžby nafty a zemního plynu na Moravě, na Slovensku 

a v Rakousku, expozice způsobů hledání ložisek přírodních uhlovodíků a expozice geologie;
• kinosál s nabídkou audiovizuálních programů z činnosti naftařských profesí; 
• venkovní expozice – technologický park.

Muzeum naftového dobývání a geologie
Kasárenská ul. 1022
695 01 Hodonín
Tel.: +420 604 413 665, 607 851 686
E-mail: mng.hodonin@seznam.cz
www.mng.webz.cz

Otevírací doba
Po – Pa:   9.00 – 15.00
So – Ne: 13.00 – 15.00
Pro skupiny a zájezdy je nutné dohodnout 
prohlídku předem telefonicky nebo el. poštou

Ing. Stanislav Benada, Ph.D., předseda správní 
rady Muzea naftového dobývání a geologie 

v Hodoníně

Část venkovní expozice Muzea naftového dobývání a geologie v Hodoníně

Naše činnosti:
■ Dodávky a servis plynárenských zařízení
■ Regulace a měření plynu, odorizace, dálkové měření odorantu
■ Plynové expanzní turbíny
■ Plynovody, speciální práce na plynovodech, jiné produktovody
■ Průmyslové klimatizace a chladicí systémy
■ Důlní investiční a technologické celky
■ Výstavba a rekonstrukce kotelen a výměníkových stanic
■ Dodávky domovních a průmyslových plynoměrů
■ Výstavba, dodávky plnicích technologií a servis CNG  stanic
■ Přestavby vozidel na CNG pohon

GASCONTROL dodavatel 
plnicích technologií CNG

GASCONTROL, společnost s r.o.
Nový Svět 59a/1407, 735 64 Havířov-Suchá

Tel.: +420 596 496 411, Fax: +420 596 412 397
gascontrol@gascontrol.cz

www.gascontrol.cz

Firma GASCONTROL, společnost s r.o., jako tradiční výrobce 
a dodavatel plynových zařízení, obohatil své nabídkové port-
fólio o dodávky plnicích technologií stlačeného zemního plynu 
(CNG). Základ technologie tvoří kompresory špičkové kvality od 
světově uznávaného švýcarského výrobce GREENFIELD.

inzerce

inzerce
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Jak přivolat déšť
Mike Schulz, John E. Doerr

Na rozdíl od příruček, plných tlachání a prázd-
ných pojmů, přicházejí autoři se skutečně novým 
přístupem, s praktickými, podnětnými a užitečný-
mi opatřeními a metodami, které vás připraví na 
úspěch a dovedou vás k němu.

Senior – zákazník budoucnosti
Andreas Reidl

Starší generace se stále více dostává do ohnis-
ka zájmu veřejnosti. Kdo chce uspět na tomto trhu 
spotřebitelů, musí na seniory cíleně zaměřit své 
marketingové aktivity.

První kroky v podnikání
Martina Václavíková

Tato kniha o strategiích a plánování je napsána 
srozumitelným a zábavným způsobem a je určena 
pro každého, kdo stojí před rozhodnutím začít pod-
nikat. Ve smyšleném příběhu poskládaném ze sku-
tečných životů a zkušeností se dozvíte, jak založit 
úspěšnou prodejnu, jak nalézt ty správné zákazní-
ky pro své produkty, jak se odlišit od konkurence.

Warren buffett hovoří
Janet Lowe

Warren Buffett je považován za nejdynamičtěj-
šího investora všech dob. Kniha je plná přemítání 
o tématech, jako je internetové podnikání, rodina 
a přátelé, placení daní. Autorka předkládá Buffet-
tovy poznatky, vize a filozofické názory. 

neZapoMeňte na KniHu

naše Kavárna

J. tourek do philipsu
Společnost Philips oznámila jmenování Jiří-

ho Tourka (37) generálním ředitelem Philips 
Česká republika a ředitelem sektoru Philips 
Lighting. Tourek přichází ze společnosti Ideal 
Standard. (tz)

