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Silný lodní motor na CNG:
Vítkovice Machinery Group
začínají s vývojem

Skupina Vítkovice Machinery Group v současné
době zahajuje vývoj motorů na CNG pro lodní
dopravu. Projekt je součástí ekologizace doprav-
ních cest v ČR. „První výstupy z projektu by-
chom měli mít v roce 2016. Využijeme vlastní
výzkumné kapacity i univerzitní pracoviště,“
uvedl za skupinu VMG ředitel její dceřiné spo-
lečnosti Vítkovice Doprava Rodan Broskevič.
V tuto chvíli se již jedná o partnerství se společ-
ností z oboru lodní dopravy. Skupina VMG pro-
vozuje síť veřejných CNG plniček napříč celou
ČR, a to pod značkou CNGvitall. Letos jich bude
již 33. Tento rok uvedla skupina VMG do provo-
zu první lokomotivu pro osobní železniční do-
pravu v Evropě poháněnou motory na CNG. Jde
o typ 714 o výkonu 520 kW. Při spotřebě 10,48 kg
na 1 mth dokáže lokomotiva urazit vzdálenost
850 km. Jezdí na trase ČD Opava-Hlučín. V od-
větví železniční dopravy se vítkovická skupina
chystá dále rozvíjet a vyprodukovat více drážních
vozidel poháněných CNG. (tz)

Investice do cenných papírů 
mají opodstatnění

Česká spořitelna se v období klesajících úroko-
vých sazeb i nadále snaží hledat možnosti výra-
znějšího zhodnocení prostředků svých klientů.
Doporučenou možností jsou investiční produkty.
Atraktivní výnosy, byť negarantované, umožňují
investice do otevřených podílových fondů. Zají-
mavé mohou být i konzervativní strukturované
produkty České spořitelny, např. Prémiové dluho-
pisy. Česká spořitelna navíc klientům, kterým od
1. 6. 2015 sníží úrokové sazby na spořicích účtech,
nabízí snadný vstup do investičních vod: pokud se
rozhodnou investovat do otevřených podílových
fondů, nebude jim banka od 1. 4. do 30. 6. účtovat
žádné vstupní poplatky. Loňský rok byl úspěšný
pro investory v podstatě všech kategorií podílo-
vých fondů. Zhodnocení doručily fondy konzer-
vativní i dynamické. Během roku 2014 vzrostl
majetek nejméně rizikového ISČS smíšeného fon-
du Konzervativního mixu o 7,86 mld. Kč, a dosáhl
tak více než 13 mld. Kč. Klientům přinesl zhodno-
cení 2,91 % ročně (k 31. 12. 2014). Akciový podí-
lový fond Top Stocks zhodnotil svůj majetek
o 21,83 % ročně a jeho pětiletá výkonnost dosáhla
18,37 % ročně. ČS nemovitostní fond loni zhod-
notil prostředky klientů o 3,6 % ročně. Zajímavé
zhodnocení klientům také doručily strukturované
produkty, tedy jedny z nejkonzervativnějších in-
vestičních produktů z nabídky České spořitelny.
Čtyřletý Akciový prémiový dluhopis ČS 2014,
který skončil v listopadu 2014, zhodnotil pro-
středky klientů o 1,94 % ročně, Prémiový dluho-
pis Euroclixx, který skončil 16. března 2015, svým
klientům doručí zhodnocení 2,91 % ročně. (tz)

Generální ředitelka IRE přijela do Prahy na po-
zvání Zdeňka Juračky, předsedy AČTO, aby před-
stavila činnost, cíle a možnosti spolupráce, které
evropská organizace nabízí. IRE je vedle Euro-
Commerce druhou největší evropskou organizací,
která sdružuje obchodníky a bojuje za jejich zá-
jmy. Hlavním posláním IRE je na evropské úrovni
zastupovat především nezávislé obchodníky, tedy
ty, které v České republice sdružuje právě AČTO.
I z toho důvodu Else Groen konstatovala: „Spojuje
nás už samotný vznik našich organizací, neboť
IRE i AČTO vznikly ze stejného důvodu. V žádné
z evropských zemí nechtějí hrát nezávislí obchod-
níci druhé housle. Chtěli jsme vůči evropské legis-
lativě jednat napřímo, naše zájmy jsou mnohdy ji-
né než u nadnárodních korporací. Ty společné há-
jíme prostřednictví SOCR.“ O tom, že je situace
stejná i v ČR, ji ujistil i předseda AČTO Zdeněk
Juračka.

„Velmi si vážíme toho, že IRE projevilo zájem
o užší spolupráci s AČTO,“ uvedl a dodal: „Vzá-
jemnou spolupráci považujeme za velmi prospěš-
nou, a to nejen z důvodu výměny zkušeností

a přenášení dobré praxe, ale také proto, že si plně
uvědomujeme nutnost postupovat jednotně vůči
evropské legislativě, která na nezávislé obchodní-
ky mnohdy klade nesplnitelné či příliš byrokratic-
ké požadavky.“ I v tomto bodě byl jednotný s ředi-
telkou Groen, která navázala ujištěním, že „zájem
IRE patří jednotlivým nezávislým obchodníkům
i jejich asociacím, které je sdružují. Pokud se daří
jednotlivcům, pak se daří i zastřešujícím organi-
zacím.“ Zástupci AČTO se v mnoha diskutova-
ných bodech s ředitelkou IRE shodli. Else Groen
pozvala představitele asociace k dalšímu jednání
na představenstvo IRE, které bude zasedat v červ-
nu v italském Milánu.

Asociace českého tradičního obchodu vznikla
v červenci 2014 jako historicky první a největší
konsolidovaný subjekt, který sdružuje maloob-
chodníky z oblasti malého a středního podnikání.
Zakládajícími členy byla Skupina COOP, Brněn-
ka, ESO MARKET, ČEPOS, ENAPO a CBA.
V současnosti má AČTO 13 členů a reprezentuje
téměř 7000 prodejen s 30 000 zaměstnanci s roč-
ním obratem 50 mld. Kč. Představuje tak zhruba
25% podíl na trhu s potravinami a klade si za cíl
hájit specifické zájmy svých členů. (tz)

Vzájemná spolupráce má smysl
Zástupci Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) jednali 24. března v Praze o možné
spolupráci s organizací Independent Retail Europe (IRE), která sdružuje nezávislé obchod-
níky z celé Evropy. Během setkání s Else Groen, generální ředitelkou IRE, obě strany dekla-
rovaly zájem o bližší spolupráci, neboť v mnoha otázkách nalezly společnou řeč.

Všichni mu loni u příležitosti vyhodnocení
soutěže Manažer roku tleskali a vítězství
mu přáli. Ing. Karel Žďárský, generální ředi-
tel a předseda představenstva společnosti
Farmet a.s., vyhrál, stal se Manažerem ro-
ku 2013 a pražský palác Žofín si to bude
dlouho pamatovat. Od té doby se o znač-
ce, již buduje v plném nasazení přes 20 let,
i o něm samotném, napsalo hodně pochval-
ných řádků. A aby ne. Když s vámi jen chvi-
ličku mluví, cítíte nespoutanou energii, kte-
rá vyvěrá z podstaty jeho já. Nápadů je
hodně, povinností přibývá a osud jde 
strmou křivkou k úspěchu. Jeho firma vyvíjí
a vyrábí špičkové stroje pro zemědělství,
prostě samé vychytávky. Profitují z nich 
odběratelé i značka Farmet. 

Vaše společnost z 80 procent vyváží. Na kte-
rých trzích se vám daří a kam byste rádi pro-
nikli? Které teritorium naopak opustíte?

Naše obchodní strategie je založena na budování
silné dealerské sítě zajišťující prodej strojů a tech-
nologií pod značkou Farmet. Klademe důraz na
budování silné pozice
značky Farmet jako
synonyma kvality
a spolehlivosti, dobře
zajištěných služeb
a servisu. Vytváříme
prodejní a servisní síť
postupně již více než
20 let. Aktivně tak
prodáváme ve většině evropských zemí, celém
Rusku a Kazachstánu. Dodali jsme stroje i do
Mongolska. Dlouhodobě byly nejvýznamnější
naše prodeje na východ – Ukrajina a Rusko. Ex-
port do těchto zemí je ale kvůli konfliktu na
Ukrajině nyní podstatně složitější. Tamní situace
je velmi těžká, přesto se nám daří udržet naše

partnery i realizovat obchody, ale předpokládá-
me, že zde dojde k poklesu. Rusko má stále velký
potenciál. Zemědělské stroje a technologie dodá-

vané společností Farmet
nejsou zasaženy přímo
embargem, ale devalva-
ce rublu a celkové zhor-
šení situace a vztahů se
na letošních prodejích
také projeví, ale rozhod-
ně své pozice v Rusku
neopouštíme. Zdá se, že

zájem o rozvoj zemědělství a potravinářství v Ru-
sku ještě posílil.

Velmi důležité je ale pro nás plné konku-
renční srovnání na vyspělých trzích západní Ev-
ropy. Daří se nám zvyšovat prodej v Německu,
ale i ve Francii. Významným trhem je také Pol-
sko a samozřejmě nesmím zapomenout na če-

ské zemědělce – naše domácí zákazníky. V loň-
ském roce jsme zahájili vstup na severoameric-
ký kontinent. Vytváříme dealerskou síť v Kana-
dě a na severu Spojených států a již jsme reali-
zovali první dodávky. Ukazuje se, že řada našich
strojů a technologií odpovídá požadavkům
zdejšího trhu a pokles eura vůči dolaru dále
zlepšuje i naši cenovou konkurenceschopnost.
Vidíme zde velkou perspektivu.

Jak manažerské řízení vašeho týmu ovliv-
ňuje exportní úspěch? Co rozhoduje o tom,
že zakázku získáte a zda uzavřete dobrý
obchod?

Domnívám se, že nejdůležitější je vytvořit věro-
hodnou vizi možného úspěchu a strategii, jak
postupovat. 

pokračování na straně 4

INZERCE

● Promýšlíte nové webové stránky?
● Chcete originální vizitku?
● Potřebujete pomoci s firemní grafikou?
● Rádi byste vylepšili logo?

Hledáte pomoc?
Volejte profesionály: 606 615 609 

Else Groen, ředitelka Independent Retail
Europe, a Zdeněk Juračka, předseda
Asociace českého tradičního obchodu

Ing. Karel Žďárský, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Farmet a.s.

’’
Vystudoval jsem kybernetiku a vždy mi
byl blízký systémový přístup, tedy že
každý systém je možno identifikovat,
pochopit principy jeho fungování a pak
ho efektivně řídit.



Pro 81 % Čechů by v případě invalidity třetího
stupně nebyla státní podpora dostatečná na
pokrytí měsíčních výdajů. Ty nejčastěji činí
6000–12 000 korun na osobu. Jako prostředek
proti poklesu životní úrovně v důsledku ztráty
části příjmu se Čechům nejčastěji vybaví při-
pojištění k životnímu pojištění, registrují ale
i úrazové pojištění a spoléhají na úspory. Vy-
plynulo to z aktuálního průzkumu ING Život-
ní pojišťovny.

V ČR je podle ČSSZ na 420 000 invalidních
důchodců, z toho téměř 200 000 s 3. stupněm
invalidity, tedy s poklesem pracovní schopnosti
minimálně o 70 %. To s sebou nese významné

finanční důsledky. Průměrný invalidní důchod
pro 3. stupeň totiž za rok 2014 činil 10 262 ko-
run, v případě přiznání 1. stupně dokonce jen
5911 korun. „Pokles průměrných příjmů je
i v případě nejvyšší státní podpory více než
50 %, a to s sebou nese propad životní úrovně,“
vysvětlila Renata Mrázová, generální ředitelka
ING Životní pojišťovny. Češi si jsou tohoto rizi-
ka vědomi, a přestože je podle průzkumu agen-
tury NMS pro ING Životní pojišťovnu nejvíce
trápí možné fyzické omezení (54 % odpovědí),
35 % se obává právě finanční nesoběstačnosti.
„Kromě toho každý desátý Čech vnímá i zatíže-
ní psychiky a hrozbu negativního přijetí ze stra-

ny společnosti,“ doplnila Renata Mrázová. Plné
pokrytí měsíčních nákladů na osobu z invalid-
ního důchodu 3. stupně předpokládá 15 % re-
spondentů, 20 % by nestačil ani na polovinu
pravidelných výdajů. Navíc je třeba si uvědomit,
že v případě invalidity některé výdaje naopak
stoupají. Týká se to třeba léků, dopravy k lékaři
nebo případných stavebních úprav bytu.

„Dvě třetiny respondentů si umějí předsta-
vit ochranu proti finančním následkům invali-
dity, nejčastěji v podobě připojištění k životní-
mu pojištění. Tuto variantu registruje 68 % po-
pulace,“ uvedla Renata Mrázová. Přesto se Češi
příliš nepojišťují. Pro případ invalidity je u ING
Životní pojišťovny pojištěno 11 % klientů v prů-
měru na 400 000 korun, popř. na měsíční rentu
7200 korun. (tz)
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■ 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 poskytovatelů sociálních služeb 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

■ Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů

■ Potravinářská komora ČR

■ Unie zaměstnavatelských svazů ČR

■ Sdružení automobilového průmyslu

■ Sdružení Korektní podnikání

■ Sdružení podnikatelů ČR

■ Sdružení pro oceňování kvality

■ Sdružení pro informační společnost

■ Svaz dovozců automobilů

■ Svaz českých a moravských výrobních družstev

■ Svaz českých a moravských spotřebních družstev

■ Svaz chemického průmyslu ČR

■ Svaz květinářů a floristů

■ 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

■ Unie zaměstnavatelských svazů ČR

■ Zemědělský svaz ČR

S TUŽKOU ZA UCHEM

NEJHEZČÍ POZVÁNKA NA TISKOVKU NA NAŠICH STRÁNKÁCH

Co se stalo?
Lekla jsem se. V půl čtvrté ráno mi přišla pěkně
hlasitá sms, mobil mívám na nočním stolku, jak
jinak. Co se stalo? To člověka napadne nejdříve.
Vyděšeně sahám po mobilu a čtu: Do datové
schránky vám přišla zpráva... Ulevilo se mi.
Štěstí, že se nikdo nenaboural autem, že příbuz-
ní, přátelé a kamarádi žijí. Nikde nic nevyhoře-
lo, nikoho nehledá policie. Běžné myšlenky.
Člověk reaguje prostě a emočně.

Pak jsem se ale naštvala. Sakra, proč mne
má budit ze spaní informace o tom, že datová
schránka pro mne skrývá sladké tajemství?
Cožpak tato sdělení nelze načasovat jinak? Chá-
pu, že automatizované procesy a technologie
technologií mají svá pravidla, svůj řád, ale do
rána by snad takové oznámení počkalo. Jakýkoli
nový obsah datové schránky mi sice na klidu
nikdy nepřidá, ale... Co myslíte?

Eva Brixi

Nejde jen o informace
Dlouho budu ráda vzpomínat na tiskovou konfe-
renci, která se odehrála 2. dubna na Ministerstvu
průmyslu a obchodu ČR v Praze. Jejím prostřed-
nictvím jsme se dověděli, že největší platforma
společenské odpovědnosti na světě, Global
Compact, která funguje pod záštitou OSN, ten
den vstoupila do České republiky. Nešlo jen
o prosté oznámení faktu, že je společenská odpo-
vědnost v České republice na prahu nové etapy.
Na půdě úřadu se totiž potkaly mnohé známé
osobnosti, šéfové firem a profesních uskupení,
reprezentanti těch, kteří společenskou odpověd-
nost v předstihu pochopili a prosazují. S některý-
mi jsem hovořila, i když vlastně na úplně jiné té-
ma, a hodně od srdce. Věty nezněly zdvořilostně
ani nabubřele, ale radostně, upřímně a mile. Pro-
stě jsme se rádi viděli. A že to bylo při této příle-
žitosti, jen lépe. Vyplynulo mi z toho však jedno:
znova se učíme vnímat podnikání ve všech jeho
rovinách, nejen jako tabulky rostoucích zisků.
Vzájemná komunikace nebude vycházet z úsmě-
vu předepsaného firemní kulturou, nýbrž od srd-
ce. Vztahy mezi lidmi budou vypovídat. Tato fi-
lozofie je totiž nepřekonatelná. Funguje.

Eva Brixi

kresba: Miloš Krmášek

1. Národní politika kvality
2. Akce České společnosti pro jakost
3. Manažer roku 
4. Akce České manažerské asociace
5. Marketér roku 
6. Akce společnosti 1. VOX, a. s.
7. Konference Kvalita – Quality 
8. Schůzky Cosmopolitan Exekutive Helas

Ladies Club
9. Soutěž Ceská chuťovka

10. Prodejní prezentace českých návrhářů 
Grace’n’Glamour

MEDIÁLNÍ PARTNERSTVÍ V ROCE 2015

Prosperita je měsíční periodikum o podnikání
a vzájemné komunikaci mezi firmami a jejich velký-
mi skupinami, mezi profesními uskupeními a navzá-
jem v prostředí českého trhu. Přednostně informuje
své čtenáře o dění v české ekonomice především oči-
ma jednotlivých podnikatelských subjektů a svazů,
asociací, sdružení, unií, komor a Konfederace za-
městnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Vel-
ký prostor je věnován prezentacím formou článků
a rozhovorů anebo klasické reklamě, která je jedi-
ným zdrojem financování tohoto časopisu. Cílem je
oslovit široké spektrum podnikatelů a manažerů
s tím, že přednost mají informace o aktivním postoji
k podnikání a vytváření trvalých hodnot.
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Náš export přes Lidl dosáhl 4,2 miliardy korun

Privátní značky pomáhají českému exportu.
Vývoz prostřednictvím řetězce Lidl vloni do-
sáhl 4,2 mld. Kč. Proti roku 2013 je to nárůst
o 3,1 %. Mezi společnosti, které prostřednic-
tvím Lidlu vyvážejí, patří např. firmy Krahulík,
Veseta, Alimpex – Maso, Mlékárna Čejetičky,
Delimax a další.

Český export díky společnosti Lidl míří do
16 zemí Evropy, především však na Slovensko,
do Polska, Maďarska, Rumunska, Chorvatska,
Slovinska, Bulharska, ale třeba i do Švédska. Nej-
větší úspěchy slaví za hranicemi české uzeniny
(privátní značka Pikok), pramenité a ochucené
vody (Saguaro), mléčné výrobky (Fruit Jumbo
a Pilos), ale třeba i některé druhy alkoholických
nápojů (pivo Argus Maestic).

Dlouhodobým stabilním partnerem řetězce
Lidl je firma Krahulík, která patří také k jejím nej-
úspěšnějším exportérům. „Spolupráce se společ-
ností Lidl je s ohledem na aktuálně dodávané obje-
my pro naši společnost zásadní. V současné době
tvoří podíl exportu z celkového objemu dodaného
společnosti Lidl až 75 % a z celkové produkce naší
společnosti až 25 %,“ uvedl Antonín Haberl, ob-
chodní manažer společnosti Krahulík-Masozávod
Krahulčí, a.s. Do zahraničí výrobce dodává celkem
11 produktů pod značkou PIKOK. „Prostřednic-
tvím Lidlu nyní exportujeme do šesti zemí a bě-
hem roku 2015 by se měl jejich počet rozšířit ještě

o dvě,“ dodal Antonín Haberl. Společnost Lidl je
pro mnoho českých výrobců strategickým part-
nerem, bez kterého by na zahraničních trzích ne-
uspěly. „Pro Lidl vyrábíme téměř 30 druhů la-
hůdkářských výrobků, jako jsou saláty, poma-
zánky, marinády a aspikové výrobky. Možnost
vyvážet do zahraničí tímto způsobem z ní dělá
strategického partnera na retailovém trhu. Víme,
že naše výrobky snesou nejpřísnější parametry
a roste jejich obliba i na náročných zahraničních
trzích. Právě každodenní konfrontace s nejvý-
znamnějšími evropskými hráči v našem oboru
nás může posouvat v tomto snažení dále. V tom
vidíme obrovsý potenciál i do budoucna,“ uvedl
Jan Vrba, generální ředitel společnosti Delimax. 

Společnost Lidl staví svoji filozofii prodeje na
privátních značkách, které tvoří 80 % celého sorti-
mentu. V žádném případě to však neznamená, že
jde o levnou a nekvalitní variantu značkového
produktu. „Díky privátním značkám si můžeme
mnohem lépe hlídat kvalitu produktů, za kterou
na svých prodejnách ručíme. Mezi našimi výrobci
jsou renomovaní i méně známí výrobci, kteří mu-
sí bez rozdílu splnit přísná kritéria na kvalitu pro-
duktů, což kontrolujeme pravidelnými audity a la-
boratorními testy,“ potvrdila Jitka Vrbová, tisková
mluvčí společnosti Lidl. Pro spolupráci s maloob-
chodním řetězcem musí být výrobce schopen do-
dávat zboží také v požadovaném množství. (tz)
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Průměrná mzda celkem 112 877 osob za-
městnaných ve firmách sdružených v Auto-
SAP v roce 2014 dosáhla 31 867 Kč, což je
o 24 % více, než činí celorepublikový prů-
měr za uplynulý rok zveřejněný Českým 
statistickým úřadem.

Průměrná mzda v kategorii „dělnických profe-
sí“ (celkem za 82 735 zaměstnanců) dosáhla
v roce 2014 hodnoty 26 284 Kč. Je to o 2,33 %
více než průměrná mzda vykázaná za celou Če-
skou republiku. Rovněž tak ve většině krajů pře-
sahují mzdy ve firmách AutoSAP regionální
průměr. Výjimkou je pouze Praha a Jihomorav-
ský kraj. 

Počet pracovníků ve firmách AutoSAP
(kmenových zaměstnanců) na konci roku 2014
činil 112 877 osob, což je o 3573 osob (o 3,27 %)
více než v roce 2013. Vývoj zaměstnanosti v jed-
notlivých firmách byl rozdílný a odvíjel se
především od zakázkové náplně firem. V sou-

hrnu za základní skupiny firem ale nedošlo
k žádným dramatickým posunům. U výrobců
vozidel (celkem 13 firem) se počet pracovníků
oproti konci roku 2013 zvýšil o necelých 1,5 %
(o 492 osob) a u dodavatelů (101 firem) činil ná-
růst zhruba 4 % (+2894 osob). Nárůst byl pod-
chycen i u tzv. účelových organizací (32 subjek-
tů z oblasti výzkumu, vývoje a služeb pro auto-
mobilový průmysl), kde se počet zaměstnanců
zvýšil o 4,6 % (to je o 187 osob). Nejvíce „auto-
mobilový“ je logicky Středočeský kraj, kde po-
díl zaměstnanců ve firmách AutoSAP tvoří
9,2 % zaměstnanců celého kraje. Následuje Li-
berecký kraj (8,6 %) a kraj Vysočina (5,7 %).

„Za uplynulých pět let se počet pracovníků
ve firmách AutoSAP zvýšil o více než 7500
osob. Pozitivní dopad na zaměstnanost v ČR
a zejména růst počtu pracovníků ve výzkumu
a vývoji řadí český automobilový průmysl mezi
obory s vysokým rozvojovým potenciálem pro
další obdobín,“ konstatoval prezident AutoSAP
Ing. Martin Jahn. (tz)

Průměrná mzda v autoprůmyslu
se přiblížila hodnotě 32 000 korun

„Mnoho malých a středních podniků si neuvě-
domuje význam kvalitního designu výrobku
a považuje služby designéra za zbytečný výdaj.
Design je ale významným nástrojem inovač-
ních a úspěšných firem. Agentura CzechTrade
umožňuje využít tento potenciál také malým
a středním podnikatelům, kteří tak zvyšují kon-
kurenceschopnost svých výrobků v zahraničí.
V tuto chvíli připravujeme pro české firmy na-
vazující projekt Design 2,“ sdělil Radomil Dole-
žal, generální ředitel agentury CzechTrade.

V loňském roce agentura CzechTrade pod-
pořila 60 firem, které si díky finanční podpoře
mohly dovolit inovovat design svých produktů.

„Vývoj jednoho výrobku přijde zhruba na půl
milionu korun a jeho uvedení do sériové výroby
trvá někdy i déle než rok. To jsou pro malou fir-
mu obrovské náklady, proto jsme možnost při-
hlásit se do projektu Design pro konkurence-
schopnost 2013–2014 uvítali,“ doplnil Pavel Ří-
ha, zakladatel a majitel společnosti Aton, která
podporu využila k vývoji svítilny pro potápěče.
Projekt Design pro konkurenceschopnost če-
skému výrobci umožnil upevnit svou pozici na
trhu výrobků moderního typu svítilen.

V rámci projektu vznikl i na podnět zástup-
ců Evropské komise Adresář designerů, který
nabízí 115 profilů průmyslových a produkto-

vých designérů z České republiky, Slovenska
a Nizozemska, mezi nimiž mohou české firmy
vybírat. Společnosti a designéři se díky projektu
mohli představit také v zahraničí, v roce 2014
konkrétně na akcích Maison&Objet Paris
a Blickfang Wien, kde se prostřednictvím spo-
lečných expozic prezentovalo celkem 11 firem
a designérů z oblasti nábytkářského, sklářského
a bižuterního průmyslu. 

Další částí projektu Design pro konkuren-
ceschopnost 2013–2014 bylo vzdělávání če-
ských firem v oblasti design managementu.
V roce 2014 se v Praze a Brně uskutečnily od-
borné semináře na téma „Průmyslový design

jako součást komplexního brandingu“. Téměř
90 zástupců z řad malých a středních výrobců se
díky projektu mohlo seznámit s designem jako
trumfem, který jim umožní zvítězit nad konku-
rencí. Pro Lenku Zdobinskou, jednatelku firmy
Blažek Glass, byl seminář motivací k zahájení
spolupráce s profesionálem: „S vytipovaným
designérem jsme již v kontaktu a na nezbytnou
úvodní analýzu designu, zahrnující také rozbor
trendů, navržení strategie a tři konkrétní návr-
hy využijeme podporu z projektu Design pro
konkurenceschopnost agentury CzechTrade.“ 

Projekt Design pro konkurenceschopnost
využívá prostředky operačního programu Pod-
nikání a inovace 2007–2013 (OPPI). Celkový
rozpočet projektu činí přes 10 milionů korun. 

V roce 2015 agentura CzechTrade podpoří
ještě 25 výrobců spolupracujících s designéry
a současně připravuje navazující projekt Design
2 v rámci operačního programu Podnikání a ino-
vace pro konkurenceschopnost. Cílovou skupi-
nou budou i tentokrát malé a střední výrobní
podniky a také podporované aktivity zůstávají
v zásadě beze změny. Navrhovaný projekt však
nabídne kvalitativní posun z hlediska rozsahu
poskytovaných služeb a jejich zaměření. (tz)

Špičkový design s agenturou CzechTrade

Náklady na dopravu u českých firem při kou-
pi zboží ze zahraničí tvoří v průměru 11 %
z nákupní ceny zboží. Toto číslo je přitom
zbytečně vysoké. Stačí totiž mezinárodní
přepravu plánovat s lokálními speditéry
a náklady okamžitě klesnou až o třetinu.

Zatímco o import do České republiky ze zemí po
celém světě se starají mezinárodní dopravci, kteří
si v místě nakládky zboží účtují plné a stále vyšší
ceny, díky stoupající roli menších mezinárodních
speditérů ceny naopak klesají. Pokud firmy pro
dopravu využijí české zastoupení mezinárodních
dopravců, anebo specializovaných speditérů,
mohou uspořit v závislosti na množství importo-
vaného zboží i stovky tisíc korun ročně.

Z hlediska snížení výdajů za dopravu je
možné nejvyšších úspor dosáhnout u importu
z USA. To skýtá velký potenciál pro lokální če-
ské dopravce a velký prostor k úsporám ve fir-
mách při přepravě zboží kvůli nízkému konku-
renčnímu prostředí. Naopak zcela odlišná situ-
ace je v případě Číny, kde je mezi dopravci vy-
soká konkurence a trh dopravy je pro tuzemské
firmy nepříliš přející, i proto se na dopravě nedá
příliš uspořit. Přitom platí pravidlo, že čím větší
je zájem o spedici, respektive čím větší jsou pře-
pravní objemy, tím nižší je přepravní cena, a to
navzdory obecnému trendu zdražování.

„Uveďme si příklad. Pokud si zákazník ob-
jedná import zboží z USA, potom mu místní
přepravní firma nabídne dovoz za plnou cenu.
Jestliže se však obrátí na české zastoupení vy-
braného mezinárodního dopravce, může výdaj
klesnout až o pětinu. V případě speditérské fir-
my, jako je například Smartex, se tak zákazník
dostane i na třetinovou cenu,“ řekl Alexandr
Michaljanič, jednatel společnosti Smartex.

„Už léta sledujeme vzrůstající tlak českých
importérů na snížení ceny dopravy zboží, a to
jak u menších a středních firem, tak nadnárod-
ních společností. Tomuto trendu se musí nutně
přizpůsobit i trh a nejflexibilněji na něj umí re-
agovat lokální spediční firmy, které nejsou vázá-
ny korporátní politikou. To se pak velmi pozi-
tivně odráží na množství přepravených zásilek,“
dodal Alexandr Michaljanič. Určitým specifi-
kem trhu je fakt, že mezi úspěšnější speditéry
patří spíše menší společnosti nepřekračující
v definici Evropské unie velikost mikropodniku
a věnující se dopravě zboží v oblasti letecké ex-
presní a cargo přepravy. Mezi hlavní zahranič-
ně-obchodní partnery ČR patří převážně člen-
ské země EU, ovšem na předních místech statis-
tik ve významnosti jednotlivých států mimo Ev-
ropu lze vidět Čínu, Ruskou federaci, Spojené
státy americké nebo Japonsko. Dovoz v přeshra-
ničním pojetí se v letos v lednu meziročně zvý-
šil o 5,9 %, na 263,2 miliardy korun. (tz)

Agentura CzechTrade dlouhodobě pomáhá českým firmám získat atraktivní design pro jejich výrobky. V loňském roce využilo finanční podpory
projektu Design pro konkurenceschopnost 2013–2014 celkem 60 výrobců. CzechTrade podpořil malé a střední podniky, které inovovaly de-
sign svých výrobků, pomohl s propagací českého průmyslového designu v zahraničí a připravil několik seminářů, v nichž měly české firmy příle-
žitost rozšířit si znalosti v oblasti design managementu. V současné době agentura CzechTrade vyjednává podmínky pro realizaci navazujícího
projektu Design 2 v rámci připravovaného operačního programu OPPIK.

Firmy mohou ušetřit za mezinárodní přepravu 

Obrat společnosti Activa se v roce 2014 vy-
šplhal na 1,682 miliardy korun. Jednička
mezi poskytovateli sortimentu pro provoz
kanceláří tak meziročně utržila o 40 milionů
více než v loňském roce. Vyplývá to z nej-
novějších statistik společnosti, které hod-
notí uplynulých 12 měsíců. Oproti ro-
ku 2013 dodala Activa loni zákazníkům 
například o 200 tun papíru více.

Activě loni stoupl počet zákazníků, a to o 1100.
Celkem tak měla společnost 14 100 zákazníků,
kterým zboží dopravila na 31 000 dodacích míst
po celé České republice. „Loni jsme zaznamenali
také nárůst počtu objednávek o 5 % a mírné zvý-
šení se týká i průměrné hodnoty objednávky. Za-
tímco v roce 2013 činila její hodnota průměrně
1418 korun, loni se již tato částka pohybovala
kolem 1478 korun,“ okomentoval výsledky 
Ing. Martin Holoubek, zástupce obchodního ře-
ditele společnosti Activa, prodejce nejširšího ka-
talogového sortimentu kancelářských potřeb,
občerstvení, drogerie, hygienických a úklidových
prostředků v Česku. Nárůst výsledků podle Ho-
loubka není pouze o rozvoji trhu a spotřeby, ale
o celkové úspěšnosti obchodní politiky. Napří-

klad povědomí o službách společnosti Activa se
dostává se změnou pracoviště asistentek a sekre-
tářek do dalších firem. „Vyplácí se nám cenová
transparentnost. Každý náš zákazník v katalogu,
fyzickém i na webu, vidí, jaká je základní cena
pro daný rok. Řada firem ceny nemá uvedené ani
v katalogu, ani na webových stránkách,“ uvedl
Martin Holoubek. Zákazníci si tak nemusejí pa-
matovat, že tužka původně stála osm korun, dru-
hý den si ji koupí za 9,50.

V českých kancelářích oproti roku 2013 vlo-
ni podle zkušeností Activy vzrostla také poptáv-
ka po papíru. „Meziročně jsme dodali zákazní-
kům o 200 tun papírů více. Přes polovinu při-
tom firmy žádaly v nejvyšší kvalitě,“ vysvětli
Martin Holoubek. Firma přitom dodává pouze
značkové papíry, jelikož nepřistoupila na nabíd-
ku levných „bílých“ přebalů. (tz)

Activa loni dosáhla obratu 1,6 miliardy, 
papíru prodala o 200 tun více

PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA ZA ROK 2014 PODLE KRAJŮ

Foto MorgueFile
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V roce 2014 došlo poprvé od roku 2007
k vyššímu nárůstu nových firem – o 4,9 %.
Nejvíce se na počtu nově založených podí-
lely společnosti s ručením omezeným a ak-
ciové společnosti. Vzniklo 25 500 obchod-
ních společností, 5700 jich zaniklo. Vyplývá
to z analýzy dat portálu www.informace-
ofirmach.cz, který obsahuje údaje 
o podnikatelských subjektech z České 
i Slovenské republiky.

„Z celkového počtu společností, které v ro-
ce 2014 zanikly, byla každá desátá mladší pěti
let, každá druhá pak vznikla před rokem 1998,“
uvedla Věra Kameníčková, analytička CRIF –
Czech Credit Bureau. Zbankrotované obchodní
společnosti se na počtu zaniklých společností
v roce 2014 podílely 23 %.

Ve srovnání s rokem 2013 došlo vloni k zvý-
šení počtu nově založených společností o 8 %,
zatímco počet zaniklých byl nižší o 4 %. V roce
2014 připadlo na 10 zaniklých obchodních spo-
lečností 45 nově založených. O rok dříve to bylo
jen 40 obchodních společností. Celkem vzniklo
25 500 obchodních společností, 5700 jich za-
niklo. Na počtu nově vzniklých společností se
nejvíce podílely firmy s ručením omezeným
a akciové společnosti, naopak družstev ubylo.

Nejdynamičtěji se v roce 2014 vyvíjely spo-
lečnosti s ručením omezeným. Na jednu zani-
klou připadlo 5,2 nové společnosti. U akciových
společností to bylo mnohem méně, konkrétně
1,4 nové společnosti na jednu zaniklou.

Nejvyšší počet založených společností na
jednu zaniklou mělo v roce 2014 odvětví profes-

ních, vědeckých a technických činností, a to
10,1. S odstupem za ním se umístilo odvětví
ubytování a stravování s 6,2 nové společnosti na
jednu zaniklou – tak zde vzniklo šestkrát více
společností, než kolik jich z trhu odešlo. Nejhů-
ře dopadlo odvětví nakládání s nemovitostmi
a doprava, ve kterých vzniklo „jen“ třikrát více
společností, než kolik jich zaniklo. 

Praha vykázala nejvyšší počet nových spo-
lečností připadající na jednu zaniklou – bylo
zde založeno více než sedmkrát více společnos-
tí, než kolik jich zaniklo. Druhá příčka patří
Olomouckému kraji, ve kterém vzniklo pětkrát
více společností, než kolik jich zaniklo. Zdaleka
nejnižší dynamiku počtu obchodních společ-
ností vykázal Jihočeský kraj (pouze 1,6 nové na
jednu zaniklou). Počet obchodních společností
se sídlem v tomto kraji se sice zvýšil, ale tempo
růstu bylo v rámci krajů nejnižší. (tz)

dokončení ze strany 1

Samozřejmě je nutné najít lidi, kteří takovou vizi
a strategii spoluvytvářejí a ztotožňují se s ní. To
zdaleka nemůže být pouze vize obchodní, je
nutné mít i vize produktové, vývoj a inovace vý-
robků. My budujeme povědomí o značce v obo-
rech naší činnosti. Zákazníci naše stroje kupují
především díky naší pověsti a dobrým referen-
cím. Jsme poctiví a o naše odběratele se staráme.
Naši zákazníci musí mít ze spolupráce s námi
prospěch, používáním našich strojů a technolo-
gií musí dobře vydělávat. Je nutné, aby dílčí ma-
nažerská rozhodnutí tuto filozofii podporovala.

Chránit know-how, úročit nápady, přicházet
s novinkami, vyrábět, a ještě dobře prodá-
vat znamená vést firmu s předvídavostí, se-
lským rozumem, anebo v měnícím se rytmu
světové ekonomiky se rozhodovat spíše in-
tuitivně a operativně? Co se vám dnes vy-
plácí, co se osvědčilo?

Já jsem stále více technickým fandou než mana-
žerem nebo obchodníkem. Neustále inovujeme

a přicházíme s novinkami. Máme silný výzkum
a vývoj vybudovaný i s pomocí mnoha získa-
ných VaV projektů z evropských fondů. Šíře
sortimentu a časté inovace jsou dobrou konku-
renční výhodou, ale na druhé straně to přináší
výrobní problémy spojené s výrobou menších
sérií a častými změnami.

Vystudoval jsem kybernetiku a vždy mi byl
blízký systémový přístup, tedy že každý systém
je možno identifikovat, pochopit principy jeho
fungování a pak ho efektivně řídit. No a mana-
gement je také o tom. Jen pochopit chování a re-
akce lidí je možná někdy složitější než popsat
složitý fyzikální proces.

Vyplácí se mi dívat se na naše produkty
očima zákazníků, mít úctu k našim klientům
a být upřímný ke kolegům. Pracujeme pro ze-
mědělce a zde musíte být trpěliví. Jak dobře

jste na podzim zaseli, se
ukáže až po žních. Tak
tohle zatím měnící se
rytmy ekonomiky ne-
zpochybnily. Samozřej-
mě ekonomika mění to
podstatné – ceny pro-
duktů. Ceny zeměděl-
ských komodit jsou
v posledních letech cel-
kem stabilní a umožnují
rozvoj zemědělství, a to
je zásadní podmínka
i pro naše snažení.

Jak byste definoval ma-
nažerskou odvahu?

Dělat věci neobvyklým
způsobem, hledat nové cesty, dávat prostor
podřízeným. Vstát a jít kupředu, i když ostatní
pohodlně leží. Ale hranice mezi zdravou odva-
hou a nezodpovědnými manažerskými experi-
menty je velmi tenká. Já sám mám často prob-
lém oddělit čistý manažerský kalkul od pocitu

odpovědnosti za spokojenost našich zákazníků
a za osudy našich dlouholetých zaměstnanců.
Boj mezi odvahou a odpovědností je asi to, co
považuji za nejsložitější v manažerském rozho-
dování.

ptala se Eva Brixi

Nejdůležitější je vytvořit věrohodnou vizi možného úspěchu

Podnikatelé v roce 2014 ožili:
pětiprocentní nárůst nových firem

VZNIK A ZÁNIK OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ PODLE PRÁVNÍ FORMY

VÝVOJ POČTU OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

POČET VZNIKLÝCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ 
NA JEDNU ZANIKLOU PODLE ODVĚTVÍ

STÁŘÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
V ROCE JEJICH ZÁNIKU

POČET VZNIKLÝCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ 
NA JEDNU ZANIKLOU PODLE KRAJŮ

Pramen: Cribis.cz, CRIF- Czech Credit Bureau, a. s.
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Potenciální noví dodavatelé Debenhams byli
zejména dotazováni na svůj dodavatelský řetě-
zec, na flexibilitu dodávek, certifikaci své výro-
by a zkušenosti s dodávkami pro větší obchod-
níky. Během jednoho a půl dne se uskutečnil re-
kordní počet 29 jednání s českými dodavateli
z oblastí křišťálového skla, zrcadel, svíček, šper-
ků, polštářů a pokrývek, koupelnových předlo-
žek, nábytku, textilu a oblečení. 

Druhý den odpoledne se uskutečnily návště-
vy tří vybraných výrobních prostor, kdy si ná-
kupní manažerka Debenhams mohla prohléd-
nout textilku Mileta, sklárnu Bohemia Crystal
a showroom Bohemia Jihlava. Mileta zaujala
svou unikátní integrovanou výrobou od materi-
álů až po hotové výrobky jakož i zkušenostmi
s dodávkami velkým firmám/řetězcům a sklárny
tím, že nabízejí produkty, které by mohly kvalit-

ně nahradit stávající dodavatele Debenhams
z oblasti skla. Kvalita a invence českých výrobků
byly několikrát ze strany Debenhams oceněny,
a to zejména u těch výrobců, kteří prokázali, že
mají dobře zorganizovaný výrobně dodavatelský
řetězec, který je pak zárukou jejich flexibility.
S vybranými vhodnými dodavateli proběhne ná-
sledně nelehké jednání o cenách. 

Důležitým a pozitivním leitmotivem tohoto
dodavatelského fóra je trend zaměření britských
firem na kvalitnější a pružnější evropskou výro-
bu v protikladu k dovozům z Asie. Tato akce tu-
díž zapadá do strategie londýnské kanceláře
CzechTrade navazovat postupně kontakt s brit-
skými obchodními domy a řetězci a přímo je
propojovat s českými výrobci. (red) ❚❚❚

Pestrý sortiment výrobků i možností,
jak zaujmout britský řetězec Debenhams

Vývozci by mohli mít ještě lepší výsledky.
Informace vycházejí z dotazníku export-
ních firem, které byly přihlášeny do 
Exportní ceny DHL Unicreditbank za 
rok 2014. Polovina exportérů by ráda roz-
šířila v dalších třech letech své exportní cí-
le do dalších zemí, avšak mnozí z nich mají
částečné či úplné problémy nalézt finanční
zdroje pro svou expanzi. Exportní cena
DHL UNICREDIT je prestižní soutěž, zalo-
žená společností DHL Express (Czech Re-
public) s.r.o., která již od roku 1997 udělu-
je ocenění malým a středně velkým firmám
v České republice. Soutěž probíhá pod zá-
štitou agentury CzechTrade, pořadatelem
je Agentura Helas.