Finance Leaseplan řídí M. brix
Martin Brix (38) byl jmenován finančním ředi-

telem společnosti LeasePlan Česká republika, tu-
zemské pobočky světového lídra operativního lea-
singu automobilů. Do Prahy se vrací po pěti letech, 
které strávil v pozici finančního ředitele rumunské-
ho zastoupení skupiny LeasePlan.  (tz)

Grada publishing, a. s.
u průhonu 22, 170 00 praha 7
tel.: 234 264 401
Fax: 234 264 400
http://www.grada.cz

Jak žít podle vlastních představ
a nepodléhat tlaku okolí
Kitz Volker, Tusch Manuel

Autoři tohoto bestselleru čtivě a poutavě ukazu-
jí, jak dnes často plníme očekávání druhých namís-
to toho, abychom žili svůj vlastní život. Absurdní 
tlak, ať už na výkon, seberealizaci, perfekcioniz-
mus, nebo na to být za každou cenu v rovnováze 
a nacházet ve všem smysluplnost, způsobuje naši 
vnitřní rozervanost.

umíme to s konfliktem!
PaedDr. Medlíková Olga

Ať chceme, nebo ne, konflikt je součástí našeho 
osobního i pracovního života. Cílem této praktic-
ké příručky je vytvořit určitou „mapu“, podle kte-
ré se lze „pohybovat“ v konfliktních situacích. Na-
učte se předcházet zbytečným konfliktům, a pokud 
už k nezbytným střetovým situacím dojde, ovlád-
něte techniky jejich řešení.

Sebedůvěra v práci
Taylor Ros

Zdravá sebejistota je základem úspěchu. Díky 
ní dokážeme více a máme lepší výsledky. Tato 
knížka vám pomůže zvýšit vaši sebedůvěru 
a dále ji rozvíjet. Na začátku se v podrobném 
dotazníku dozvíte, jaké je vaše sebehodnocení, 
a pak vás již zkušená psycholožka provede svě-
tem sebedůvěry a podělí se o nejzajímavější zjiš-
tění, která vyplynula z rozhovorů s dvaceti pro-
fesně velmi úspěšnými osobnostmi. 

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

Moderní přístupy k řízení výroby
Miloslav Keřkovský, 
Ondřej Valsa

Třetí doplněné vydání nejprodávanější 
publikace ediční řady C. H. Beck pro pra-
xi přináší v oblasti přístupu k řízení vý-
roby řadu nových postřehů. Za téměř čty-
ři roky, které uplynuly od předchozího vy-
dání, došlo k řadě změn. Především tlak 
na ceny výrobků a služeb, a tím na výrob-
ní náklady, se stal v důsledku světových 
ekonomických problémů velmi význam-
ný. Firmy v tomto prostředí hledají veške-
ré možnosti, jak náklady na výrobu snížit, 
a to při zachování konkurenceschopnosti 
výrobků. Klasické Porterovo schéma po-
larizovaných nákladových a diferencova-
ných strategií již mnohdy neplatí. Zákaz-
ník stále častěji požaduje specifické vý-
robky a služby za nízkou cenu. 

Mastercard Mobile přichází
Společnost MasterCard Europe společně s part-

nery ČSOB, Era a Wincor Nixdorf, představuje 
na českém trhu novinku pro mobilní platby, služ-
bu MasterCard Mobile. Tato moderní platforma 
má široké uplatnění a umožňuje placení mobil-
ním telefonem na internetu, ale např. i pro dárcov-
ské platby, jízdné, placení v kamenných obcho-
dech atp. MasterCard Mobile se rozebíhá i v okol-
ních zemích. Na českém trhu bude fungovat od 
konce roku 2012, nyní se testuje beta verze.

„MasterCard Mobile umožňuje držitelům běž-
ných karet realizovat platby ze svých chytrých te-
lefonů bezpečnou a pohodlnou cestou. Jedná se 
o mezinárodně standardizovanou metodu navr-
ženou společností MasterCard. V České republi-
ce bude tento program realizován ve spolupráci se 
společnostmi Wincor Nixdorf jako poskytovate-
lem technologie a ČSOB jako acquirerem transak-
cí,“ uvedl Miroslav Lukeš, generální ředitel Mas-
terCard Europe pro Českou republiku a dodal, že 
do budoucna bude systém fungovat i v dalších ze-
mích, v tuto chvíli se rozbíhá např. v Maďarsku, 
Polsku a Rusku.