„Letos již po osmnácté ocení soutěž Exportní
cena DHL UniCredit úspěch a snahu malých
a středních exportérů v České republice. Naším
cílem je tyto subjekty nejen podporovat a moti-
vovat jejich podnikatelské úsilí, ale zároveň do-
kázat všem ostatním, že jejich snaha se vyplatí
a že uspět v tvrdém konkurenčním boji není jen
výsadou velkých firem. Každoročně to v soutěži
dokazuje kolem sta našich úspěšných exporté-
rů,“ komentoval soutěž Luděk Drnec, Obchod-
ní ředitel DHL Express pro Českou republiku
a Centrální Evropu. 

Ne zrovna optimistickým zjištěním je, že
firmy nevyužívají externích finančních zdrojů
při expanzi na zahraniční trhy – jen zanedbatel-
né procento (3,03 %) z velké části ano, necelá
pětina jen částečně, ale přes 72 % firem externí
finanční zdroje nevyužívá vůbec nebo jen mini-
málně. Toto zjištění se jeví jako značné minus
pro exportéry, jelikož objem exportu má stou-
pající tendenci. Dokazuje to fakt, že 80 % firem
v posledních letech zaznamenalo v exportním
objemu nárůst a 19,4 % minimálně stabilitu. To,
že má export velký potenciál, dokazuje etablo-
vání poloviny firem v časovém rozmezí do jed-
noho roku. Téměř 46 % firem má v dané zemi
i vlastní pobočku, která začíná být profitabilní
již mezi prvním až třetím rokem. Jen 5 % dota-
zovaných firem své pobočky zrušilo. 

„Na jedné straně exportéři nejsou ochotni
využívat externí finance, na druhé však jsou
ochotni z 98,5 % přizpůsobit svůj produkt ne-
bo balení tak, aby lépe vyhověl požadavkům
zahraničního trhu, což však bez dodatečných
financí nelze. Neuvědomují si, že cizí finance
jsou vždy levnější než vlastní,“ konstatoval 
Petr Šíma, partner poradenské firmy NSG
Morison. Exportéři své produkty a výrobky
charakterizují jako produkt, který má z 67 %
velkou konkurenci, 33 % firem má na zahra-
ničních trzích své produkty s malou konku-
rencí, či dokonce jsou unikátní a konkurenci
nemají. Přesto však 60 % exportérů při vstupu
na zahraniční trh nemělo na místních trzích
potřebné kontakty či nedisponovalo referen-
cemi z domácího trhu pro globální zákazníky.
Na 64,7 % exportérů si však alespoň nechalo
zpracovat analýzu zahraničního trhu před
vstupem na daný trh. 

Určitě zajímavým zjištěním je, že 77,9 % fi-
rem by šlo do rozvojových či rizikových zemí,
kdyby jim někdo pomohl s kontakty. Zhruba
91 % exportérů kvituje důležitost kontaktu s ji-
nými exportéry v místě exportu, 37 % z nich to
vidí dokonce jako velkou nutnost. Nicméně
přes 50 % z nich uvedlo, že vzájemné setkání za-
tím nepřineslo kýžený efekt. Je zde náznak oba-
vy z konkurence, případně si nedokážou před-
stavit, jak přesně by dané české firmy měly v za-
hraničí spolupracovat. 

Přesně 50 % firem naráží na překážky
s míst ními institucemi v zemi exportu. Určitý
vliv zde má komunikační bariéra a odlišná
mentalita dané země. Mezi exportní překážky
také patří evropské sankce a celní řízení. 

„Nicméně skoro 82 % českých exportérů
nespolupracuje v zahraničí s českými poradci.
Pokud ano, jde spíše o spolupráci s velvyslanec-
tvím, Czech Tradem a jinými organizacemi, než
s jinými ryze poradenskými firmami, které by
jim dokázaly například pomoci prostřednic-
tvím svých poradenských asociací v dané zemi,
či jim být nápomocny při transfer pricingu
a celkovém poradenství na daném trhu. Jen tře-
tina dotazovaných si uvědomuje možnost nale-
zení určité optimalizace,“ konstatoval Lukáš Ei-

senwort, partner daňového oddělení NSG Mo-
rison. 

Zhruba 86,3 % firem se domnívá, že je také
nutná marketingová komunikace na přísluš-
ném trhu, nicméně z tohoto počtu si 46 % firem
uvědomuje, že nejsou v této oblasti moc aktivní
a vnímají své rezervy. Přibližně 13,6 % firem se
domnívá, že na zahraničním trhu není nutno
marketingově komunikovat nebo se tomu stačí
věnovat jen minimálně.

Dobrou zprávou je, že velký počet firem
(přes 79 %) disponuje pro své produkty mezi-
národně uznávaným certifikátem. Asi 83 % fi-
rem se také domnívá, že jsou připraveny se ak-
tivně zapojit do výběrových řízení v zahraniční.
Formou subdodávek je dokonce připraveno se
do exportu služeb připojit přes 89 % dotazova-
ných firem. 

Dle samotných exportérů je nutno se zamě-
řit na podporu nejen velkých, ale i malých
a středních podniků – např. zabezpečit jištění
úvěrů pro střední firmy, pomoc při prověřování
obchodních partnerů, podporu exportu mimo
EU, legislativní a celkovou podporu Českého
státu, větší angažovanost českých zastupitelstev
v zahraničí, větší zastoupení Czech Trade, zapo-
jení českých zastupitelských úřadů do zveřejňo-
vání zahraničních poptávek, zlepšení spoluprá-
ce mezi MZV a MPO.

Exportéři také kladou velký důraz na pod-
poru značek „Czech made = excelent product“
nebo „made in Czech Republic“ a s tím spoje-
nou propagací nejen velkých, ale i malých
a středních výrobců, větší možnost participace
na specializovaných výstavách a mezinárod-
ních konferencích. Velkým apelem je též trvalé
snižování byrokratické zátěže a z toho plynou-
cích nákladů, které mají vliv na následnou ce-
nu. Stanovení minimální ceny, aby nedocháze-
lo k cenovým soubojům, nebo efektivnější vy-
užití financí z dotací. Mezi nejčastější odpově-
di na otázku, jaké daňové změny by zavedli
exportéři, kdyby k tomu měli pravomoc, patřil
jednodušší daňový systém, daňová podpora
firmám do 50 zaměstnanců, odvod DPH až po
zaplacení faktury, prokázaný export-nulová
daň ze zisku atd. (tz)

Finance, zkušenosti a poradci – 
trojice pomocníků pro exportéry

Obchodní jednání byla věcná a plná otázek i argumentů

Obchodně významné jednání mají za sebou odborníci agentury CzechTrade a čeští výrobci.
Ve dnech 30–31. března se totiž uskutečnilo velké dodavatelské fórum s britským řetěz-
cem Debenhams, který provozuje 178 obchodních domů ve Spojeném království a dále
v různých formách působí v dalších 28 zemích od Irska až po Blízký východ. Celá akce se
odehrávala na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR v Praze, kde měla každá česká firma
půlhodinu na osobní pohovor s nákupní manažerkou této renomované britské firmy.

Vstřícnost vede k úspěchu i na mezinárodním poli

Google naučí více českých firem

expandovat do zahraničí

Český Google, který se dlouhodobě orientuje
na vzdělávání a podporu businessu tuzem-
ských firem, připravil nový projekt s cílem po-
moci podnikům při expanzi na další trhy. Česká
pobočka Googlu rozjíždí Exportní akcelerátor,
jehož cílem je poskytnout firmám know-how
v oblasti digitálního marketingu na zahranič-
ních trzích. 

Do pilotního projektu se mohou hlásit pod-
niky všech velikostí. Stačí, pokud mají globálně
uplatnitelný produkt určený pro koncové spo-
třebitele nebo malé a střední firmy, a zároveň
mají ambici během následujícího roku výrazně
navýšit tempo růstu na trzích mimo ČR s využi-
tím digitálního marketingu. Registrace do pro-
gramu probíhá na webu digitalniexport.cz do
15. dubna.

„Česká ekonomika se dlouhodobě a úspěšně
orientuje na výrobu a export fyzického zboží.
Díky internetu však v Česku vyrůstá celé nové
odvětví zaměřující se na vývoj a distribuci digi-
tálních produktů a služeb, ať již je to software,
online hry, nejrůznější webové portály, srovná-
vače, analytické nástroje nebo tzv. e-shopy.
A právě těmto firmám bychom rádi pomohli
efektivně využívat možností, které pro prodej je-
jich výrobků a služeb nabízí digitální marketing,
a velice prakticky jim ukázali, jak na to,“ řekl Jan
Vraný, obchodní ředitel českého Googlu.

Exportní akcelerátor je určen jak těm, kteří
zvažují vstoupit na první zahraniční trh, tak těm,
kteří už v zahraničí prodávají a chtějí dále expan-
dovat. Je to bezplatný tříměsíční program slože-
ný z přednášek, workshopů a individuálních
konzultací. Ty provedou účastníky všemi klíčo-
vými fázemi marketingových kampaní – od sta-
novení cílů a nastavení měření až po výběr trhu
a nastavení a optimalizaci kampaní. (tz)
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INZERCE

Ministerstvo zdravotnictví 
chystá další past na hostinské 

Takzvaný „Protikuřácký zákon“ (novela zákona č. 379/2009 Sb.)
skrývá mnohem více rizik pro provozovatele restaurací a hotelů
než pouhý zákaz kouření. Asociace hotelů a restaurací ČR nesou-
hlasí s tímto zákonem v podobě, v jaké ji předkládá Ministerstvo
zdravotnictví ČR. Jde o další přenos odpovědnosti za neschop-
nost státu zajistit kontrolu a dodržování stávajícího zákona. Pla-
tit mají však opět podnikatelé.

Za posledních deset let naši politici neudělali jediné opatření,
které by pomohlo podnikání v gastronomii a pohostinství vše-
obecně. Naopak většina zákonů dále přenáší finanční zátěž a od-
povědnost na podnikatele. Protikuřácký zákon je toho typickým
příkladem. 

Zákon, kromě nepřípustné regulace cen nealkoholických nápo-
jů v restauracích, přináší odpovědnost podnikatele za skutečnost, že
se v jeho provozovně bude vyskytovat mladistvá osoba „zjevně
v podnapilém stavu.“ Není zcela jasné, kdy je osoba zjevně podna-
pilá a kdy zjevně podnapilá není. To v praxi znamená, že zákon
předpokládá, že provozovatelé hotelů a restaurací budou při vstupu
zjišťovat věk hostů a nezletilcům by měli provést dechovou zkoušku
na alkohol. Toto opatření je zatím nejabsurdnějším v historii našich
politiků a jeho implementace nemá žádnou oporu v zákoně. Provo-
zovatelé restaurací by pravděpodobně museli mít u vchodu policis-
tu, který by měl právo hosty lustrovat. Nebo právo lustrovat občany
dostane obsluhující personál. Přitom stávající zákon se opírá o nut-
nost prokázat prodej alkoholu. Sankce mohou být až likvidační.

Plošný zákaz kouření bude poslední tečkou pro provozovatele
některých pivnic a hostinců, zvláště na venkově, kteří budou stát
před rozhodnutím své podnikání ukončit. Podle dostupných stu-
dií z Irska tento zákaz přinesl za deset let nárůst nezaměstnanosti
v oboru o 14 % a 10% úbytek restaurací. V České republice trvale
klesají tržby v restauracích, jak uvedl za minulý rok ČSÚ. Opatře-
ní, která stát poslední dobou zavádí, včetně povinnosti značit aler-
geny, rozšíření kontrolních orgánů hygieny z jednoho na tři, po-
vinnost hlásit potraviny živočišného původu dovezené z jiných ze-
mí EU a další, nejenže staví podnikatele v pohostinství do role
úředníků, ale zatěžují je časově i finančně. Ministerstvo zdravot-
nictví přitom o přípravě tohoto zákona ani nediskutovalo se zá-
stupci dotčených podnikatelů.

AHR ČR vyzývá zákonodárce, aby se při posuzování tohoto
návrhu nezabývali pouze kouřením v restauracích, ale všemi
aspekty, které tento návrh přinese, a to nejen pro provozovatele re-
staurací, ale také jejich zaměstnance a zákazníky. AHR ČR žádá
touto cestou zákonodárce, aby tento zákon nepodpořili. (tz)

Některé členské země Evropské unie
neuznávají certifikáty na výrobky čes -
kých zkušeben, a exportéři tak musejí
v každé této zemi získávat další, které
jsou často dražší než celé zkoušky
v České republice. Podle podnikatelů
a firem stojí za těmito nároky zemí
snaha chránit své domácí výrobce. Vy-
plývá to z rychlého průzkumu na téma
Reálné překážky na vnitřním trhu EU
z pohledu českých podnikatelů, který
aktuálně provedla Hospodářská komo-
ra České republiky mezi svými členy.

O negativní zkušenost s nerovným posta-
vením na vnitřním trhu Evropské unie se
podělilo přes šest desítek českých firem.
Upozorňují, že stále ještě existují značné
rozdíly v normách a předpisech upravují-
cích kvalitu výrobků, zemědělských pro-
duktů i používaných technologií. Napří-
klad v oblasti schvalování PE materiálů
pro výrobu tlakových trubek existují urči-
tá omezení v uznávání certifikátů EU –
např. certifikát ITC není uznáván ve stá-
tech západní Evropy, třeba Skandinávské

země uznávají pouze vlastní certifikáty,
přitom v podstatě vycházejí ze stejných
evropských norem. 

Také zákazníci a partneři českých
podnikatelů vznášejí požadavek třeba na
certifikaci výrobků TUV, srovnatelnost
certifikátů vydaných v českém Elektro-
technickém zkušebním ústavu (EZÚ) ne-
chápou. Podnikatelé jmenovitě zmínili
například Německo, Rakousko a Francii,
které vyžadují specifické národní odchyl-
ky od evropských norem. 

„Naše výrobky – pálené cihly – ne-
může v Rakousku nebo Německu firma
použít, ani kdyby stavebníkem byla česká
firma a stavěla objekt pro sebe. Tyto státy
mají své specifické požadavky na certifi-
kace, a nepostačí tedy ani naše prohlášení
o vlastnostech podle českých a evrop-
ských norem. Přitom němečtí a rakouští
výrobci mohou prodávat u nás bez ome-
zení,“ uvedl v průzkumu Hospodářské
komory ČR jeden ze zástupců stavebních
společností.

Podle podnikatelů za tím stojí často
jen cechovní ochrana trhu a regulace do-
vozu výrobků. Evropská legislativa by

podle podnikatelů měla zajistit, aby
schválení uvedení výrobku na trh v jedné
členské zemi Evropské unie automaticky
platilo i v ostatních státech EU bez výji-
mek a nacionálních bariér.

Na snahy některých členských zemí
vytvářet pro české podnikatele překážky
na vnitřním trhu Evropské unie upozor-
ňuje Hospodářská komora České repu-
bliky také v souvislosti se zavedením mi-
nimální mzdy i pro zaměstnance čes -
kých dopravců. 

V polovině března apelovala na mi-
nistra dopravy Dana Ťoka, aby protekci-
onistické kroky v oblasti sociálních
předpisů některých členských zemí, jako
zavádění minimální mzdy nebo nepři-
měřené pokutování za výkon předepsa-
ného týdenního odpočinku v kabině vo-
zidla, rezolutně odmítla. V opačném pří-
padě hrozí, že čeští dopravci budou po-
stupně vytlačováni z dalších trhů. Obavy
z rozšíření uplatňování německé mini-
mální mzdy mají podle průzkumu Hos-
podářské komory ČR k překážkám na
vnitřním trhu EU zástupci i dalších od-
větví, například výstavářské firmy.  (tz)

Na základě trvale zkreslených argu-
mentů při rétorice proti živnostníkům,
vyhlašuje Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)
nulovou toleranci proti každému, kdo
použije ve veřejné diskuzi zásadně
chybných údajů.

Fakticky tím AMSP ČR opětuje množící
se útoky a vyhlašuje otevřenou válku kaž-
dému, kdo si neověří fakta a vystřelí na
živnostníky s použitím nesmyslných čísel.
S každým „veřejným blábolem,“ cíleným
proti živnostníkům, bude AMSP ČR se-
znamovat téměř 250 000 podnikatelských
subjektů a současně bude takové útoky
medializovat. Začínáme poslancem Ladi-
slavem Šinclem, který se spletl o řád při
porovnání odvodů OSVČ a zaměstnanců.
AMSP ČR se nebrání jakékoliv diskuzi,

ale ta musí být podložena fakty, což bohu-
žel většinou chybí. Množí se chaotické ar-
gumenty kritiků OSVČ, kteří špatně in-
formují o daních z příjmů, sociálních
a zdravotních odvodech, kteří si o desítky
procent pletou počty podnikatelů a mí-
chají dohromady počty živnostenských
oprávnění s celkovým počtem živnostní-
ků a kteří nesprávně porovnávají historic-
ká čísla se současností, aniž by si dali prá-
ci podívat se na metodiku výpočtu v mi-
nulosti a nyní. Ačkoliv se většina údajů dá
ověřit, vítězí ideologické přesvědčení
a snaha rychle marketingově zaujmout,
výsledkem čehož je naprosto zkreslený
pohled na reálný přínos nejmenších pod-
nikatelů.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR to-
mu dodal: „Cílem není nikoho dehonesto-
vat kvůli názoru, ale každý veřejný činitel si
musí uvědomit, že skončila doba, kdy se

podíval na internet a vyřkl názor. Jejich po-
vinností je pracovat s ověřenými údaji z vě-
rohodných zdrojů, a pokud tomu tak nebu-
de, ponese odpovědnost. Rozumíme mar-
ketingové zkratce, vtipu a částečně i polo-
pravdě. Ale nehodláme tolerovat fatální
chyby, které jakoukoliv smysluplnou disku-
zi posunou do jiné roviny. Docílíme toho,
že se politik bude bát neověřit si informaci.“ 

„Dlouhodobě shromažďujeme veške-
rá data o MSP a disponujeme dnes nej-
kvalifikovanějším archivem informací
o tomto segmentu trhu. Budeme pečlivě
sledovat každé vyjádření veřejného čini-
tele, a pokud se nebude jeho tvrzení za-
kládat na pravdě a rozdíl bude zásadní,
potom selhání dotyčného zmedializuje-
me. Současně ale nabízíme komukoliv
konzultaci a rádi poskytneme každému,
kdo o to projeví zájem, aktuální informa-
ce,“ dodal Karel Havlíček. (tz)

České firmy se potýkají
s problémem uznávání výrobků v Evropě

AMSP ČR vyhlašuje otevřenou válku

Nového partnera mají od ledna 2015 sy-
stémy HELIOS pro oblast veřejné sprá-
vy. Stala se jím společnost EFG CZ. Její
produkt – stravovací systém ASTRIS – je
nyní integrován se systémem HELOS Fe-
nix. Stravovací provozy v zařízeních, spa-
dajících pod veřejnou správu, tak nyní
budou mít dokonalého softwarového po-
mocníka.