Služba bude určena v první vlně pro majitele 
telefonů s platformami iPhone a Android. Bez-
pečné platby prostřednictvím MasterCard Mo-
bile je možné používat okamžitě na všech pod-
porovaných telefonech, bez nutnosti speciálního 
hardwarového vybavení (NFC, secure element) 
nebo speciálního software (SIM toolkit). Posta-
čí pouze chytrý telefon a připojení k internetu, 
ať už mobilní, nebo WiFi. Služba bude uvedena 
do provozu do konce roku 2012, uvedl Michal 
Prázný, Area Delivery Manager, Easter Europe, 
Wincor Nixdorf.  (tz)

LeGo naší LeGiSLativy

v červnu bylo vyhlášeno 311 firemních 
bankrotů, je to o 19 více než v květnu. 
v období od července 2011 do června 2012 
bylo vyhlášeno 2958 firemních bankrotů, 
což je o 952 více než ve stejném období 
před rokem. „celý meziroční přírůstek 
šel na vrub fyzických osob podnikatelů, 
protože počet bankrotů právnických osob 
se o 35 případů snížil,“ uvedla vedoucí 
analytického oddělení společnosti 
ccb – czech credit bureau, a. s., věra 
Kameníčková.

Více než 40 procent všech bankrotů právnic-
kých osob vyhlášených v červnu se týkalo fi-
rem v odvětví obchod a pohostinství a třetina 

pak odvětví poskytující služby. V těchto dvou 
odvětvích byly v posledních 12 měsících vyhlá-
šeny více než dvě třetiny všech bankrotů práv-
nických osob. „V meziročním srovnání však 
v odvětvích poskytujících služby počet bankro-
tů právnických osob poklesl o 10 procent, nao-
pak nejrychleji se meziročně zvýšil počet ban-
krotů právnických osob podnikajících v odvětví 
zemědělství a dobývání (o 26 procent),“ upřes-
nila Věra Kameníčková.

Téměř pětina všech firemních bankrotů vyhlá-
šených v červnu se týkala firem se sídlem v Mo-
ravskoslezském kraji (59 případů), 45 bankrotů 

bylo vyhlášeno u firem se sídlem v Ústeckém 
kraji a 43 pak v Praze. Pouze jeden bankrot byl 
vyhlášen v Pardubickém kraji a šest se týkalo fi-
rem se sídlem v Plzeňském kraji. 

Návrhů na firemní bankrot bylo v červu po-
dáno 634, což je o 94 návrhů méně než v květ-
nu, pokles se týkal výlučně návrhů na bankrot 
právnických osob. V období červenec 2011 až 
červen 2012 se však meziročně počet návrhů 
na bankrot právnických osob o 4 případy snížil 
a počet návrhů na bankrot fyzických osob pod-
nikatelů se naopak o 1466 případů zvýšil. 

(tz)

Firemní bankroty rostou

SponZorinG, cHarita, poMoc
nominujte zdravotně postiženého 
na Zaměstnance roku! 

Až do 15. září 2012 můžete nominovat dva své 
zaměstnance, kteří jsou osobami se zdravotním 
postižením na cenu Zaměstnanec roku. Soutěž 
pořádá Nadační fond pro podporu zaměstnává-
ní osob se zdravotním postižením (NFOZP), ve 
spolupráci se Sdružením automobilového prů-
myslu, CZECH TOP 100, společností LMC 
a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. (tz)

Po více než čtyřicetileté přestávce se ve dnech 
22. až 24. června. uskutečnily v Roudnici nad La-
bem závody evropského poháru rychlostních člu-
nů VEMEX Hydro GP 2012 – oficiální závody 
UIM. Navázaly tak na 60leté tradice tohoto spor-
tu u nás; v Roudnici nad Labem se v roce 1969 
konalo mistrovství světa a největší boom závody 
rychlostních člunů u nás zaznamenaly v 80. le-
tech, kdy se tomuto sportu věnovalo přes 50 zá-
vodníků, mezi nimiž nechyběli drži-
telé titulu Mistr světa a Evropy. Le-
tošního závodu Evropského šampi-
onátu Formule R 1000 Class, mezi-
národního závodu v kategorii O-500 
Class, O-350 Class, O-250 Class a Mistrovství 
Německa v kategorii O-350/250 Class a závodu 
veteránů, se zúčastnilo na 60 závodníků ze 20 ev-
ropských zemí.