Systém ASTRIS je určen k řízení ve
stravovacích provozech s charakterem zá-
vodního nebo pacientského stravování.
V různých variantách instalace lze sesta-
vit velmi rozsáhlé a komplikované systé-
my se širokou škálou funkcionality, ale ta-
ké jednoduché varianty jen se základními
funkcemi pro organizačně nenáročné
provozy. Systém je naprogramován mo-
dulárně v technologii klient-server a jeho
jednotlivé části spolu s jádrem lze instalo-
vat samostatně. Strávník využívá bezkon-
taktní kartu i pro bezhotovostní platby
a odpadá administrace stravenek. Umož-
ňuje jednoduše vytvářet jídelníčky pro
konkrétní dny. Podle objednávek strávní-
ků poskytuje podklady pro denní provoz

kuchyně, včetně konečného měsíčního
vyúčtování. Pro instituce z oblasti veřejné
správy, jako jsou kupříkladu školy či škol-
ky, ale i pečovatelské služby nebo nemoc-
nice, jde o významný krok ke zjednodu-
šení a zpřehlednění provozu. Výhodami
tohoto softwarového řešení napojeného
na informační systém HELIOS Fenix jsou
především:
■ Velmi jednoduchá a intuitivní komuni-
kace se strávníkem pomocí dotykové ob-
razovky.
■ Strávník může komunikovat se systé-
mem i ze svého pracovního PC.
■ Burza jídel umožňuje nabídnout objed-
nané jídlo ostatním strávníkům v přípa-
dě, že byl překročen časový limit pro zru-
šení objednávky.
■ Online propojení s potravinovým skla-
dem umožňuje normování surovin a říze-
ní zásob skladu.
■ Systém výrazně podporuje dietologické
postupy při sestavování jídelníčku, a tím
umožňuje vytvářet optimální skladbu
stravy pro pacienty nemocnic, léčeben,
domovů důchodců a jiných podobných

zařízení, kde je strava součástí léčebného
procesu.
■ Nutriční hodnoty surovin jsou součástí
informační základny a lze je velmi dobře
využít k optimalizaci denních dávek živin
pro strávníka, včetně sestavení individu-
álního jídelníčku.
■ Tvorba jídelníčků se mění na jednodu-
chou rutinní záležitost díky možnosti vy-
užívat archivní knihovnu s dříve již ově-
řenými jídelníčky.
■ Kalkulace cen a stanovování finančních
norem spotřeby surovin optimalizují hos-
podaření stravovacího provozu.
■ Kategorizace strávníka umožňuje na-
stavit odlišné parametry objednávání
a výdeje stravy pro skupiny strávníků.
■ Pokladní modul, který je součástí celé-
ho systému, umožňuje prodej doplňkové-
ho sortimentu, případně může řešit i pro-
dej hlavního jídla (restaurační bezobjed-
návkový prodej).
■ Vyúčtování stravy vůči strávníkovi je
podloženo doprovodnými sestavami
s různou mírou podrobnosti podle přání
strávníka. (tz)

IT pomocník pro závodní stravování
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Pro nalezení těch nejvhodnějších cest
k mož ným řešením se opět po roce sejdou
v Ostravě tuzemští i zahraniční odborníci
společně s účastníky z řad špičkových ma-
nažerů, profesionálů kvality, pedagogů
i studentů aby společně prodiskutovali nej-
novější zkušenosti a aktuální trendy v ob-
lasti podnikového řízení. 

Letošní už 24. ročník mezinárodní konference
Kvalita – Quality 2015 se uskuteční ve dnech 
12.–13. května 2015 v Ostravě, organizátorem je
tradičně společnost DTO CZ (Dům techniky Os-
trava) ve spolupráci s dalšími partnery jak ze stra-
ny vysokých škol (VŠB-TUO, Vysoká škola pod-
nikání, a.s.), tak především ze strany významných
českých podniků. Akce je pořádána v rámci Ná-
rodního programu kvality 2015 pod záštitou mi-
nisterstva průmyslu a obchodu ČR. 

Bezprostředně před vlastní konferencí se 
11. května uskuteční tradiční Setkání kateder
a pedagogů SŠ,VŠ a univerzit, zabývajících se ma-
nagementem kvality. Motto tohoto ročníku a sou-
časně hlavní programová linie Kvalita – Inovace –
Lidé dává tušit, že se vlastní programové menu
nebude odvíjet a „točit“ pouze kolem kvality, ale
spíše zdůrazní známé skutečnosti, že kvalita je už
samozřejmostí a podnikatelský úspěch už není
dán pouze ekonomickými parametry, ale je spo-
jen vedle kvality s dalšími atributy, které zaručí
efektivní využívání všech zdrojů, kterými organi-

zace disponuje. Máme přitom na mysli mimo jiné
i realizaci inovačních záměrů, které však nejsou
možné beze změny podnikatelského a manažer-
ského chování lidí (lídrů i zaměstnanců) a přizpů-
sobení se všem souvisejícím změnám. Ukazuje se,
že zejména vedení našich organizací musí vytvořit
takové mechanizmy, pokud možno s využitím
známých a často ověřených metod, kterými doká-
že „ukočírovat“ svá vnitřní prostředí tak, aby do-
kázala pružně zareagovat na všechny případné
změny. Do hry tak vstupují další významné fakto-
ry jako firemní kultura, společenská odpovědnost
jednotlivců i organizací, problematika spojená
s predikcí rizik, otázky spojené s vedením lidí
a konečně všudypřítomná problematika trvalé
udržitelnosti. To jsou jen některá témata, která na
konferenci zazní. Co se týče rámcového programu
konference, organizátoři opět připravují několik
změn, které by měly podpořit nejen uvedená hlav-
ní témata, ale rovněž vytvořit daleko větší „časo -
prostor“ pro výměnu zkušeností, poznatků a ná-
zorů tak, aby si účastníci pro sebe na svá pracoviš-
tě mohli odnést buď novou zkušenost, případně
inspiraci pro svoji další práci. 

Hned 12. května zahájíme už tradičně první
pracovní den konference zasedáním pléna, na kte-
rém uvítáme vedle tuzemských osobností i podni-
kových lídrů (Škoda Auto Vrchlabí, Hella Auto-
technik Nova Mohelnice a další) i zástupce zahra-
ničních společností (např. Nestlé Waters Italy, IN-
FOGEM AG Baden Švýcarsko). Po loňském
úspěchu bude do odpolední programové části za-

řazena opět Panelová diskuze, kde budou pozvaní
VIP hosté odpovídat nejen na dotazy moderátorů,
ale i všech ostatních účastníků, kteří tak mohou
vstupovat s konkrétními dotazy či doplňujícími
stanovisky. Bezprostředně po tomto panelu se pak
rozběhne práce ve dvou oblastech: v sekci Metody
a nástroje I. a paralelně i nově připravovaném
workshopu Automotive vedený zástupcem Hella
Autotechnik Nova s.r.o., Mohelnice. 

Společenský program bude tradičně věnován
neformálnímu setkání účastníků, spojený s oce-
ňováním významných osobností a firem v oblasti
kvality doplněný krátkým kulturním programem. 

Druhý pracovní den konference bude opět
zahájen plenárním jednáním, v jehož rámci vy-
stoupí jak odborníci z průmyslové praxe, tak zá-
stupci akademické obce. Účastníci bezpochyby
uvítají vystoupení našeho českého zástupce v ISO
s rekapitulací připravované revize ISO 9001:2015,
či vystoupení loňského vítěze Národní Ceny kva-
lity. Bezprostředně poté budou zahájena paralelní
jednání v sekcích. Pro letošní ročník jsou připra-
veny tři odborné sekce s následujícími tématy Me-
tody a nástroje II., Lidé a CSR a Management ri-
zik. Na tomto místě bych zmínila alespoň vystou-
pení vítěze Národní Ceny za CSR (AHOLD Czech
Republic, a.s. Praha) či avizované vystoupení zá-
stupce Zetor Tractors a.s. Brno. 

Součástí konferenčních materiálů bude opět
Sborník příspěvků, naší snahou je zajistit účastní-
kům i řadu dalších podpůrných dokumentů, např.
je v jednání Národní akční plán společenské od-

povědnosti organizací v České republice, v jedná-
ní jsou rovněž některá periodika našich mediál-
ních partnerů. 

Zákazníci vždy byli a zůstávají alfou a omegou
podnikání, klíčem pro posilování naší konkuren-
ceschopnosti. Vedeni touto skutečností jsme si vě-
domi závazku připravit našim klientům – účastní-
kům konference (často z řad našich dlouhodo-
bých partnerů) odborně pestrý a zajímavý pro-
gram, reagující na aktuální problémy současné
praxe s cílem podpořit možnosti pro inovace,
a celkově tak zlepšit „požitek“ a radost z úspěšné-
ho řízení a podnikání.

„I u nás se totiž dají snít sny, pro některé z nás
se dokonce stávají realitou, realita životem a život
radostí...“ Prostřednictvím těchto slov (jednoho
z úspěšných ředitelů a tradičních partnerů konfe-
rence) bych chtěla vás i vaše partnery srdečně po-
zvat k účasti na letošní konferenci Kvalita – Qua-
lity 2015 v Ostravě.

Prof. Růžena Petříková,
odborný garant konference,

Rada kvality ČR

Zlepšit „požitek“ a radost
z úspěšného řízení a podnikání

Začínajícím podnikatelům v Česku často
nejvíce komplikuje business nadměrná ad-
ministrativa spojená se vznikem zakládané
společnosti. Podle některých firem je pod-
pora nových podnikatelů slabá, vadí jim až
byrokratická džungle. Stát se to chystá do
budoucna změnit. Redukoval už informační
povinnosti firem a zavedl jednu volnou živ-
nost namísto více než 120 předchozích.
V dalších krocích chce ještě pokračovat.

„Zájem o nové podnikatelské příležitosti na trhu
je značný. Jen loni vzniklo v České republice
95 151 nových společností,“ řekl Jaroslav Holý ze
společnosti Imper, která pomocí své aplikace
Merk.cz sleduje údaje o firmách. Podle odborní-
ků vzniká nyní velké množství zejména menších
technologických firem, které často působí v dy-
namicky se rozvíjejícím segmentu mobilních ap-
likací. Dynamický rozvoj se týká podle údajů Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu ČR také automo-
bilového průmyslu, obráběcích a tvářecích stro-
jů, mikroelektroniky nebo mechatroniky.

Situaci kolem vzniku nového podnikatelské
subjektu však podle odborníků stěžuje nadměr-
ná administrativa. „V tomto ohledu patříme stá-

le k nejhorším zemím v rámci Evropské unie,“
myslí si analytik společnosti Cyrrus Jiří Šimara.
Spoluzakladatel internetového vyhledávače lete-
nek nízkonákladových dopravců Skypicker.com
Jiří Hlavenka jeho slova potvrzuje a říká, že
podpora státu je pro začínající podnikatele ma-
lá. „Začínajícím podnikatelům by hodně po-
mohlo, kdyby vůči nim byl stát tolerantní a ná-
pomocný v byrokratické džungli. Vím z praxe,
že mnoho mladých lidí s podnikatelskými ná-

pady se právě tady zalekne, že se vlastního státu
bojí víc než konkurence. Bohužel často prá-
vem,“ uvedl Jiří Hlavenka, jehož nový projekt
má ambici být do dvou let největším oborovým
vyhledávačem na světě.

Stát v letech 2007–2013 v Operačním pro-
gramu Podnikání a Inovace podpořil vznik více
než 24 000 nových pracovních míst. Nyní se chce
zaměřit na inovativní projekty, například v obo-
rech dopravní a energetické strojírenství, elekt-
ronika, elektrotechnika, optika, speciální stroje,
pokročilé materiály, nové chemické technologie,
letecký a kosmický průmysl. „Ministerstvo prů-
myslu a obchodu připravuje návrh nového pro-
gramu na podporu aplikovaného výzkumu a ex-
perimentálního vývoje TRIO. Posláním progra-
mu je podpořit aktivity v aplikovaném výzkumu,
které budou využívat a dále rozvíjet potenciál
v oblasti tzv. klíčových technologií. Jde o techno-
logie náročné na znalosti a kvalifikovanou pra-
covní sílu, vyžadující zásadní podíl výzkumných
aktivit a s rychlými inovačními cykly,“ vysvětlil
Filip Matys z odboru komunikace a marketingu
ministerstva průmyslu a obchodu.

Stát podle něj plánuje i další kroky na sníže-
ní administrativní zátěže, kterými se zabývá ex-
pertní skupina ministerstva. V minulosti byly

sníženy některé informační povinnosti, napří-
klad výpis z rejstříku trestů si za podnikatele
opatřuje živnostenský úřad. Byla také odstraně-
na povinnost podnikatele prokazovat své
oprávnění k provozování živnosti tím, že musí
mít průkaz živnostenského oprávnění na pro-
vozovně. Snížen byl počet volných živností z ví-
ce než 120 na jednu. Došlo k odstranění povin-
nosti podnikatelů ohlašovat živnostenskému
úřadu faktické zahájení provozování živnosti
a k vypuštění povinnosti oznamovat údaje ve-
dené v informačním systému evidence obyvatel.

Začínající firmy mohou aktuálně využít na-
příklad podporu z programu Záruka. Jeho cílem
je pomocí zvýhodněných záruk umožnit realiza-
ci podnikatelských záměrů malých podnikatelů.
Menší půjčky firmám dosud poskytovalo také Ji-
homoravské inovační centrum. Nově plánuje
rovněž investice. „K prvním investicím ze strany
nově zřízené dceřiné společnosti JIC INVEST by
mělo dojít v roce 2015. Jsme ale v kontaktu s in-
vestory a fondy a firmám, které se o investici za-
jímají, zprostředkováváme jednání i know-how,“
uvedla Helena Továrková z Jihomoravského ino-
vačního centra, které má ve svém portfoliu okolo
60 firem. Nové firmy podle ní vznikají zejména
v oboru biotechnologií. (tz)

Cílem těchto setkání je diskuze o problémech,
které trápí podnikatele, a vybudování komuni-
kačních kanálů pro prohlubování efektivní spo-
lupráce se všemi významnými politickými sila-
mi v České republice. 

Zástupci HK ČR a TOP 09 se dohodli na
vzájemném informování o společných tématech 
a zevrubně diskutovali o záležitostech, které

jsou klíčové nejen pro členskou základnu Hos-
podářské komory ČR, ale pro všechny ekono-
mické subjekty i domácnosti v ČR. 

„Na elektronickou evidenci tržeb máme stále
rozdílný názor – my tento připravovaný systém
podporujeme, ale jak stále zdůrazňuji, pouze za
podmínky, že elektronický systém bude bezpro-
blémově funkční a spolehlivý, dále že podnikate-

lé budou mít dostatečně dlouhou dobu na jeho
implementaci a že jen minimálně zvýší jejich zá-
těž. A v neposlední řadě musíme trvat na tom, že
musí být zaměřen také proti velkým daňovým
únikům, jinak nemá smysl,“ komentoval průběh
jednání prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.
„Stálá výměna informací mezi námi a Hospodář-
skou komorou je logickým důsledkem naší sna-
hy znát názory a odborná stanoviska podnikatel-
ské veřejnosti,“ řekl předseda poslaneckého klu-
bu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Dalším tématem schůzky byla problematika
zákona o zadávání veřejných zakázek. Předsta-
vitelé HK ČR a TOP 09 se shodli na vzájemné
výměně stanovisek v procesu přípravy zákona

a na společném úsilí při hledání vhodné podoby
zákona tak, aby byl dostatečně pružný a v úpra-
vách zohledňoval dosavadní hlavní problémy
podnikatelů s realizací veřejných zakázek, jako
například ustanovení o ceně zakázky coby jedi-
ném kritériu pro výběr vítěze tendru. 

Společný názor zazněl i na postavení živ-
nostníků a malých firem. HK ČR i TOP 09 po-
važují tuto skupinu podnikatelů za velmi vý-
znamný a z hlediska budoucnosti klíčový seg-
ment české ekonomiky. Proto společně považují
za zásadní, aby postavení těchto subjektů neby-
lo ztěžováno dalšími regulačními opatřeními,
jako například růst minimální mzdy či diskuto-
vané zrušení karenční doby. (tz)

Hospodářská komora ČR a TOP 09: chraňme živnostníky a malé firmy

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý a další zástupci HK ČR se začátkem
dubna sešli s předsedou a místopředsedou TOP 09 Karlem Schwarzenbergem a Mirosla-
vem Kalouskem. Šlo o další z řady jednání s nejvyššími představiteli vládní exekutivy
a politické sféry, která po svém nástupu do funkce v květnu 2014 zahájil nový prezident
HK ČR Vladimír Dlouhý.

Začínající podnikatele trápí byrokracie, stát však povinnosti dále redukuje

Prof. Růžena Petříková, odborný garant
konference Kvatita – Quality 2015
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Březnovým Kick-Off setkáním oficiálně od-
startovala Česko-německá obchodní a prů-
myslová komora společně s více než 30 part-
nery z hospodářství, výzkumu, politiky a zá-
stupci odborné veřejnosti a médií své téma
roku Průmysl 4.0 – rEvoluce probíhá. 

„Digitální propojení hospodářství, od vývoje až
po zákaznický management, bude v příštích de-
seti letech rozhodujícím faktorem pro zajištění
konkurenceschopnosti České republiky,“ řekl
Rudolf Fischer, prezident ČNOPK. „ČNOPK se
svými partnery – významnými firmami, vědec-
ko-výzkumnými zařízeními, svazy a ministerst-
vy – vytvoří společně platformu, která se zaměří
na výzvy takzvané čtvrté průmyslové revoluce
a jejich dlouhodobé řešení,“ dodal výkonný
člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer.
Podle aktuálního průzkumu ČNOPK a partner-
ských svazů je digitální propojení procesů tvor-
by přidané hodnoty „rozhodující“ nebo „velmi
důležité“ pro více než polovinu firem.

Průmysl, obchod a služby projdou v příštích
deseti letech radikální změnou. Blízká budouc-
nost přinese rozsáhlé digitální propojení na
všech úrovních tvorby přidané hodnoty ve firmě.
„Rychlost inovací, zákaznický management, fle-
xibilita, produktivita a reakce na změny trhu bu-
dou nově definovány,“ vysvětlil prezident
ČNOPK Rudolf Fischer na Kick-Off setkání k le-
tošnímu tématu roku, které se konalo v Praze. Na
tom se shodují ČNOPK a přes 30 jejích partnerů
z hospodářství, výzkumu, politiky a svazů. Pro
Českou republiku jako zemi se silnou průmyslo-
vou tradicí je vývoj směrem k průmyslu 4.0 roz-
hodující, chce-li zůstat v globální konkurenci
atraktivní výrobní a inovační lokalitou.

Jak důležité je digitální propojení pro eko-
nomiku, ukázal aktuální průzkum mezi firma-
mi Průmysl 4.0 v České republice – aktuální

stav, příležitosti a výzvy. Průzkumu, který pro-
vedla ČNOPK společně se Svazem průmyslu
a dopravy ČR, Asociací malých a středních
podniků a živnostníků ČR a ICT unií, se zúčast-
nilo přes 270 společností. Podle jeho výsledků je
digitální propojení procesů tvorby přidané hod-
noty „rozhodující“ nebo „velmi důležité“ pro ví-
ce než polovinu firem. Tento razantní vývoj si
při tom více uvědomují větší hráči než malé
a střední podniky. Co se týká aktuálního stavu,
tak tři čtvrtiny dotázaných označily digitalizaci
ve své firmě za plně (10 %), dobře (39 %) nebo
dostatečně (28 %) rozvinutou.

Kromě toho průzkum vyvrátil obavy z ruše-
ní pracovních míst v souvislosti s rostoucí digi-
talizací průmyslu. Přes tři čtvrtiny firem neoče-
kávají žádnou změnu v počtu svých zaměstnan-
ců. Rozdíly se ukázaly při zohlednění velikosti
firmy. Na 26 % velkých firem počítá se snížením
počtu zaměstnanců v souvislosti s digitalizací,
u malých a středních firem je to jen 8 %.

Pro ekonomiku je rozhodující budoucí kva-
lifikace zaměstnanců a zde očekávají mnohé fir-
my problémy. Zhruba 17 % považuje kvalifikaci
zaměstnanců za riziko či překážku digitalizace,
hned po investičních nákladech a bezpečnosti
dat. Firmy proto požadují od politiků především
podporu opatření k dalšímu vzdělávání, podpo-
ru mladých odborníků a přizpůsobení práva na
ochranu dat. Právě bezpečnost dat by mohla být
největším problémem digitálního propojení
ekonomiky prostřednictvím internetu.

„Jsme přesvědčeni, že poznání digitálních
potřeb českých firem je klíčové zejména pro
tvorbu vládních strategií v této oblasti a rovněž
pro efektivní čerpání finančních prostředků
z evropských fondů v novém programovém ob-
dobí,“ uvedl Ivan Vrzal, člen představenstva
Svazu průmyslu a dopravy ČR. ČNOPK vytváří
svým tématem roku Průmysl 4.0 – rEvoluce
probíhá mezioborovou networkingovou plat-

formu a připravuje letos kromě jiného odborné
konference a přednášky českých a německých
odborníků, kulaté stoly s politiky, návštěvy fi-
rem, prezentaci na Mezinárodním strojíren-
ském veletrhu v Brně a Hospodářskou diskuzi.
Záštitu nad tématem roku převzalo Minister-
stvo průmyslu a obchodu Čes ké republiky
a Úřad vlády České republiky. 

Prémioví partneři tématu roku ČNOPK již
využívají příležitostí spojených s digitálním
propojením a aktivně se podílejí na jeho vývoji.
Siemens je průkopníkem ve vývoji průmyslu 4.0
a již před 15 lety začal vytvářet portfolio, které
zákazníkovi umožňuje, aby celý svůj výrobní
proces sledoval digitálně. Již dnes propojuje Si-
emens digitální a fyzikální svět, počínaje desig-
nem přes plánování až po výrobu a servis. Nej-
lepším příkladem toho je vlastní digital factory
v Ambergu.

Bosch Rexroth, jako jeden z vůdčích uživa-
telů průmyslu 4.0, se ve vlastních závodech
a v rámci nejrůznějších pilotních projektů za-

měřuje na vyhledávání nových potenciálů. Sází
přitom na svoje produkty pro všechny aplikační
oblasti drive & control technologií (sofistikova-
né řízené pohony), které lze vzájemně smyslupl-
ně a efektivně kombinovat na bázi společné ko-
munikační úrovně.

Nadnárodní společnost Schunk spatřuje
v digitalizaci řízení a komunikace v procesech
výroby příležitost nejen pro výrobce, ale i pro
zákazníky. Přínos zavedení technologií a princi-
pů čtvrté průmyslové revoluce vidí především
ve zvýšení efektivity výroby a zlepšení kvality
produktu samotného. Zároveň by ale průmysl
4.0 neměl zůstat jen nástrojem ke zvyšování vý-
konnosti a následnému snižování cen, ale je
nutné jej využít ke zlepšení naší konkurence-
schopnosti v globálním měřítku.

Také pro ROI Management Consulting bu-
de mít v příštích letech průmysl 4.0 strategický
význam. Zvyšování efektivity výroby a kvalifi-
kace zaměstnanců zde hraje klíčovou roli. Ros-
toucí poptávka po zvyšování kvalifikace a trva-
lém zvyšování efektivity výroby byla důvodem,
proč bylo u Prahy otevřeno školicí a simulační
středisko Lean Fabrika, které nabízí programy
z oblastí Lean, Lean ERP a průmyslu 4.0.

Orientace na zákazníky pro skupinu E.ON
Česká republika znamená znát a rozumět tomu,
co je pro ně důležité. Pak jim může nabídnout
co možná nejlepší servis. Při tom jsou pro E.ON
výzvy zákazníků motivací k tomu, aby tato fir-
ma nabízela moderní a inovativní energetická
řešení orientovaná na zákazníka. Rostoucí digi-
talizace na straně zákazníků se odráží i v inter-
ních aktivitách. Aby skupina E.ON Česká re-
publika byla i v budoucnu pro zákazníky part-
ner of choice, vyvinula projekt Digital.

Více informací k tématu roku ČNOPK 2015
a seznam plánovaných akcí najdete na tschechi-
en.ahk.de/cz/tema-roku-2015/. (tz)

Již 7. ročník soutěže E.ON Energy Globe
Award ČR ocení také letos autory nejlepších
projektů z oblasti úspor energií a ochrany ži-
votního prostředí. Nechybí zajímavé novinky –
mění se způsob hodnocení projektů, nové jsou
i ceny pro vítěze od společnosti Škoda Auto.

Soutěž E.ON Energy Globe Award ČR, která je
u nás známa pod označením ekologický oskar,
ocení také letos autory zajímavých projektů
hned v 5 kategoriích: Obec, Kutil, Firma, Mlá-
dež a Nápad. Nejlepší projekty v jednotlivých

kategoriích vyhlásí již v polovině června odbor-
ná komise, celkového vítěze určí veřejnost hla-
sováním pomocí SMS nebo na internetu.

Přihlašování již běží
Své přihlášky mohou autoři zajímavých projek-
tů podávat až do konce dubna na webových
stránkách www.ekologickyoskar.cz. Pro zájem-
ce o účast v soutěži platí jediné pravidlo – jejich
projekty by měly přispívat k ochraně životního
prostředí nebo pomáhat snižovat spotřebu
energií. Svůj projekt do soutěže může přihlásit
kdokoliv, zařazení do jednotlivých soutěžních

kategorií následně provádí hodnoticí komise.
Účast v soutěži je zdarma.

Vítěz získá vůz Škoda Octavia
Partnerem letošního ročníku soutěže E.ON
Energy Globe Award ČR je společnost Škoda
Auto. Autoři nejlepších projektů v jednotlivých

kategoriích od ní získají roční výpůjčku vozu
Škoda Citigo, celkový vítěz soutěže pak obdrží
vůz Škoda Octavia Combi G-TEC s pohonem
na zemní plyn (CNG).

Nezapomeňte, svůj projekt můžete až do
konce dubna 2015 přihlásit na stránkách soutě-
že www.ekologickyoskar.cz! (red)

Startují ekologičtí oskaři, na vítěze čeká Škoda Octavia na zemní plyn

Aktuální téma roku otevřela
Česko-německá obchodní a průmyslová komora 

JAK JE ROZVINUTÁ DIGITALIZACE 
VE VAŠÍ FIRMĚ?

POČÍTÁTE DO BUDOUCNA
S DIGITALIZACÍ ČÁSTÍ PROCESŮ?

JAKOU ROLI HRAJE DIGITÁLNÍ PROPOJENÍ PŘI PROCESECH TVORBY PŘIDANÉ HODNOTY VE VAŠÍ FIRMĚ?
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Umožnit hostům uhradit útratu platební kar-
tou namísto bankovek se projeví nejen vyš-
šími tržbami, ale také větší spokojeností va-
šich zákazníků. Nejnovější technologie nabí-
zejí široký výběr mobilních platebních termi-
nálů, které lze přinést až ke stolu nebo je
napojit na hotelový rezervační systém.

Podle statistik se majitelům provozoven, ve kte-
rých je zaveden platební terminál, zvedají tržby
až o 30 %. Platební karty totiž otevírají dveře
k širší skupině zákazníků, ať už jsou to lidé s fi-
remními platebními kartami, cizinci s mini-
mem českých bankovek v peněžence, nebo
zkrátka ti, kteří si nestihli vybrat hotovost
z bankomatu. Při zavádění či výměně plateb-
ních terminálů je ale podle odborníků dobré
myslet na moderní technologie. V mnoha re-
stauracích je stále možné najít stacionární pla-
tební terminály, které posílají potřebné údaje
bance pomocí pevné telefonní linky či interne-
tu. Ty ale nejsou pro takovéto podniky příliš
komfortní, jelikož host musí platit přímo u po-
kladny. 

Ideální volbou jsou proto přenosné termi-
nály využívající bezdrátovou komunikaci. Ty
disponují pevnou základnou, která je připojena
přes internet. Samotný platební terminál je pře-
nosný a umožňuje přijímat platební karty v do-
sahu spojení mezi základnou a terminálem.
„Mobilní platební terminál umožňuje zákazní-
kovi zaplatit komfortně přímo u stolu. Navíc
s větším pocitem bezpečí, protože má kartu po
celou dobu pod kontrolou a obsluha s ní nikam
neodbíhá,“ popsala Lenka Bukalová ze společ-
nosti SONET, která je předním dodavatelem
platebních terminálů pro Českou republiku
a Slovensko.

Aktuální novinkou, kterou Brněnská firma
SONET uvádí na trh, je mobilní Wi-Fi platební
terminál Spire SPw60 od společnosti Spire Pay-

ments. Terminál komunikuje s Wi-Fi přístupo-
vým bodem (například Wi-Fi router, Access
Point) a dovoluje zaplatit kartou v oblasti, která
je pokryta signálem tohoto přístupového bodu.
„V současné době jde o velmi poptávané plateb-
ní řešení právě v oblasti pohostinství. Terminál
samozřejmě splňuje veškeré nejnovější bezpeč-
nostní standardy, takže i když jsou data přená-
šena bezdrátově, zákazník se nemusí bát jaké-
hokoliv zneužití,“ doplnila Lenka Bukalová. Sa-
mozřejmostí je také akceptace všech typů pla-
tebních karet, včetně čím dál oblíbenějších
karet s bezkontaktní technologií.

Právě na bezkontaktní technologie, které
umožňují částky do pěti set korun zaplatit
pouze přiložením platební karty k terminálu
bez zadávání pinu, kladou banky velký důraz.
Česká republika je evropským lídrem v placení
bezkontaktní kartou. Češi tak podle nejnověj-
ších statistik společnosti Visa zaplatí měsíčně
v průměru 3,3krát a mají rovněž největší útratu
bezkontaktní kartou – zhruba 1700 korun mě-
síčně. V České republice funguje již přes 57 000
bezkontaktních terminálů.

Platební část, která podléhá přísné bezpeč-
nostní certifikaci u karetních asociací, je však
jen jednou z mnoha možných aplikací platební-
ho terminálu. Ty dnes fungují jako minipočíta-
če, které si provozovatel může přizpůsobit na
míru dle vlastních požadavků. Stejná „krabič-
ka“ tak může kromě placení sloužit i k celé řadě
dalších funkcí. „Takto vznikají věrnostní systé-
my šité klientovi na míru, které mohou přilákat
do restaurace či hotelu nové zákazníky. Platební
terminál může být také propojený s hotelovým
rezervačním systémem, takže informace o plat-
bě je automaticky přenášena z rezervačního sy-
stému do terminálu, což eliminuje pravděpo-
dobnost chyby,“ vysvětlila Lenka Bukalová.

Společnost SONET působí na trhu již od
roku 1991 a zabývá se vývojem a poskytováním
služeb v oblasti platebních technologií. (tz)

Kondice českého zpracovatelského průmys-
lu se postupně zlepšuje. Růst bude podle
odborníků dál pokračovat. Tahounem je ze-
jména automobilový průmysl, na který je
napojena řada subdodavatelů. Firmy v tom-
to odvětví stejně jako například v oboru
obráběcích a tvářecích strojů už dosáhly
předkrizových objemů nebo je překonaly.
O dalším vývoji podle analytiků rozhodne
pružnost pracovního trhu, přičemž trend
počtu snižování nezaměstnaných bude po-
kračovat. Udrží se i do dalších měsíců, kdy
ho podpoří nástup sezonních prací.

Podle ředitele Svazu strojírenské technologie
Oldřicha Paclíka je hlavním motorem českého
průmyslu výroba automobilů. „Na automobilo-
vý průmysl je napojena velká skupina subdoda-
vatelů, kteří mohou v důsledku toho očekávat
růst poptávky. Z tohoto pohledu lze tedy říci, že

český zpracovatelský průmysl je v dobré kondi-
ci,“ uvedl Oldřich Paclík. Vzhledem k procesu
takzvaného kvantitativního uvolňování v euro-
zóně je možné očekávat nárůst poptávky po
průmyslovém zboží z Evropské unie. Českým
firmám by mohla pomoci kromě jiného napří-
klad dosud nenasycená poptávka v Číně. „Čeští
exportéři orientovaní dosud na trh Ruska
a ostatních zemí SNS by například i tam mohli
korigovat očekávaný pokles exportu směrovaný
původně na tyto trhy,“ upřesnil Oldřich Paclík.

Zlepšující pozici českého průmyslu potvrdil
i Jiří Prášil, generální ředitel koncernu ZKL,
který se zabývá výrobou valivých ložisek. Ačko-
liv je podle něj hlavním tahounem automobilo-
vý průmysl, patrné je i oživení v oblasti staveb-
nictví. „Tento názor opírám o mírné snížení do-
stupnosti stavebních kapacit při zajišťování in-
vestičních akcí v koncernu ZKL,“ vysvětlil Jiří
Prášil. Oživení ve strojírenském průmyslu na-
pomáhá mimo jiné i dostupnost kvalifikova-

ných zaměstnanců. „Očekávám, že růst poptáv-
ky po autech se zpomalí a lze předpokládat mír-
né snížení růstu automobilového průmyslu ve
druhé polovině roku 2015. Ostatní průmysl bu-
de růst mezi 6 až 10 %, zejména z důvodu ožive-
ní ve stavebnictví, výrobě ocelí a navazujících
průmyslových oborů,“ doplnil Jiří Prášil.

Pozitivní signály o české ekonomice přichá-
zejí v posledních týdnech rovněž z trhu práce.
Pokles podílu nezaměstnaných proti lednu sice
dosáhl jen 0,13 procentního bodu, a ne celých
dvou desetin, jak naznačila zaokrouhlená data.
„Snížení počtu lidí bez práce v únoru o 8000 je
nicméně výborný výsledek, který snese v historii
srovnání jen s únory 2007 a 2008,“ sdělil analytik
UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Také další ukaza-
tele trhu práce se podle něj vyvíjejí velmi přízni-
vě. Měsíční přírůstek volných pracovních míst
o 6700 osob byl k vidění naposledy v roce 2007. 

„Je zřejmé, že se česká ekonomika dostala
do stavu, kdy o míře jejího růstu bude rozhodo-

vat pružnost pracovního trhu. Takový stav se
obvykle projevuje také tlakem na vyšší růst
mezd, což dosud v Česku nebylo příliš vidět.
Trend snižování počtu nezaměstnaných se jistě
udrží i do dalších měsíců, kdy ho podpoří se-
zonní vývoj. Podíl nezaměstnaných klesne pod
hranici 7 % možná již v dubnu, tedy o měsíc
dřív, než jsme dosud předpokládali,“ dodal Pa-
vel Sobíšek.

Také Svaz strojírenské technologie očekává
v souvislosti s růstem zpracovatelského prů-
myslu pokračování trendu snižování nezaměst-
nanosti. „Na druhé straně je však nutné počítat
s tlakem na udržení konkurenceschopnosti
a v důsledku toho i na zvyšování produktivity.
Kapacita volných míst ve zpracovatelském prů-
myslu bude kvůli tomu poměrně omezená.
Problémem je také struktura nezaměstnanosti,
neboť zaznamenáváme i nedostatek některých
profesí, například právě ve strojírenství,“ uza-
vřel Oldřich Paclík. (tz)

Kondice českého průmyslu se zlepšuje

Jak se ve zprávě uvádí, opožděné platby poškozují
firmy i ekonomiku mnoha způsoby, od zvýšení
nákladů přes snížené kapitálové výdaje až po kra-
chování dodavatelů. Dopady jsou navíc obzvlášť
drtivé pro dluhem zatížené firmy. Zásadní dopad
mají i na počty zaměstnanců a investiční rozhod-

nutí malých firem. Kateřina Benešová, ředitelka
ACCA pro ČR, Slovensko a Maďarsko k tomu
uvedla: „Malé firmy a malí podnikatelé mají vý-
razně nižší šanci zvýšit počet zaměstnanců, pokud
čelí problémům s opožděnými platbami. Zjistili
jsme, že dopad opožděných plateb na malé firmy,

které by chtěly expandovat, je ve srovnání s velký-
mi korporacemi podstatně větší, a to až o 54 %.“ 

Opožděné platby a nedodržení závazků ze
strany zákazníků přitom mohou mít dominový
efekt na celý dodavatelský řetězec, přes průmyslová
odvětví a hranice až k velkým finančním institu-
cím, kde se v mnoha případech musí angažovat
vláda. Přestože výsledky zprávy ukazují, že zpoždě-
né platby jsou nesmírně škodlivou obchodní praxí,
kterou je potřeba rozhodnými kroky napravit, AC-
CA nabádá, aby se k řešení situace přistupovalo
obezřetně. Ukazuje se totiž, že značný podíl obcho-
dování na úrovni business-to-business probíhá tak,

že při něm firmy využívají obchodní úvěr, kdy se
platba neprovádí v době doručení zboží nebo pro-
vedení služeb, ale později, což je oběma smluvními
stranami předem odsouhlaseno.

„Opožděné platby jsou často chápány jako vý-
hradně negativní jev při obchodování, ale vždy to-
mu tak nezbytně být nemusí. Mohou být také uži-
tečným nástrojem růstu. Pokud budeme chápat
problematiku opožděných plateb takto komplex-
ně, je možné vyvinout vhodné nástroje k řešení
negativních dopadů opožděných plateb na firmy,“
doplňuje Charlotte Chung, poradkyně ACCA pro
malé a střední podniky. (tz)

Opožděné peníze negativně ovlivňují počty pracovních míst ve firmách

Nová globální zpráva ACCA (Asociace certifikovaných účetních) upozornila, že odložené
a opožděné platby mohou mít velmi vážné dopady na malé podniky – snižují totiž jejich
možnosti získávat a přijímat nové zaměstnance. Z výsledků také vyplývá, že u firem s méně
než 50 zaměstnanci existuje až dvakrát vyšší pravděpodobnost potíží s opožděnými plat-
bami než u velkých společností.

Platební terminály zvyšují restauracím
tržby až o 30 procent
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Polovina firem na celém světě plánuje letos
zvyšovat počty zaměstnanců, pětina je hodlá
snižovat. Ukázal to průzkum poradenské spo-
lečnosti PwC mezi více než 1300 generálními
řediteli z téměř 80 zemí světa. Nejvíce nabí-
rat hodlají správci aktiv (asset management)
a zdravotnické a farmaceutické společnosti.

„Najít správné lidi bude letos jedním z nejtěžších
úkolů pro šéfy firem. Většina z nich zároveň při-
znala, že hledá zaměstnance se širší škálou doved-
ností než v minulosti. Také si uvědomují potřebu
přistupovat k zaměstnancům individuálně. Téměř
dvě třetiny firem proto již nyní mají strategii di-
verzity a začleňování a 85 % uvedlo, že jim to zlep-
šilo i jejich výsledovku,“ řekl Daniel Soukup, od-
borník na řízení lidských zdrojů PwC ČR. 

Společnosti hledají zaměstnance s požadova-
nými schopnostmi a znalostmi mnoha různými
způsoby: 78 % generálních ředitelů v průzkumu
uvedlo, že vždy využívají při hledání zaměstnanců
více kanálů, včetně online platforem a sociálních
sítí. Celkem 71 % firem aktivně hledá ty nejlepší
talenty na mnoha rozdílných geografických 
trzích, průmyslových odvětvích a demografických
skupinách.

„Trh práce se globalizuje. V roce 2020 bude
více než polovina absolventů vstupujících na trh
práce z rozvíjejících se ekonomik. Firmy již nyní
loví nejlepší odborníky i absolventy po celém svě-
tě, včetně České republiky. Proto se výrazně neliší

poptávka českých firem od globálních dat. Ne ná-
hodou tak například největší mzdový růst očeká-
váme letos v Česku u firem z finančního sektoru,
farmacie a vybraných průmyslových odvětví,“ do-
dal Daniel Soukup.

Mezi českými firmami je více než polovina
(55 %) těch, které letos plánují nabírat. Loni jich
bylo 44 %. Naopak 18 % českých firem plánuje
v roce 2015 stavy zaměstnanců snižovat, ještě loni
jich bylo 28 %. Stejně jako se Češi stále častěji sna-
ží uplatnit na globalizovaném mezinárodním trhu
práce, pozorujeme i zvýšený zájem cizinců o práci
v Česku. Občané EU mají vstup na český trh práce
poměrně snadný, roste však také zájem českých
zaměstnavatelů zejména o IT specialisty, techniky
a strojní inženýry z mimoevropských zemí. Po-
tvrzuje ho i rostoucí poptávka po službách souvi-
sejících s vyřizováním pracovních a pobytových
povolení, který v poslední době zaznamenává po-
radenská společnosti PwC Česká republika.

„Pozorujeme rostoucí zájem firem působí-
cích na českém trhu o IT specialisty či manažery,
ale i odborníky, kteří mají obchodní zkušenosti
například na ruském trhu či v Asii a pomohou
tam českým firmám se prosadit. V poslední době
nejčastěji vyřizujeme zaměstnanecké karty od-
borníkům z Indie, Ruska, Číny nebo z USA.
U našich klientů registrujeme nezřídka zájem
i o pracovníky ze zemí Balkánského poloostrova
či z Blízkého východu,“ dodala Jana Zelová, ma-
nažerka PwC ČR, která radí firmám s vyřizová-
ním víz a pracovních povolení. (tz)

Rádi vás přivítáme na našich stránkách,
s chutí nám vlastní o vás napíšeme a poskytneme inzertní plochu pro zviditelnění vašich aktivit. 

Oslovte své zákazníky, dejte o sobě vědět. 

Mapujeme podnikání v České republice.

Prezentujte se naším prostřednictvím v časopisech 

Prosperita, Prosperita Madam Business a Prosperita Fresh Time

a na webech

www.iprosperita.cz          www.madambusiness.cz          www.freshtime.cz

Výuka odborných předmětů by se měla vý-
razněji opírat o praxi. Jednou z cest zásad-
ní změny celého vzdělávacího systému je
podpora stáží učitelů odborných předmětů
a také žáků a studentů. Takový je jeden ze
závěrů diskuzního panelu Svazu průmyslu
a dopravy ČR, který se závěrem března
uskutečnil v Pardubicích pod názvem Kvali-
ta vzdělávání: Kde jsme a kam směřujeme?

SP ČR zastupoval jeho viceprezident Jan Rafaj,
který je současně ředitelem pro personalistiku
a vnější vztahy společnosti ArcelorMittal. „Osvěd-
čilo se nám zapojení studentů do řešení úkolů
v naší společnosti, vytvořena byla skupina, které
bylo svěřeno téma bezpečnosti našich dodavatelů.
Spolupráce se velmi vyplatila. Nyní máme ve fir-

mě dvě stě vysokoškolských studentů na částečný
pracovní úvazek,“ uvedl Jan Rafaj jako příklad
dobré praxe. 