Tuto výjimečnou sportovní i společenskou akci 
iniciovali a za pomocí partnerů zorganizovali bra-
tři Michal a Petr Imramovští (Michal je mnoho-
násobným mistrem Československa, ČR, držite-
lem řady mezinárodních titulů včetně Mistr Ra-
kouska (1987), Německa (1988), Vítěz Světové-
ho poháru (1988), Mistr Světa 1988 a Mistr Ev-
ropy (1992). 

Na tom, že se závody rychlostních člunů v rám-
ci Evropského poháru letos do Roud-
nice nad Labem vrátily, měli nemalou 
zásluhu také sponzoři, především spo-
lečnost VEMEX, s. r. o., největší alter-
nativní dodavatel energií do ČR a Im-

ramovský marine, s. r. o., v roli hlavních partnerů, 
a jako partneři pak ALP, KVD plus, s. r .o., Tiskap, 
Vrtný a geologický průzkum, s. r. o., ČSVM, PS 
PROFI s. r. o., Labská strojní a stavební společnost, 

s. r. o., společnost Zepter International a Crystalis. 
Pro generálního ředitele společnosti VEMEX, s. 
r. o., JUDr. Vladimira Ermakova, jak se vyjádřil 
v průběhu nedělních finálových jízd v Roudnici, 
jsou rychlé čluny a plavba na vodě obecně jeho sr-
deční záležitostí. Jako první cizinec u nás před lety 
bydlel v Praze na lodi ukotvené poblíž vltavského 
nábřeží, na svém rychlém člunu a na vodě vůbec 
dokáže nejlépe zapomenout na každodenní staros-
ti… Pro Michala a Petra Imramovského, kteří jsou 
duší i mašinou roudnické Hydro GP a jejího zno-
vuzrození, ale i pro všechny závodníky a milov-
níky tohoto sportu, je dobrou zprávou, že společ-
nost VEMEX, s. r. o., bude podporovat uskutečně-
ní následujícího ročníku Evropského poháru rych-
lostních člunů – VEMEX Hydro GP 2013v tomto 
překrásném místě Polabí. Tedy, jak se říká, zemřel 
král, ať žije král!  Text a foto Jiří Novotný

Roudnice n. Labem opět místem závodů ME rychlostních člunů

V depu před startem „pětistovek“

Peter Heibuch z Německa se stal 
Mistrem Evropy v kategorii Formule R 

1000 Class 

Člun německého jezdce Larse Katzorke, 
který v kategorii R 1000 Class obsadil 

2. místo

Závody si nenechal ujít ani představitel 
generálního partnera – Vladimír Ermakov, 

generální ředitel společnosti VEMEX, s. r. o.
Šampaňské bylo na stupních vítězů 

v horku příjemným osvěžením

Z výsledků závodů veMex hydro gP 2012
Evropský závod formule R 1000 Class: 1. místo, člun 

č. 20, Peter Heibuch z Německa; 2. místo, člun č. 10, Ger-
bert Reinhard z Německa a 3. místo, člun č. 3 Němce Lar-
se Katzorke.

Mezinárodní závod v kategorii O-350 Class: 1. místo, 
člun č. 760, David Loukotka, ČR; 2. místo, člun č. 42, Mi-
chal Košút, SR; 3. místo, člun č. 186, Roman Schneider, Ně-
mecko.

Mezinárodní závod v kategorii O-250 Class: 1. místo, člun 
č. 99, Heiko Schmidt, Německo; 2. místo, člun č. 70, Jiří Ša-
cherl, SR; 3. místo, člun č. 76, Petr Suk, ČR.

Velká cena Německa v kategorii O-350 Class: 1. místo, 
člun. č. 760, David Loukotka, ČR; 2. místo, člun č. 42, Mi-
chal Košút, SR; 3. místo, člun č. 186, Roman Schneider, Ně-
mecko.