Generální ředitel společnosti Synthesia Josef
Liška a proděkan Fakulty chemicko-technologic-
ké Univerzity Pardubice Petr Kalenda zmínili pro-
jekt Partnerství pro chemii, do něhož byly zapoje-
ny stovky studentů a řada firem. „Studenti prošli
praxí a získali ve firmách certifikát,“ uvedl Petr
Kalenda. Josef Liška poukázal na přínos takové
aktivity i na přílišnou administrativní zátěž po-
dobných projektů. „Stát by se měl snažit zjedno-
dušit administrativu a měl by najít prostředky na
podporu realizace praxí,“ prohlásil. 

Jak k tématu studentských praxí poznamenal
vedoucí korporátní komunikace Bosch Group
v ČR Pavel Roman, který je současně členem
představenstva Česko-německé obchodní a prů-

myslové komory, řada firem již nabízí studentům
praxe a další jsou na ně připraveny. „Podle zjištění
naší komory je na studentské praxe připravena
polovina průmyslových firem,“ uvedl Pavel Ro-
man. Podle šetření SP ČR mezi jeho členskými fir-
mami přitom dvě třetiny z nich upozorňují na to,
že mladí absolventi vysokých škol, kteří k nim na-
stupují, nemají povědomí o firemních procesech
a o výrobě. Poukazují také na skutečnost, že absol-
venti škol na všech úrovních nemají dostatečnou
praxi. Přitom právě praxe pro vybrané obory by
mohla zvednout kvalitu vzdělávání. „V našem
kraji chybí řada technických profesí. Investoři,
o které usilujeme, se ovšem ptají po vzdělané pra-
covní síle právě v oborech, kde nám chybí lidé.
Ptají se také na úroveň praktických poznatků
a zkušeností žáků a studentů,“ uvedl ve svém vy-
stoupení hejtman Pardubického kraje Martin Ne-

tolický. Poznamenal také, že praxe by měly být
průběžnou součástí studia, nikoliv jednorázová
a časově omezená záležitost. 

V podobném duchu vyjádřil podporu stážím
i ředitel odboru vzdělávání MŠMT Petr Bannert.
„Podporujeme technické vzdělávání a jako jejich
součásti stáže, současně nerezignujeme na vše-
obecné vzdělávání,“ uvedl. Poukázal na náznaky
měnícího se zájmů žáků a studentů o vybrané
obory, kdy v letech 2009 až 20014 poklesl napří-
klad počet studentů v oboru gastronomie, ekono-
mika a administrativa, zatímco stoupá například
počet studentů oboru informatika. Diskuzní se-
tkání, jehož se zúčastnilo několik desítek zástupců
firem a škol, proběhlo v rámci Roku průmyslu
a technického vzdělávání 2015. Vyhlásil ho Svaz
průmyslu a dopravy ČR a kampaň podpořila již
řada institucí, firem a škol. (tz)

V rámci uzavřeného partnerství se obě institu-
ce budou podporovat při událostech připravo-
vaných na Univerzitě Karlově a na jejích fakul-
tách u příležitosti důležitých kulturních, vědec-
kých i pedagogických akcí. Spolupráce se bude

vztahovat ale také na transfer technologií, tedy
na podporu uplatnění výsledků vědy a výzku-
mu v praxi, a na odborné stáže realizované
Hospodářskou komorou pro studenty vyso-
kých škol. „Jsem přesvědčen o tom, že partner-

ství mezi Hospodářskou komorou ČR a Uni-
verzitou Karlovou v Praze bude oboustranně
prospěšné. Spolupráce mezi nejvýznamnějším
zástupcem podnikatelské sféry v České republi-
ce a nejvýznamnější českou vysokou školou
přispěje k plnění důležitých společenských
úloh, které při podpoře rozvoje českého státu
obě instituce zastávají,“ uvedl prezident Hos-
podářské komory ČR Vladimír Dlouhý. 

Intenzivní spolupráce mezi oběma institu-
cemi začne již v nejbližších dnech. Hospodář-
ská komora ČR se bude podílet mj. na oslavách

výročí 600 let od úmrtí myslitele, reformátora
a kazatele Jana Husa, někdejšího rektora UK,
v příštím roce pak na oslavách u příležitosti 
700. jubileu narození císaře a krále Karla IV., za-
kladatele UK v Praze. 

„Těší mě, že Univerzita Karlova podepsala
partnerství s tak významnou institucí, jakou
Hospodářská komora ČR bezesporu je. Pevně
věřím, že díky vzájemné spolupráci dojde k po-
zitivní propagaci mnoha akcí jak Univerzity
Karlovy, tak i Hospodářské komory ČR,” dodal
rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. (tz)

Nejvíc chce letos nabírat asset management
JAK VELKÁ ČÁST FIREM NA SVĚTĚ HODLÁ ZVYŠOVAT 
POČTY ZAMĚSTNANCŮ (rozděleno podle odvětví)

2015 2014 2013

správa aktiv (asset management) 61 % 58 % 55 %
zdravotnictví 59 % 53 % 43 %
farmaceutický průmysl 58 % 44 % 38 %
obchodní služby 56 % 62 % 56 %
technologie 55 % 63 % 44 %
bankovnictví & kapitálové trhy 53 % 52 % 44 %
průmyslová výroba 53 % 46 % 36 %
těžba 52 % 25 % 39 %
strojírenství a stavebnictví 51 % 51 % 52 %
pojišťovnictví 50 % 59 % 39 %
chemický průmysl 50 % 49 % 43 %
doprava a logistika 49 % 40 % 43 %
automobilový průmysl 49 % 45 % 44 %
maloobchod 46 % 51 % 49 %
zábavní průmysl a média 46 % 53 % 43 %
pohostinství a rekreace 45 % 51 % 33 %
kovy 41 % 22 % 28 %
spotřební zboží 40 % 46 % 40 %
telekomunikace 40 % 52 % 36 %
výroba energií 36 % 56 % 39 %
distribuce a prodej energií a síťová odvětví 36 % 36 % 41 %
lesnictví, papírenství a obaly 27 % 45 % 32 %

Hospodářská komora ČR a Univerzita Karlova v Praze uzavřely partnerství

Partnerství, vzájemná podpora a spolupráce nejen v oblasti stáží pro vysokoškoláky jsou
předmětem nově uzavřené dohody mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Hospodářskou ko-
morou České republiky. Rektor UK Tomáš Zima a prezident HK Vladimír Dlouhý v dubnu
stvrdili svými podpisy memoranda vznik nové platformy, díky níž zintenzivní společnou 
komunikaci v těch oblastech veřejného života, které se obou organizací dotýkají.

Stáže žáků a učitelů ve firmách: Cesta, jak přiblížit škole praxi
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Za nejdůležitější opatření na zvýšení konku-
renceschopnosti svých společností považují
tuzemští manažeři investice do inovací
a správnou personální politiku a motivaci
zaměstnanců. Vyplývá to z ankety mezi fi-
nalisty 22. ročníku soutěže Manažer roku,
z nichž budou vybráni a poté slavnostně vy-
hlášeni vítězové 23. dubna 2015.

Jako každoročně i letos odpovídali manažeři –
finalisté soutěže Manažer roku na několik otá-
zek, týkající se jejich podnikání a práce. Ve vzta-
hu k úspěšnosti jejich podnikání manažeři
oproti předchozím ročníkům zdůrazňovali eko-
nomické či personální úspěchy a narůstající op-
timizmus. Téměř nikdo z manažerů nevzpomí-

nal hospodářskou krizi a vypořádávání s jejími
následky. Absolutní většina naproti tomu zmi-
ňuje rok 2014 jako ekonomicky velmi úspěšný. 

Jestliže v letech hospodářské krize byly
v souvislosti s konkurenceschopností firem
zmiňována zejména úsporná opatření, pak
v následujících letech dominovalo téma mana-
žerského týmu a motivace pracovníků. I letos se
objevily dva hlavní recepty: investice do inovací
a správná personální politika a motivace za-
městnanců. Téměř dvě pětiny manažerů (37 %)
hovoří o klíčovém faktoru vhodné personální
politiky a motivaci svých pracovníků. Připomí-
nají také důležitost stabilního týmů a vzdělávání
zaměstnanců. 

Zhruba třetina tuzemských manažerů po-
važuje za rozhodující pro udržení a zvýšení

konkurenceschopnosti své společnosti investice
do inovací, do moderních technologií. Přibližně
16 % manažerů vidí cestu ke konkurenceschop-
nosti přes zvýšení kvality výrobků, stejný podíl
respondentů uvedl jako zásadní flexibilitu ve
vztahu k obchodním partnerům a zákazníkům. 

Letošní soutěž Manažer roku probíhá ve
znamení Roku průmyslu a technického vzdělá-
vání. Jedna z otázek ankety se proto zaměřila na
názory manažerů na kvalitu vzdělání absolven-
tů vysokých škol a na jejich připravenost na prá-
ci v jejich společnosti.

Přibližně 40 % tuzemských manažerů není
spokojeno s vysokoškolskými absolventy, kteří
k nim nastupují do jejich společnosti. Co ze-
jména kritizují, je nízká ochota absolventů na
sobě pracovat, nedostatečně kreativní a samo-

statné myšlení, nedostatečné logické a analytic-
ké myšlení. Manažeři poukazují i na nezřídka
slabé povědomí o oboru, ale i na mezery v jazy-
kových znalostech či nedostatečné prezentační
schopnosti. Někteří manažeři upozornili na pří-
liš vysoká platová očekávání absolventů a na je-
jich zkreslené představy. 

Téměř čtvrtina manažerů hledá se svými
společnostmi cesty, jak řešit neuspokojivou
úroveň znalostí a zkušeností absolventů vyso-
kých škol. Studentům nabízejí praxe, intenzivně
spolupracují se školami. Asi desetina manažerů
přitom poukazuje na systémový problém české-
ho školství. 

Celou anketu mezi finalisty soutěže Mana-
žer roku s jejich vyjádřeními a komentáři najde-
te na webu www.manazerroku.cz. (tz)

Na tiskové konferenci 8. dubna v Praze
byli představeni manažeři působící v Čes -
ké republice, kteří postoupili mezi finalis-
ty 22. ročníku soutěže Manažer ro-
ku 2014. Sedm a sedmdesát finalistů kon-
cem března doporučila hodnotitelská ko-
mise. Národní komise z nich vybere vítě-
ze, slavnostní vyhlášení se uskuteční 
23. dubna v rámci Dne úspěšných mana-
žerů a firem v pražském Paláci Žofín za
účasti předních představitelů českého po-
litického i ekonomického života. Galave-
čer je součástí letošního Roku průmyslu
a technického vzdělávání.

Soutěž Manažer roku každoročně vyhlašují Svaz
průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
(KZPS) a Česká manažerská asociace (ČMA),
která je současně jejím realizátorem. Cílem je vy-
hledat a zviditelnit špičkové manažery (včetně
zahraničních) působící minimálně tři roky v ČR
a ocenit jejich osobní přínos k výkonnosti firem
a ekonomiky. Od roku 1993 prošlo soutěží přes
1200 finalistů a titulem Manažer – Manažerka
roku bylo oceněno 53 osobností. Letošním mot-
tem soutěže je Prestiž – inspirace – úspěch v Ro-
ce průmyslu a technického vzdělávání. Rok prů-
myslu a technického vzdělávání vyhlásil letos 

SP ČR a připojili se k němu vyhlašovatelé soutěže
i řada manažerů. Vedle toho SP ČR a ČMA slaví
letos čtvrtstoletí svého vzniku. 

Jak se hodnotí 
Manažer roku se odlišuje od řady jiných soutěží
precizně vypracovaným systémem objektivního
hodnocení uchazečů, kteří musí odpovídat pří-
sným kritériím. Soutěžící jsou hodnoceni dvou-
kolově, dvěma nezávislými komisemi.

Manažer se nemůže nominovat sám, do
soutěže může být nominován právnickými oso-
bami, státními a veřejnými institucemi, ban-
kovními domy, zaměstnavatelskými, podnika-
telskými a profesními svazy, správními nebo
statutárními orgány firem, družstev a také vítězi
minulých ročníků soutěže. Kandidát musí se
svou nominací souhlasit. 

Na průběh soutěže dohlíží řídicí výbor, slo-
žený ze zástupců vyhlašovatelů a partnerů sou-
těže, vrcholových manažerů a odborníků z ob-
lasti managementu. Nominované hodnotí a fi-
nalisty vybírá Hodnotitelská komise jmenovaná
řídicím výborem, která zpracuje podklady pro
národní komisi. Ta je rovněž jmenována řídi-
cím výborem a je složena z významných osob-
ností managementu, odborníků delegovaných
jednotlivými svazy, manažerů roku oceněných
v minulých letech a partnerů soutěže. Národní
komise materiály podle schválených zásad vy-

hodnotí a hlasováním zvolí vítěze soutěže v jed-
notlivých kategoriích. 

Soutěžní kategorie
Podle zaměření svých firem či institucí jsou fi-
nalisté zařazeni do 25 odvětví, vítězové v nich
získají titul Manažera odvětví. Podle věku a ve-
likosti firmy mohou finalisté zvítězit v kategori-
ích Mladý manažerský talent do 35 let, Vynika-
jící manažer malé firmy do 50 zaměstnanců
a Vynikající manažer střední firmy do 250 za-
městnanců. Nejlepších deset finalistů je vybírá-
no do žebříčku Top 10 Manažer roku, z nichž
vzejdou absolutní vítězové: Manažerka a Mana-
žer roku. Zvláštní kategorií za celoživotní práci
je Uvedení do Síně slávy.

Galavečer a Gender Gap 2015
Letošní novinkou v rámci Dne úspěšných ma-
nažerů a firem je dopolední tříhodinová konfe-
rence ČMA Gender Gap 2015: Žena – klíčový
faktor úspěchu řízení společnosti a businessu.
Moderátorem konference je Ing. Jan Mühlfeit
a její garantkou Ing. Renata Mrázová, mluvčí
světové platformy „Lean in“. Mezi vystupujícími
budou významné ženy z obchodu i politiky jak
v českém, tak i světovém měřítku.

Odpoledne se uskuteční Hyde Park finalis-
tů, uváděný stejně jako vyhlášení samotné mo-
derátorkou Marcelou Augustovou. V Hyde Par-

ku představí patroni jednotlivých odvětví fina-
listy, kteří budou diskutovat s představiteli vy-
hlašovatelů soutěže – prezidentem SP ČR Jaro-
slavem Hanákem, prezidentem ČMA Pavlem
Kafkou a předsedou KZPS Janem Wiesnerem
a také Manažerem roku 2013 Karlem Žďárským
a Manažerkou roku 2013 Jaroslavou Valovou. Ti
také při následném vyhlášení vítězů předají po-
myslné žezlo svým nástupcům. 

Společně s vítězi soutěže Manažer roku bu-
dou v Paláci Žofín vyhlášeny i výsledky stu-
dentské soutěže na téma Jak se konkrétní česká
firma vyrovnala s krizí a Příběh úspěšné spolu-
práce konkrétní firmy se školou/školami, nebo
příběh talentovaného studenta, který své do-
vednosti úspěšně uplatnil ve firmě. Soutěž byla
vyhlášena spolu se studentskou organizací AIE-
SEC a společností StudentaMedia. Práce vy-
hodnotil tým odborníků Vysoké školy ekono-
mické v Praze a mezi TOP desítkou nejlepších
vybrala tři vítěze komise, složená se zástupců
vyhlašovatelů a partnerských organizací. Autoři
prvních tří nejlepších prací získají tablety spo-
lečnosti Samsung. 

Samotným vyhlášením soutěž Manažer roku
nekončí: vítězní manažeři absolvují setkání
s krajskými hejtmany či médii. Vítězové se vedle
toho sdružují v Klubu Manažera roku (KMR),
který má několik regionálních poboček a celo-
ročně pořádá odborné i společenské akce. (tz)

Do finále soutěže Manažer roku 2014
postoupilo 77 osobností

Šéfové: Nejdůležitější je inovace a motivace lidí

Kam směřuje aktuální nabídka podpor pro
malé a střední podnikatele poskytovaných
prostřednictvím ČMZRB?

Hlavní směr podpor představuje poskytování
záruk za bankovní úvěry pro malé podnikatele
s méně než 50 zaměstnanci k financování inves-
tic do strojů a zařízení či budov a k financování
nákupu materiálu či zboží. Sociální podnikatelé
s méně než 250 zaměstnanci mohou využít zá-
ruku kombinovanou s finančním příspěvkem
k zaručovanému úvěru, jehož výše může dosáh-
nout až 500 000 Kč.

Speciální nabídkou, která od minulého ro-
ku funguje pro celé území ČR, jsou záruky
ČMZRB za úvěry, které poskytuje pro podnika-
tele s maximálně tříletou historií Česká spoři-
telna v případě inovativně zaměřených projek-
tů. V programu nazvaném INOSTART, pro kte-
rý poskytla prostředky švýcarská vláda, mohou
být podpořeny úvěry až do výše 15 mil. Kč. 

V Jihočeském kraji mohou malí podnikate-
lé opět získávat přímo od ČMZRB úvěry. Pří-
slušný program byl obnoven v březnu letošního
roku a je podpořen z prostředků Jihočeského
kraje. Úvěry na investice či financování zásob

mohou být poskytnuty se splatností až 6 let, a to
do výše 1 mil. Kč. 

Jaké změny v nabídce záruk se udály v le-
tošním roce?

Hlavními změnami je rozšíření režimu zjed-
nodušeného poskytování záruk na úvěry do
výše 10 mil. Kč. Podnikatelé, kteří již mají
předchozími podporami vyčerpán limit pod-
por malého rozsahu (de minimis), mohou
v případě potřeby získávat záruky za úvěry na
investice standardním postupem v režimu tzv.
blokových výjimek. Další, pro podnikatele ví-
tanou změnou, je zrušení podílu podnikatelů
na hrazení ceny záruky, jejíž úhradu v plném
rozsahu převzal stát. 

Co ukázalo první čtvrtletí?

Jádro naší letošní nabídky je k dispozici od dru-
hé poloviny února. Vzhledem k několikatýden-
nímu přerušení příjmu žádostí o záruky přišla
očekávaná vlna zvýšeného přílivu žádostí. Není
vyloučeno, že tento velký zájem bude i nadále

pokračovat, což je dáno faktory jak na straně
nabídky, tak i poptávky po úvěrech. Nepochyb-
ně je velmi pozitivní, že se kromě přetrvávající-
ho zájmu o záruky na úvěry k financování zásob
zvýšila četnost záruk za úvěry na investice. Za
povzbudivé považujeme i to, že se po změnách,
které proběhly v loňském roce, zvyšuje i využí-
vání záruk v programu INOSTART. V této situ-
aci bude velmi důležité, jak rychle se podaří za-
pojit do financování záruk prostředky EU. 

Budou si muset podnikatelé zvykat u pod-
por z evropských prostředků na zcela jiné
podmínky, než znají v současné době?

Již při přípravě současného národního progra-
mu záruk byly vzaty do úvahy všechny dostup-
né informace o podmínkách, v nichž by měly
být poskytovány záruky pro zahájení a rozvoj
podnikání z prostředků EU. Značná část z nich
se již v národním záručním programu uplatňu-
je. Nemělo by tedy ani při vyhlášení první výzvy
k podávání žádostí dojít k zásadním odlišnos-
tem od toho, co již obsahují současné záruční
produkty. (red) ❚❚❚

Záruky podporují zejména mladé podnikatele

Rok 2015 spojují podnikatelé s velkými
očekáváními v oblasti dotací. Již v nejbliž-
ších měsících by měli mít možnost podá-
vat žádosti o dotace z prostředků EU. 
Zdá se, že příprava finančních nástrojů, 

tj. úvěrů, záruk či rizikového kapitálu, které by měly být také z prostředků strukturálních
fondů financovány, si ještě vyžádá dost času. Přesto zejména malí podnikatelé mohou 
i nyní využít tyto nástroje podpory, zatím financované z národních prostředků. Zeptali 
jsme se na podrobnosti náměstka generálního ředitele Českomoravské záruční a rozvojové
banky, a. s. (ČMZRB), Ing. Lubomíra Rajdla.
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Největší platforma společenské odpověd-
nosti na světě, Global Compact, která
funguje pod záštitou OSN, 2. dubna
vstoupila do ČR. Slavnostní akt vzniku
Národní sítě Global Compact ČR se usku-
tečnil na Ministerstvu průmyslu a obcho-
du ČR pod patronací ministra průmyslu
a obchodu Jana Mládka. Účastnil se jej
i ředitel a zakladatel United Nations Glo-
bal Compact Georg Kell. Hostitelskou 
organizací Národní sítě Global Compact 
Česká republika se stala Asociace spole-
čenské odpovědnosti. 

„Společenská odpovědnost zatím v České re-
publice zdaleka není tak silným tématem, jako
v mnoha zemích na západ od našich hranic. Ko-
rektní a férové podnikání, péče o zaměstnance,
všechny formy podpory sportovních, kultur-
ních a společenských aktivit, dobrý vztah k ži-
votnímu prostředí – to jsou jen některé z mno-
ha částí mozaiky, kterou nazýváme společen-
skou odpovědností a která je základem politiky
udržitelného rozvoje. 