Jak prokouknout druhé lidi
Navarro Joe, Karlins Marvin

Nechte si poradit od Joea Navarra, býva-
lého agenta kontrarozvědky FBI a uznáva-
ného experta na neverbální chování. V kni-
ze vysvětluje, jak rychle „přečíst“ dru-
hé lidi: jak odhalit jejich názory a myšlen-
ky, dešifrovat pocity a chování, vyhnout se 
skrytým léčkám a poznat klamné a podvod-
né jednání. 
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GGC Energy vznikla před dvěma lety jako spo-
lečná firma havířovské GASCONTROL, společ-
nost s r. o., a německé GREENVIRONMENT 
PLC, jejíž mateřská společnost sídlí v Londýně. 
Zaměřuje se na projekci, výrobu, dodávky a mon-
táž energetických zařízení s puncem eko-energie, 
kde se jedná zejména o mikroturbíny s výkony 
od 30 kW do 1 MW a jejich násobky. Mikroturbí-
ny využívají jako palivo primárně zemní plyn, bi-
oplyn, důlní plyn, plyn na bázi CH4 nebo kapal-
ná paliva. GGC Energy nabízí rovněž trigenerační 
systémy nebo zařízení využívající odpadní teplo či 
systémy ORC s velkou budoucností.

Zařízení ORC jsou vskutku výjimečná, ne-
boť jde o sytém, který napojený za mikroturbínu 
nebo jakoukoliv kogenerační jednotku dokáže vy-
užít hlavně odpadní teplo, které by jinak nevyuži-
té uniklo do atmosféry, ale i jakékoliv jiné zdro-
je tepla. ORC z nich vyrobí dodatečnou elektric-
kou energii bez další spotřeby paliva a emisí. Pro 

aplikaci tohoto systému je společnost GGC Ener-
gy, s. r. o., a její anglická matka GREENVIRON-
MENT PLC – díky ojedinělému know-how – cen-
trálou pro celou Evropu.

Zvláštností v nabídce GGC Energy jsou tzv. tri-
generace – plně ostrovní systémy. Plně ostrovní 
systém znamená, že zařízení není připojeno z vněj-
šího prostředí k elektrické energii. Zařízení má za-
budované baterie, které umožní samostatný start; 
dále si pak systém sám vyrobí elektrickou energii 
pro pokrytí potřeb, na které je zařízení navrženo. 
Hovoříme-li o trigeneračním systému, znamená 
to, že zařízení nevyrobí pouze elektrickou energii 
a teplo, ale v letních obdobích, kdy je potřeba tepla 
menší, dokáže díky absorpč-
nímu chilleru přeměnit nevy-
užité teplo na výrobu chladu. 

Při přípravě a realizaci zaká-
zek je využíváno know-how 
nejen tří významných hráčů 

na energetickém trhu 
– GREENVIRONMENT PLC, GGC Ener-
gy, s. r. o., GASCONTROL, společnost s r. 
o., ale i dalších společností v rámci seskupe-
ní GASCONTROL GROUP. Mezi nejvý-
znamnější zakázky patří mj. projekt v ruské 
Soči, kde se budou v roce 2014 konat Zim-
ní olympijské hry. Jedná se o 4MW trige-
nerace – plně ostrovní systém pro obchodně 
administrativní centrum o cel-
kové ploše přes 50 tisíc m2. 
Nyní končí první realizační 
etapa, v níž jsou prostory to-
hoto centra zásobovány elek-
trickou energií. V další etapě 
dojde k instalaci tří mikrotur-
bín, dvou absorpčních chille-
rů, dvou špičkových plyno-
vých kotlů a nezbytných automatizačních 
systémů nutných pro propojení zmíněných 
zařízení. 

Soči však není jediným významným za-
hraničním projektem. V sousedním Polsku 
firma realizuje dodávky a montáže plyná-

renských technologií a technologií na úpravnách 
uhlí. Další významné zakázky řeší v Litvě, Eston-
sku, Rusku, Norsku a v dalších zemích, kde uplat-
ňuje zkušenosti v dodávkách energetických center 

s využitím kogenerace a tri-
generace. 

Každý projekt vzniká pod-
le specifického scénáře, ne-
boť každý je v etapě inže-
nýringu šitý přímo na míru 
podmínkám a přáním klien-

ta s ohledem na úspory energií a ohleduplnost 
k životnímu prostředí. Zákazníci mohou využít 
vysoké flexibility při výběru možného řešení, ať 
již s ohledem na jeho způsob, cenu, rychlost do-
dání, přičemž každý klient získává mimořádnou 
jistotu v podobě originality tohoto řešení a kva-
lity dodávaných produktů.

GGC Energy, s. r. o., je hlavním dodavatelem mi-
kroturbín Capstone vyrábě-
ných v USA, které jsou vyhle-
dávány klienty poptávajícími 
výhodná řešení pro své ener-
getické projekty. Vzhledem 
k širokému spektru možných 
variant z pohledu výkonu, tla-
ku, teploty a různých speci-
fických požadavků, je kaž-

dý projekt unikátní. Dodávky energetických cel-
ků jsou pak pro GGC Energy nejen záležitostí vý-
roby, ale také logistického zajištění, montáže, in-
stalace a zprovoznění včetně zkušebního a záruč-
ního provozu.

Snad trochu v zákrytu za mikroturbínami Capsto-

ne zůstala novinka z nabídky havířovské společ-
nosti GASCONTROL, společnost s r. o. – systém 
ORC od Capstone. Jak jsme se již zmínili, jde o za-
řízení, které zapojeno za turbínou nebo jakouko-
liv kogenerační jednotkou dokáže využít jinak bez 
užitku unikající teplo. Nejlepším příkladem fungo-
vání ostrovního systému s mikroturbínou Capsto-
ne je zařízení instalované přímo v sídle společnosti 
GGC Energy, tedy v areálu závodu na výrobu plas-
tů, akciové společnosti GASCONTROL PLAST. 
Tato verze plně pokrývá energetické, tepelné, chla-
dicí a další potřeby výrobně administrativního cel-
ku a je názorným příkladem fungování ostrovní-
ho systému kogenerace, s nímž se mohou zákazní-
ci seznámit, a udělat si tak konkrétnější představu 
o možnostech praktického využití kogenerace v je-
jich specifických podmínkách.

Když se zeptáte obou jednatelů GGC Ener-
gy, s. r. o. – Ing. Radima Vaško, za havířovský 
GASCONOTROL, a Kay Scholze, za němec-
ký GREENVIRONMENT – na to, jak praktic-
ky funguje péče o zákazníka (ať již přijde z vý-
chodu, či západu), odpoví vám přibližně stej-
ně: Vezmeme-li v úvahu jedinečné know-how 
GREENVIRONMENT PLC, provázanou spo-
lupráci mezi všemi subjekty v rámci GGC Ener-
gy a GASCONTROL GROUP, a připočteme-li 
k tomu plné využití technického, výrobního, ob-
chodního a marketingového zázemí GASCON-
TROL GROUP včetně bohatých zkušenos-
tí v oblasti energetiky a plynárenství, co více si 
z pohledu zákazníka vlastně přát. 

Jiří Novotný  

www.ggcenergy.cz
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O společnosti ggc energy, s. r. o., se sídlem v havířově-Suché, jsme již na stránkách 
Prosperity informovali, nicméně připomeňme, že je jednou z pětadvacítky firem sdružených 
v rámci seskupení gAScONTrOL grOuP. 

V automatizovaném dopravním centru (ADC) 
v areálu Vysoké školy Báňské-TUO v Ostravě-
Porubě vybudovala KOMA Industry s.r.o., divize 
KOMA – Parking novou bu-
dovu vycházející z produktové 
řady KOMA TOWER s uni-
kátním způsobem zakládání 
automobilů k parkování pomocí vysoce sofistiko-
vaného řídicího systému. Ve čtyřech podlažích je 
zde 37 parkovacích míst pro osobní vozidla. 