Správně pojatá společenská odpovědnost
v žádném případě není pro firmu jen nějakou
povinnou finanční zátěží, jak ji někteří vnímají.
Jde především o nástroj, který zjednodušuje
podnikání, zlepšuje obraz organizace u veřej-
nosti, zástupců státní správy a samospráv i u ob-
chodních partnerů. A v konečném důsledku je
významnou konkurenční výhodou a marketin-
govým nástrojem,“ uvedl ministr Jan Mládek.

Memorandum podepsali Georg Kell s Lu-
cií Mádlovou, představitelkou Národní sítě
Global Compact Česká republika a ředitelkou
Asociace společenské odpovědnosti. V rámci
platformy United Nations Global Compact je
již zapojeno téměř 13 000 organizací z více než
160 zemí světa. Celkový počet zaměstnanců,

kteří se do platformy zapojili, je téměř 60 mili-
onů. Nejvíce signatářů pochází ze Španělska.
Česká republika až do začátku dubna 2015 v sí-
ti chyběla. Je proto symbolické, že se Slavnost-
ní akt konal u příležitosti prvního výročí přije-
tí strategického dokumentu „Národní akční
plán společenské odpovědnosti organizací
v České republice“. 

„Lokální sítě jsou ideálním zprostředkova-
telem globálního myšlení a lokálního jednání.
Založení této nové sítě vysílá jasný signál, že fir-
my v České republice jsou připraveny zvýšit své
odhodlání integrovat principy společenské od-
povědnosti a firemní udržitelnosti do svých

strategií, a inspirovat ostatní společnosti, aby je
následovaly,“ vysvětlil Georg Kell.

„Národní síť tuzemským firmám přináší
šanci na sdílení a přenos mezinárodního know-
-how, výměnu zkušeností se světovými leadery,
cenné kontakty a získání celosvětové prestiže.
Nefinanční reporting dle UN Global Compact
je navíc kompatibilní s připravovanými direkti-
vami EU, a firmám tak výhledově ušetří velké
množství práce,“ doplnila Lucie Mádlová. Čes -
ká národní síť tak bude podporovat domácí fir-
my i pobočky zahraničních společností, které
jsou zapojeny v United Nations Global Com-
pact v implementaci jeho deseti základních

principů v oblasti lidských práv, pracovních
podmínek, životního prostředí a korupce. Pro-
střednictvím dialogu, včetně dialogu politické-
ho, umožní svým členům aktivně ovlivňovat
CSR politiku v ČR. Významnou podporu má ze
strany Ministerstva průmyslu a obchodu a Rady
kvality ČR. 

Mezi významné české signatáře základních
principů United Nations Global Compact patří
společnosti jako IKEA, ROSSMANN či T-Mo-
bile. „Důvodů, proč se připojujeme k UN Glo-
bal Compact, je více. Jde o celosvětovou síť, jejíž
principy odpovídají našemu vnímání udržitel-
ného rozvoje,“ vysvětlil Milan Vašina, generální
ředitel T-Mobile Czech Republic, a. s., a dodal:
„Velkým přínosem je propojení s dalšími part-
nery nejen v České republice a možnost vzájem-
ného sdílení zkušeností.“

Lucie Mádlová za The Global Compact Ne-
twork Czech Republic řekla: „Národní síť Glo-
bal Compact Česká republika tuzemským fir-
mám přináší mezinárodní know-how, otevírá
možnosti sdílet zkušenosti se světovými leade-
ry, získat cenné kontakty a prestiž největší plat-
formy společenské odpovědnosti a udržitelného
podnikání na světě pod OSN. 

Mezi zakládající členy Národní sítě patří
v současné chvíli již 17 českých signatářů nejen
z řad velkých firem jako IKEA, ROSSMANN či
T-Mobile, ale i malých a středních podniků ja-
ko M.C.TRITON či DTO CZ, neziskových or-
ganizací jako Česká společnost pro jakost, ale
i asociací a komor, například Asociace malých
a středních podniků a živnostníků ČR a Nizo-
zemsko-česká obchodní komora, které mohou
základní principy a know-how přenášet dále
mezi své členy. 

Více informací k Národní síti lze nalézt na
její webové prezentaci www.globalcompact.cz,
která byla u příležitosti zahájení činnosti oficiál-
ně spuštěna. (tz)

INZERCE

Global Compact, největší platforma
společenské odpovědnosti na světě, je i v České republice

Georg Kell, ředitel a zakladatel Global Compact s představitelkou Národní sítě 
Global Compact Česká republika a ředitelkou Asociace společenské odpovědnosti 
Lucií Mádlovou při podpisu memoranda

Kamenné prodejny si stěžují, že si
k nim jdou zákazníci zboží jen pro-
hlédnout, a pak ho koupí přes inter-
net. Studie poradenské společnosti
PwC Total Retail 2015 tuto obavu
obchodníků sice potvrzuje, na dru-
hou stranu odhalila, že je stále více
zákazníků, kteří si našli zboží na in-
ternetu, ale nakonec si pro něj zašli
do kamenné prodejny. Konkrétně
jich bylo 70 % z více než 19 000 re-
spondentů z celého světa. Naopak
68 % přiznalo, že si v kamenné pro-
dejně vyhlédli zboží, které ale ná-
sledně koupili přes internet.

Studie PwC jednoznačně ukazuje, že ro-
le tradičních obchodů se mění. Jsou ne -
jen pod tlakem konkurence mezi sebou,
ale právě i ze strany e-shopů. Samotná návštěva tradičního obchodu tak musí zákazníkovi přinést
dodatečnou přidanou hodnotu.

„Tradiční obchody rozhodně nejsou mrtvé. Zákazník stále chce zboží vidět na vlastní oči, dotý-
kat se ho, cítit ho, chce se bavit. Vhodně nastavený obchodní model by měl počítat s tím, že si zájem-
ce zboží nakonec koupí třeba i na internetu. Vedle výkladních skříní zároveň plní kamenné obchody
také funkci distribučních skladů, které jsou blíže spotřebiteli. To je důvod, proč stále více e-shopů
otevírá kamenné pobočky,“ sdělil Pavel Kulhavý, odborník na maloobchod ze společnosti PwC Če-
ská republika. Přizpůsobí-li se novým trendům, mají před sebou klasické obchody ještě dlouhou bu-
doucnost. Většina zákazníků (70 %) stále upřednostňuje nákup v kamenných obchodech. Jako hlav-
ní důvod zmiňují možnost vyzkoušet si zboží, ujistit se, že jim například oblečení sedí, a také to, že
po zaplacení mají hned zboží u sebe. Naopak jedinou hlavní výhodou e-shopů, ve které jim klasické
prodejny asi nikdy konkurovat nebudou, je možnost nakupovat sedm dní v týdnu 24 hodin denně
bez nutnosti kamkoli cestovat.

„Dokonce i v segmentech, kde zákazníci nakupují převážně na internetu, stále zůstává mnoho
těch, kteří si rádi do tradičního obchodu zajdou pro zboží, které si předem vyhlédli na internetu.
Čtvrtina zákazníků si tak chce například zajít do obchodu koupit elektroniku a 13 % knihy,“ dodal
Pavel Kulhavý. (tz)

Přežijí tradiční obchody
v konkurenci e-shopů?
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Projekt Český výrobek získává nový rozměr.
Připravili jste pro spotřebitele zajímavou
soutěž s atraktivními cenami. Kde k ní lze zí-
skat podrobnější informace?

Společnost Český výrobek v rámci svého dlou-
hodobého programu spustila od 30. března do
26. června letošního roku zákaznickou soutěž na

podporu prodeje českých výrobků. Účelem akce
je zvýšit tento prodej, povědomí o značce pro
potravinářské i nepotravinářské produkty Český
výrobek a šíření osvěty týkající se českých vý-
robků. Hlavní cenou je luxusní dovolená v no-
vém lázeňském komplexu Spa Resort Sanssouci
v Karlových Varech v hodnotě přes 86 000 ko-
run. V rámci pobytu bude výherce všemožně

hýčkán a rozmazlován například projížďkou lu-
xusní limuzínou.

Proč právě soutěž? A jaký je o ni zájem mezi
domácími firmami? 

Cílem akce je podpora a propojení potravinář-
ské a nepotravinářské výroby a sektoru služeb
(lázně) v České republice jako správné myšlen-
ky. Rádi bychom komunikovali, že české výrob-
ky nejsou jen potraviny, ale i nepotravinářská
produkce. Proto byl a je zájem značný. Velké
množství hodnotných cen věnovali do soutěže
partneři a držitelé Certifikátu Český výrobek.
Další podpora bude probíhat formou propagace
soutěže v prodejnách, reklamou a na internetu.

Zboží se značkou Český výrobek se rozhod-
ně na pultech obchodů neztratí. Máte
i zpětnou vazbu? Zjišťujete, z jakých důvodů
zákazníci volili výrobek s tímto logem?

Ano, právě tím směrem je zacílena naše soutěž.
Zákazníci budou zadávat při registraci do sou-
těže slogan na téma Český výrobek. Tím získá-
me zpětnou vazbu, jak vnímají české výrobky
i naše logo Český výrobek. Těšíme se na zajíma-
vé slogany a rádi je využijeme do budoucna při
komunikaci se zákazníky.

Předpokládám, že dodavatelé ocení i námě-
ty a připomínky k tomu, co na trhu chybí
a čím by mohli vylepšit nabízený sortiment.
Jde vaše iniciativa i tímto směrem?

Máme za to, že české výrobky jsou stejně dobré
a často lepší než dovozové. Zpravidla chybí jen
lepší komunikace se zákazníkem, nabídnutí vý-
hod a předností konkrétního výrobku. Napří-
klad doporučujeme vhodné umístění značky
Český výrobek. Pokud se barevné logo nachází

v dostatečné velikosti na čelní straně výrobku, je
to další přidaná hodnota, která může vést záka-
zníka k výběru právě tohoto zboží – máme to
otestováno a funguje to.

Další nová iniciativa bude směřovat k lepší-
mu informování zákazníků o tom, kde mohou
nakoupit skutečně české výrobky. Připravujeme
internetovou aplikaci, která jim jednoduše
umožní nalézt v blízkosti svého bydliště tu
správnou prodejnu s českými výrobky.

Čím by vám soutěž nejvíc udělala radost?

Naší radostí bude spokojenost zákazníků s kva-
litními českými výrobky, radost výherců z hod-
notných výher a spokojenost výrobců s propa-
gací svých produktů. A samozřejmě se těšíme
na skvělé slogany na téma Český výrobek. Sou-
těžit můžete na www.soutezceskyvyrobek.cz.
Přejeme všem hodně štěstí!

se stejným přáním se připojil Pavel Kačer ❚❚❚

Vyhrajte dovolenou snů s Českým výrobkem

Od poloviny loňského roku mají klienti ČSOB
možnost platit bezkontaktními platebními ná-
lepkami, které jsou vydávány v debetní i kre-
ditní variantě. Jejich zavedení přineslo vý-
znamný nárůst bezhotovostních transakcí na
úkor využívání hotovosti. O nálepku si zažá-
dalo několik tisíc klientů, přičemž jejich pre-
ference byla v kreditní variantě, neboť u ní
mohou čerpat odměnu 1 % zpět z každého
nákupu. Na bezkontaktní nálepky se od dub-
na mohou těšit také klienti Ery.

Klienti ČSOB a Ery využívají bezkontaktní karty
již více než dva roky. Nálepky banka klientům
ČSOB nabízí přes půl roku. Celkový počet trans -
akcí u klientů používajících zároveň karty a nálep-
ky vzrostl až o čtvrtinu, protože bezkontaktní ná-
lepky mají klienti stále po ruce, rádi je využívají
a nahrazují jimi hotovost. „Díky zavedení nálepky
klienti začali méně využívat hotovost a kartami
a nálepkami zaplatili bezhotovostně více, než když
měli k dispozici jen bezkontaktní karty. Nárůst
objemu těchto plateb jsme zaznamenali o pětinu,“

řekla Jana Opršalová, výkonná manažerka útvaru
Platební komfort a služby ČSOB. „Bezkontaktní
nálepky jsme se proto rozhodli nabídnout i klien-
tům Ery a věříme, že si je také oblíbí a budou stan-
dardně využívat ke svým nákupům,“ doplňuje Ja-
na Opršalová. 

Nálepkami klienti platí všechny nákupy bez
ohledu na výši placené částky. „Klient ji má větši-
nou nalepenou na telefonu, proto je její využití
vhodné a logické především na rychlé drobné ná-
kupy např. v trafice, rychlém občerstvení či za
menší nákup v samoobsluze. Potěšilo nás, že kli-
enti s nálepkou platí i větší nákupy. Průměrná vý-
še transakce je téměř 500 Kč,“ uvedla Jana Oprša-
lová. Bezkontaktní nálepka představuje novou
a alternativní formu placení, díky níž může klient
hjradit i jakékoliv částky bez nutnosti nosit s se-
bou kabelku, peněženku nebo samotnou platební
kartu. Nálepkou lze platit podobně jako s bezkon-
taktní platební kartou, při platbě do 500 Kč klient
nezadává PIN. 

ČSOB a nově také Era nabízí jak kreditní, tak
debetní variantu nálepky. Zájemce si navíc může
vybrat ze dvou originálních designů. Brzy také
bude možné si přes internetovou aplikaci navrh-
nout zcela unikátní vzhled platební nálepky
a umístit si na ni fotografii třeba svého domácího
mazlíčka, prostě to, co chce mít stále na očích.
Nálepku je možné i pojistit proti ztrátě, včetně
mobilního telefonu a dalších osobních věcí, klient
tak třeba za 390 Kč ročně získá pojištění až do vý-
še 5000 korun na mobil, 15 000 korun na osobní
věci a až 100 000 korun na finanční ztrátu. 

Podmínky pro využívání bezkontaktních
technologií se rok od roku radikálně zlepšují. Čes -
ká republika se stala světovým lídrem v popularitě
bezkontaktních karet i podílu terminálů umožňu-
jící bezkontaktní platby. Každý druhý terminál
v ČR je nyní bezkontaktní. ČSOB i Era proto do
portfolia doplnily bezkontaktní nálepku – rychlý,
jednoduchý a bezpečný způsob placení. (tz)

Bezkontaktní nálepky k placení
nově pro klienty Ery

Pokud vás reklamy nenechávají v klidu, věříte, že dokážete vymyslet
lepší slogan a fandíte domácím firmám, přichází příležitost právě pro
vás. Společnost Český výrobek s.r.o. připravila originální soutěž, která
chce oslovit talenty mezi spotřebiteli a zároveň zahrát na vlasteneckou
strunu. O novince jsme si povídali s jejím autorem, ředitelem společnos-
ti Ing. Leo Kolečkářem.

Společnost PRAMOS letos slaví 20. výročí vzniku a do soutěže přispěla cenami 
v celkové hodnotě 20 000 Kč

Ing. Leo Kolečkář, 
ředitel společnosti Český výrobek s.r.o.

INZERCE
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Teplárny v České republice se chystají na
plnění nových emisních limitů odvozených
z nejlepších dostupných technik (BAT), kte-
ré vyžaduje směrnice o průmyslových emi-
sích. Ekologizace většiny z nich bude hoto-
vá již do konce příštího roku, tedy se znač-
ným předstihem oproti závaznému termínu
v roce 2020.

Téměř všechny velké teplárny, které v Česku
zásobují krajská a statutární města, budou již
ve druhé polovině příštího roku připraveny
plnit nejpřísnější normy pro ochranu ovzdu-
ší. Díky modernizaci jejich zařízení dojde
k dalšímu razantnímu snížení emisí znečišťu-
jících látek. 

„Celkové investice teplárenských společ-
ností do ochrany ovzduší vyvolané požadavky
směrnice o průmyslových emisích dosáhnou
do konce příštího roku přibližně 18 miliard
korun,“ řekl předseda výkonné rady Tepláren-
ského sdružení ČR Mirek Topolánek a dodal:
„Do roku 2020, který je pro velké teplárny zá-
vazným termínem pro plnění požadavků nej-
lepších dostupných technologií, přesáhnou

celkové náklady patrně 20 miliard.“ Výsled-
kem bude zásadní snížení emisí, oxidů síry
o 65 %, oxidů dusíku o 55 % a emisí tuhých
znečišťujících látek téměř o 50 %.

„Velké elektrárny a teplárny během dvou
let prakticky zmizí z mapy znečištění, kvalita
ovzduší pak bude záviset na emisích z dopravy
a lokálního vytápění,“ uvedl ředitel Tepláren-
ského sdružení ČR Martin Hájek. „Bohužel
právě v těchto oblastech nelze v nejbližší době
významné snížení emisí očekávat,“ upozornil. 

Zásadního snížení emisí se díky ekologi-
zaci tepláren dočkají v nejbližší době třeba
obyvatelé Českých Budějovic, Hradce Králové,
Chomutova, Karviné, Lovosic, Mělníka, Os-
travy, Pardubic, Plzně, Sokolova, Strakonic,
Plané nad Lužnicí nebo Třince. Do zmiňova-
ného roku 2020 by v rámci přechodného plá-
nu měly nové limity plnit i teplárny v ostat-
ních městech.

Rozdíl emisí v případě výroby tepla v tep-
lárnách a lokálních kotlích na pevná paliva je
obrovský. S ekologickým přínosem tepláren
tak ostře kontrastuje jejich stále se prohlubují-
cí ekonomická diskriminace v rámci nejrůz-
nějších „ekologických“ daní a poplatků, od
nichž jsou lokální topeniště většinou paradox-
ně osvobozena, zatímco mnohem čistší teplár-
ny je platit musí.

Ještě v roce 2007 vypustily velké a střední
zdroje znečištění (mezi které teplárny patří)
do ovzduší celkem 17 997 tun prachu, tedy
skoro stejně jako malé zdroje nebo lokální to-
peniště s 18 850 tunami. Do roku 2012 se emi-
se prachu elektráren, tepláren a větších kote-
len snížily o 46 %, zatímco emise malých zdro-
jů naopak vzrostly o 23 % (na 23 251 t). Rov-
ných 30 největších ekologizačních projektů
v teplárnách přinese absolutní snížení emisí
SO2 o 18 500 tun, NOx o více než 10 000 tun
a prachu o 306 t za rok.

Těžiště znečištění nebude na straně vel-
kých energetických zdrojů ani v případě emise
oxidů dusíku (NOx). Jejich podíl klesne zhru-
ba na třetinu, přičemž u dopravy se až tak ra-
dikální snížení v dohledné době neočekává.
Oživení ekonomiky naopak počítá s dalším
rozvojem dopravy, kde by měly růst i emise
NOx. Právě doprava bude jejich hlavním pro-
ducentem. Pokud jde o emise oxidu siřičitého
(SO2), pak uhelné teplárny hrají důležitou roli
a mají podíl na výrazném poklesu jeho pro-
dukce emisí, a to o více než 92 % (v letech 1990
až 2013).

Zatímco na začátku 90. let minulého století
bylo u nás vypuštěno při výrobě 1 GJ tepla
v uhelných teplárnách kolem 2,6 kg emisí pra-
chu, SO2 a NOx, po první vlně ekologizace v ro-
ce 1999 to již bylo jen 0,75 kg emisí. Po ukonče-
ní současné vlny modernizací to už bude jen
0,25 kg emisí, tedy pokles o více než 90 %. Nej-
větší pokles v letech 1990 až 2018 zaznamenají
emise prachu − zhruba o 95 %, emise SO2 se
sníží o 90 % a emise NOx o 66 %. (tz)

Teplárny investují miliardy 
do lepšího čištění spalin 

bytů

připojených 
na modernizovanou teplárnu

Ačkoliv byla zima od prosince do února
chladnější než vloni, díky teplému podzimu
bude celková spotřeba tepla na vytápění
v letošní topné sezoně nejspíš srovnatelná
s tou loňskou. Domácnosti dostanou 
zpět přeplatky za loňský rok, který byl 
extrémně teplý.

Letošní zima v období od začátku prosince do
konce února byla opět nadprůměrně teplá, ale
tu loňskou nepřekonala, což potvrdil i Český
hydrometeorologický ústav. Průměrná teplota
od začátku prosince do konce února dosáhla
0,7 °C, což je o 1,9 °C více než dlouhodobý prů-
měr z let 1971–2000. Pro předchozí zimu

2013/2014 ale meteorologové registrují o půl
stupně vyšší průměrnou teplotu, tj. 1,2 °C.

Nicméně otopné období začíná už v září
a především díky teplejšímu říjnu i listopadu
byla dodávka tepla z tepláren v porovnání s loň-
ským podzimem v tomto období až o pětinu
nižší. Od září do první dekády března tak byla
dodávka tepla vlivem teplejšího počasí nižší
v řádu jednotek procent (cca o 5 %). 

Další březnové týdny se očekávají teplotně
průměrné s rány stále poměrně studenými, pře-
vážně kolem bodu mrazu. Pokud duben a kvě-
ten nepředvedou nějakou výraznou teplotní od-
chylku, bude spotřeba tepla za letošní otopné
období od září do května přibližně stejná jako
vloni.