Jedná se o zakládání automobilů k parkování 
v pravoúhlých pohybech ovládané vysoce sofis-

tikovaným systémem řízení umožňujícím koor-
dinaci a souběh pohybů několika dílčích parko-
vacích činností v reálném čase. Hlavním cílem 

právě zprovozněného centra je 
sloužit nejen k parkování vozi-
del, ale také k výuce studentů 
fakulty elektroniky a informa-

tiky formou simulací algoritmů automatického ří-
zení včetně jejich vizualizace. K tomu slouží la-
boratoř s trenažérovým pracovištěm pro praktic-
kou výuku studentů, která je součástí centra. Au-
tomatizované dopravní centrum řeší tak v jenom 

objektu spojení teorie s praxí – vý-
zkum a vývoj programového zabez-
pečení a reálné ověření systému au-
tomatizovaného, počítačem řízené-
ho vícepodlažního parkovacího za-
řízení s přímým transferem výsled-
ků výzkumu a vývoje do aplikační 

oblasti. Na realizaci se od projektu po dokonče-
ní díla podíleli vedle KOMA Industry s.r.o., divi-
ze KOMA – Parking, která byla generálním doda-
vatelem stavební i technologické části, také spo-
lečnosti CITY INVEST, ARPIK, s. r. o., VS IN-
VEST, KOFING, a. s., AUTEL, a. s., spolu se 
subdodavatelskými firmami. 

Akce byla zahájena v červnu 2011 a vzhle-

dem k tomu, že se jednalo o doposud ojedi-
nělou technologii, kde se kromě koordinace 
dílčích manipulačních celků v rámci urychle-
ní operačních časů řídí i souběh více parko-
vacích sekvencí, byla to mimořádná zkuše-
nost i pro konstruktéry a techniky dodavatel-
ské KOMA – Parking. 

(nov)

Ostravská novinka od KOMA Parking
ORC zařízení k využití odpadního tepla

Mikroturbína C1000, Girona, Španělsko

Multipack čtyř mikroturbín C65

Skupina PSA Peugeot Citroën vykáza-
la v 1. čtvrtletí roku 2012 oproti roku 2011 
pokles emisí CO2 o 2,1 g a obsadila tak ve 
27členné Evropské unii první místo s prů-
měrnými emisemi CO2 ve výši 125,5 g / km.

Tento pokles o 2,1 g CO2/km potvrzuje správ-
nost environmentální strategie skupiny, která se 
opírá o 3 vzájemně se doplňující pilíře:
-  Optimalizace spalovacích motorů (benzino-

vých i dieselových) s vyšším využitím moto-
rů HDi vybavených filtrem pevných částic (na 
konci roku 2012 již 5,7 milionů vozů) a vývo-
jem nového tříválcového benzinového motoru 
s emisemi do 100 g/km, které jsou v roce 2012 
určeny pro nový Peugeot 208.

-  Rozvoj hybridních technologií: rozšíření mi-
krohybridního systému Stop&Start u celé 
modelové řady Peugeot i Citroën (na konci 
roku 2012 již 380 000 vozů) a zahájení pro-
deje hybridních dieselových modelů (Peuge-

ot 3008 HYbrid4 a 508 RXH a Citroën DS5 
HYbrid4, s emisemi 95–107 g/km).

-  Uvedení elektromobilů na trh (zahájení prode-
je vozů Peugeot i0n a Citroën C-ZERO v pro-
sinci 2010).
Díky technologickým novinkám si skupi-

na v roce 2011 udržela z hlediska ochrany ži-
votního prostředí místo na špici – v roce 2011 
byla evropským lídrem v segmentu vozů s emi-
semi do 111 g CO2 / km, kde činil její podíl na 
trhu 21,1 %. Tento vývoj se s podílem na trhu 
ve výši 20,9 % potvrzuje i v 1. čtvrtletí 2012.

Skupina PSA Peugeot Citroën podporuje tr-
vale udržitelnou mobilitu, a proto na snižová-
ní emisí CO2 zaměřuje svou inovativní politi-
ku a nabízí vozy šetrnější k životnímu prostře-
dí, vhodné pro různé využití. Skupina snižová-
ní emisí CO2 věnuje významnou část svého roz-
počtu určeného pro výzkum a vývoj.

(tz)

Skupina PSA Peugeot Citroën dosáhla 
v 1. čtvrtletí roku 2012 evropského 
prvenství v oblasti snižování emisí CO2 