Na jakékoliv odhady celkových nákladů na
vytápění za letošek je ještě příliš brzy. Rozhodu-
jící bude vývoj teplot v druhé polovině roku,
který může do celkového výsledku významně
promluvit.

Loňský rok patřil mezi teplotně výrazně
nadprůměrné, a domácnosti by tak měly ob-
držet zpět vysoké přeplatky na zaplacených zá-
lohách na teplo. Oproti teplotně téměř normál-
nímu roku 2013 klesla vloni spotřeba tepla v by-
tovém sektoru téměř o pětinu.

Řada tepláren navíc zaznamenává větší po-
kles dodávek tepla, než by odpovídalo klimatic-
kým podmínkám. Projevuje se tak pokračující
trend zateplování budov. Podle Sdružení EPS ČR
se vloni zateplilo přes 14 milionů m2 ploch. To je

pro představu zhruba 342krát zateplená plocha
pražského Václavského náměstí.

Topná sezona je stanovená vyhláškou Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu České republiky
a oficiálně končí 31. května. Nicméně teplárny
se při vytápění řídí místní průměrnou denní
teplotou. 

Pokud ve dvou po sobě jdoucích dnech pře-
kročí 13 °C a podle vývoje počasí nelze předpo-
kládat její pokles pro následující den, teplárny
vytápění i v topné sezoně přeruší. Naopak po-
kud průměrná denní teplota pod tuto hranici
obdobným způsobem klesne, vytápění se zase
obnoví. Vytápění se tak může při klimatických
výkyvech přerušit a znovu obnovit i několikrát
v otopném období. (tz)

Topná sezona nejspíš potěší zákazníky tepláren

PODÍLY ZNEČIŠTĚNÍ PRACHEM V LETECH 2007–2013

MNOŽSTVÍ PRACHU V TUNÁCH ZA ROK, KTERÉ VYPUSTILY DO OVZDUŠÍ
JEDNOTLIVÉ KATEGORIE ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ

Velké a střední zdroje – elektrárny, teplárny a kotelny (tzv. REZZO 1+2)
Malé zdroje – lokální topeniště do příkonu 0,3 MW (tzv. REZZO 3)
Doprava – silniční, železniční, lodní a letecká (tzv. REZZO 4) Zdroj: ČHMÚ, Emisní bilance zdrojů

PODÍL KATEGORIÍ ZDROJŮ NA EMISÍCH
PRACHU V ČR ZA ROK 2013

PODÍL SEKTORŮ NA EMISÍCH
BENZO(A)PYRENU V ČR V ROCE 2012

POROVNÁNÍ EMISÍ TUHÝCH LÁTEK PŘI SPALOVÁNÍ UHLÍ

Rodinný domek s prohořívacím kotlem na pevná paliva a spotřebou 80 GJ tepla vypustí ročně 
do ovzduší 65 kg prachu. Komín modernizované uhelné teplárny vypustí při stejné dodávce tepla
dnes pouze 0,4 kg prachu. Po ekologizaci to bude dokonce průměrně jen 0,2 kg prachu.

1 = 325
rodinný domek 

se starým kotlem
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Generálním ředitelem 
Cisco ČR M. Stachník
Novým generálním ředitelem české pobočky
společnosti Cisco byl jmenován Michal Stach-
ník. Zapojí se také do práce regionálního vedení
Cisco ve střední a východní Evropě.

mBank nově povede 
Paweł Kucharski

Novým generálním ředitelem mBank pro Čes -
kou republiku byl představenstvem skupiny
mBank jmenován Paweł Kucharski. V bance
působil na pozici Výkonného ředitele pro ob-
chod, marketing a produkt a tyto oblasti v nové
funkci povede i nadále. 

M. Hromčík personálním
ředitelem ZVU POTEZ

Společnost ZVU POTEZ, významný tradiční
český dodavatel zařízení a technologií pro che-
mický, potravinářský a energetický průmysl
a člen přední průmyslové skupiny SAFICHEM
GROUP, oznámila, že na místo personálního
ředitele jmenovala Michala Hromčíka.

NN má novou šéfku marketingu
a vývoje produktů

Od 1. dubna na pozici ředitelky marketingu
a produktového vývoje NN ČR i SR stanula Ka-
teřina Štěrbová, dosavadní obchodní ředitelka
zodpovědná za externí distribuci a korporátní
klienty. Se změnou pozice se zároveň stala člen-
kou představenstva.

Zaměstnancem 
může být i „brigádník“

Pro firmu může být zaměstnancem i ten, ko-
ho si krátkodobě najde. Zdravotní pojištění
musí totiž platit rovněž u smlouvy o pracovní
činnosti anebo smlouvy o provedení práce.
Pro placení pojistného na zdravotní pojištění
bude rozhodující, zda zaměstnavatel uzavře
dohodu o pracovní činnosti, nebo dohodu
o provedení práce a jak vysoký bude příjem za
kalendářní měsíc. 

Pojištěnec vykonávající činnost na základě
dohody o pracovní činnosti je považován za za-
městnance tehdy, pokud jeho příjem dosažený
za kalendářní měsíc činí alespoň 2500 Kč. U do-
hody o provedení práce je tato hranice stanove-
na na 10 001 Kč. Od ledna 2015 se přitom nově
příjmy dosažené v kalendářním měsíci u jedno-
ho zaměstnavatele na základě výkonu více do-
hod o pracovní činnosti nebo více dohod o pro-
vedení práce sčítají.

Jestliže pracovník dosáhne v kalendářním
měsíci výše uvedeného příjmu (u DPČ alespoň
2500 Kč a u DPP alespoň 10 001 Kč), bude pro
účely zdravotního pojištění považován za za-
městnance, zaměstnavatel bude povinen ho při-
hlásit u zdravotní pojišťovny k platbě pojistné-
ho a odvádět pojistné. Pojistné zaměstnance či-
ní 13,5 % z vyměřovacího základu, podílí se na
něm z jedné třetiny zaměstnanec a ze dvou tře-
tin zaměstnavatel a je povinností zaměstnavate-
le uhradit je včas a ve správné výši. (tz)

SPONZORING, CHARITA, POMOC

Stipendia motivují 
znevýhodněné děti

V loňském roce ukončilo studium s podporou
Fondu vzdělání deset stipendistů. Poradní
sbor Fondu vzdělání v březnu udělil pravidel-
né stipendium novým deseti studentům se
zdravotním a sociálním hendikepem. Další tři
studenti získali jednorázový příspěvek na škol-
né. V roce 2015 stipendium bude pobírat 
77 znevýhodněných studentů. Fond vzdělání,
který je společným projektem ČSOB a Výboru
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, od roku
1995 podpořil 946 mladých lidí se zdravotním
a sociálním hendikepem. (tz)

Emirates, společnost spojující lidi, místa
a ekonomiky po celém světě, a Frontier
Economics, přední evropská poradenská
společnost, zveřejnily výsledky studie zabý-
vající se sociálně-ekonomickým dopadem
společnosti Emirates na evropské hospo-
dářství v roce 2013/2014. Podle studie pa-
tří Česká republika do horní poloviny zemí
s nejvíce stimulovanou ekonomikou.

Denní linka Emirates z Prahy do Dubaje byla za-
hájena v roce 2010 jako svého času jediný přímý
let mezi těmito dvěma městy. V roce 2013/2014
umožnila společnost Emirates v ČR vznik odha-
dem 3240 pracovních míst (přímá, nepřímá a in-
dukovaná pracovní místa), což odpovídá dopadu
na HDP v hodnotě 98 milionů eur. Katalytické
dopady unikátních spojení společnosti Emirates
z ČR pak podle odhadů přispěly ke vzniku doda-
tečných 130 pracovních míst, což představuje dal-
ší 4 miliony eur. Celkový přínos k HDP České re-
publiky tak dosahuje hodnoty 102 milionů eur.
V rámci celé EU umožnily aktivity Emirates v ro-
ce 2013/2014 vznik celkem 85 100 pracovních

míst a dalších 41 000 míst bylo vytvořeno náku-
pem letadel společnosti Airbus, což odpovídá
podle odhadů dopadu na HDP Evropské unie
v hodnotě 6,8 miliardy eur. „Emirates je evropské-
mu trhu plně oddaná,“ poznamenal Tim Clark,
prezident Emirates Airline, „stimulací poptávky
po cestování a nákladní přepravě přispívá Emira-
tes k rozvoji ekonomik v místech, kde působí. Ze-
jména na trzích nedostatečně obsluhovaných ji-
nými leteckými společnostmi.“ 

Analýza společnosti Frontier, která zahrnuje
28 měst obsluhovaných Emirates v 16 členských
státech EU, identifikovala v Evropě 220 unikát-
ních linek obsluhovaných Emirates. Dvacet jedna
z nich jsou přímá spojení evropských měst s Du-
bají a zbývajících 199 tras jsou linky s jedním pře-
stupem v Dubaji. Při využití jakékoliv jiné letecké
společnosti či aliance na těchto trasách je nutné
počítat minimálně s jedním přestupem navíc. Če-
ské republice nabízí Emirates 13 unikátních spoje-
ní s jednou zastávkou v Dubaji, což je pátá nejvyš-
ší hodnota ze všech zemí EU. Bez Emirates by ces-
tující do destinací, jako jsou Seychely, Thajsko, ne-
bo dokonce Austrálie a Jižní Afrika, museli využít
spojení alespoň se dvěma přestupy.

Při mezinárodních letech z Evropy obvykle
pasažéři využívají jedno z velkých evropských le-
tišť. Od začátku svého působení v roce 1987 po-
mohla společnost Emirates zaplnit tuto mezeru
a na základě poptávky postupně zvyšovala služby
do velkých a středních velkých měst po celé Evro-
pě. Vzhledem k rozsahu sítě Emirates a očekáva-
nému zdvojnásobení poptávky po letecké dopravě
v následujících pěti až deseti letech má Emirates
dobrou pozici pro přepravení rostoucího počtu
turistů a obchodníků do Evropy a dále přispívat
k rozvoji obchodu a investic v regionu. (tz)

Lety Emirates
podpořily českou ekonomiku 
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Strategie úspěšného podniku – symbióza
kreativity a disciplíny
Zdeněk Souček
Hlavním cílem je ukázat, jak v současném svě-
tě zformulovat a uvést do života strategii, která
svou unikátností zajistí podniku konkurence-
schopnost, a tím jeho přežití a další rozvoj.
Autor popisuje, jak by management českých
podniků měl reagovat na zásadní změny a vý-
vojové trendy, probíhající ve světě. Jsou defi-
novány zásadní odlišnost operativního řízení
od řízení strategického, které je vrcholným in-
telektuálním výkonem top managementu.
Formulovány jsou principy strategického
myšlení. Je popsán proces od rozhodnutí zpra-
covat strategii až k její implementaci a aktuali-
zaci. Je také ukázáno, jak se přitom prolínají
kreativita pracovníků s disciplínou při prová-
dění jednotlivých aktivit. Kniha obsahuje
mnoho příkladů úspěšného i neúspěšného
strategického řízení podniků.

Nebezpečné osobnosti
Joe Navarro, Toni Sciarra Poynter
Autor, bývalý agent FBI, ve své knize přibližuje
nejčastější typy nebezpečných osobností – nar-
cistickou, emočně nevyrovnanou, paranoidní
a predátorskou – a ukazuje, jak včas zareagovat.
Nebezpečné osobnosti jsou blíže, než si myslíte.
Chraňte se před nimi!

Proč jsou úspěšní lidé úspěšní
Rainer Zitelmann 
Všechny úspěšné lidi spojují zcela konkrétní
způsoby myšlení a životní postoje. Autor analy-
zoval životní cestu padesáti úspěšných osobnos-
tí a nyní poutavě a zajímavě ukazuje, jak a díky
čemu se lidé, kteří mnohdy pocházejí z obyčej-
ných rodin, stali miliardáři nebo světově zná-
mými osobnostmi. Dozvíte se, jak úspěšní lidé
dokážou proměnit nejtěžší porážky v neuvěři-
telná vítězství. 

Snadná cesta z prokrastinace
Neil Fiore 
Tato knížka vám pomůže chorobné odkládání
úkolů neboli prokrastinaci vyhnat z vašeho ži-
vota! Najdete v ní osvědčené techniky, díky
nimž se do svých úkolů pustíte s chutí, ať už jde
o pracovní věci, studijní povinnosti, nebo před-
sevzetí týkající se sportu a zdraví. Ukáže vám,
jak si naplánovat nejen úkoly, ale také zábavu
a volnočasové aktivity, které děláte rádi a ze kte-
rých můžete čerpat nové síly a motivaci k lepší-
mu výkonu. 

Ekonomie bez mýtů a iluzí
Jan Urban 
Každodenní vyjádření politiků a médií k eko-
nomickým otázkám znějí přesvědčivě a v soula-
du s intuicí. Nejde však jen o ekonomické mýty
a iluze? Srozumitelná a čtivá kniha je určena
všem lidem, kteří se chtějí orientovat v ekono-
micko-politických názorech a nespokojují se
s jednoduchými a populistickými řešeními.

Tajemství skvělých prezentací Steva Jobse
Gallo Carmine 
Světově známé prezentace Steva Jobse se staly
novým zlatým standardem. Kniha na základě
analýzy nejlepších Jobsových projevů odkrývá
tajemství úspěšných prezentací. Budete překva-
peni, jak snadné je prodat své myšlenky a ohro-
mit a získat si tak publikum. Využijte jeho tech-
niky během svých vlastních vystoupení.

To nejdůležitější na první místo
Stephen R. Covery

Světově proslulý autor a jeho spolu-
pracovníci zaměřují pozornost čte-

nářů na to, aby si kladli otázku, jaké věci jsou
pro ně v jejich životě nejdůležitější, rozlišovali
mezi tím, co je důležité a co je naléhavé, navo-
zovali rovnováhu mezi osobními a pracovními
povinnostmi a zájmy. Světový bestseller o 4. ge-
neraci time managementu.

Politická inteligence lídrů
Gerry Reffo, Valerie Wark

Kniha charakterizuje dovednosti,
které jsou nezbytné pro efektivní

řízení s cílem dosáhnout zisku. Nabízí model ří-
zení založený na PQ, zdůrazňující zejména
vhodné uplatnění mocenských nástrojů.

Reklamní slogany
Lionel Salem

Důležitost dobrého slo-
ganu si firmy dobře uvě-

domují a jejich tvorbě věnují obrovské úsilí. Ně-
které úspěšné slogany pak provázejí značku
i desítky let. Které slogany jsou opravdu světo-
známé a které se staly naprostými propadáky?
Jaké příběhy se skrývají za vznikem některých
nejznámějších sloganů?

Digitální zákazník – náš protivník, 
nebo partner?
Edgar K. Geffroy

Staré modely obchodování před
našima očima ztrácejí svou domi-

nanci a nahrazují je nové. O tom, kdo vůbec zí-
ská přístup na trh, rozhodují noví dominantní
aktéři jako Google, Apple, Facebook a další. Ně-
mecký konzultant a odborník v oblasti zvyšová-
ní prodejních výsledků v této své nejnovější
knize nabízí nové impulzy a nápady.

Zdroje a perspektivy evropských ekonomik
Jindřich Soukup

Monografie zkušených odborníků
z VŠE v Praze zkoumá potenciální

zdroje rozvoje evropské ekonomiky v souvislos-
ti s procesy globalizace. Ekonomická analýza je
založena na několika vzájemně propojených
sférách – technologické, hospodářské, sociální
a politické, přičemž technologický rozměr glo-
balizace je vyjádřen kategorií znalostní ekono-
miky. Autoři se zabývají především analýzou
kvantitativní stránky znalostní ekonomiky
a měřením její úrovně. 

www.albatrosmedia.cz

Foto Freeimages



16 | analýzy a komentáře www.iprosperita.cz  | 4/2015

INZERCE

Do základního kapitálu českých firem pod-
nikatelé investovali 2,65 bilionů korun,
z toho více než 16 % pochází z daňových
rájů. Podíl kapitálu z daňových rájů mezi-
ročně vzrostl o 7,4 % na 430,3 miliardy 
korun. Majitelé firem se sídlem v daňovém
ráji přitom ovládají jen 3,2 % (13 247) 
českých společností. Informace zveřejnila
letos v březnu poradenská společnost 
Bisnode.

Majitelé firem se sídlem v daňovém ráji kontro-
lují jen 3,2 procenta českých firem, nicméně je-
jich podíl na celkovém základním kapitálu
představuje 16 procent. 

„Z našich statistik je zřejmé, že zahraniční
vlastníci disponují značným kapitálem, který
investují koncentrovaně a sofistikovaně do fi-

rem a projektů, které přinášejí vyšší míru zhod-
nocení za relativně nízkého rizika. Snaha sou-
středit kapitál do několika málo firem a oblastí,
společně se zapojením země jako Nizozemí do
struktury společnosti, je projevem dobrého po-
stavení investorů, kteří mohou těžit benefity
z daňové optimalizace a stabilního podnikatel-
ského zázemí,“ komentovala statistiky analytič-
ka Bisnode Petra Štěpánová s tím, že z celkové-
ho kapitálu upsaného z daňových rájů připadá
90,1 % na on-shore, 6,7 % USA a 3,2 % na off-
-shore destinace, zatímco z pohledu počtu spo-
lečností s vlastníkem z daňového ráje 59,6 %
připadá na on-shore, 22,3 % USA a 18 % na off-
shore destinace.

Mezi zahraničními vlastníky z daňových rá-
jů s výraznou převahou dominuje nizozemský
kapitál (53,9 %), s odstupem následuje lucem-
burský (18,7 %) a kyperský (15, 0 %). (tz)

Ekonomické oživení ve střední a východní
Evropě pomáhá „na nohy“ sousedům v ji-
hovýchodní části regionu. Skupina devíti
zemí střední a jihovýchodní Evropy těží ze
slabého eura a nízkých cen ropy. Mezi hlav-
ní stimuly růstu bude patřit rozvoj segmen-
tu malých a středních podniků, příznivější
daňové zatížení podniků než ve většině zá-
padoevropských zemí a nárůst mzdových
nákladů v Číně, což přivede investory zpět
do střední a východní Evropy. Podniky se
však budou nadále potýkat s důsledky ros-
toucí politické nestability, trvale uvolně-
ných regulatorních podmínek a snížené ná-
kladové konkurenceschopnosti. Vyplývá to
ze dvou v březnu zveřejněných zpráv, je-
jichž zpracování zadala TMF Group.

Vyplývá z nich, že hospodářský růst v tomto regi-
onu překoná eurozónu i hranice EU. Úloha ma-
lých a středních podniků v ekonomice zesílí, a to
díky programům investičních pobídek, zlepšová-
ní dostupnosti zdrojů financování a daňovým úle-

vám. Podniky působící v regionu střední a vý-
chodní Evropy však nadále naráží na významné
překážky. Zpráva upozorňuje na problémy, jako
jsou nadměrná administrativní zátěž nebo zdaně-
ní určitých odvětví podnikání, tzv. sektorová daň.
Řada zemí, včetně České republiky, se potýká také
s přílišnou byrokracií spojenou s veřejnými zakáz-
kami. I když je zdanění podniků nízké, daňové sy-
stémy vyžadují reformy. 

„Česká vláda zlepšuje možnosti financování
a investiční pobídky pro malé a střední podniky.
Nicméně, některé daňové zákony, které by měly
vstoupit v platnost začátkem roku 2016, můžou ve
skutečnosti zvyšovat administrativní zátěž malých
a středních podniků. Firmy budou muset posílat
stále častěji data v elektronické podobě orgánům
daňové správy. To může být docela náročné pro ty
malé a střední podniky, které nemají technické
možnosti nebo kapacity realizovat potřebné změ-
ny a poskytovat požadované údaje ve správném
formátu,“ řekl Frédéric Labiche, ředitel TMF
Group v České republice.

„Po několika těžkých letech vykazuje region
střední a východní Evropy – s výjimkou Polska –

pozitivní trend pro mezinárodní prostředí. Složité
výkaznictví a daňové systémy spolu s proměnli-
vou legislativou a nedostatečnou transparentností
v podnikatelském prostředí však způsobují, že
cesta k výraznějšímu zotavení bude dlouhá. Za-
tímco země střední Evropy a Rumunsko vykazují
pozitivní čísla, jihovýchodní Evropa stále zaostává
z hlediska růstu a velikosti trhů, ale nabízí větší
příležitosti a výhodu seskupení zemí,“ uvedl Juraj
Gerženi, ředitel TMF Group pro region EMEA.

Země jihovýchodní Evropy, kde se ekonomi-
ka oživuje pomaleji, se těší další pozornosti zahra-
ničních společností, které hledají nové cesty ke
globálnímu růstu, tvrdí společnost CEEMEA Bu-
siness Group ve studii TMF Group.

Společnosti, které rozšiřují své aktivity do ji-
hovýchodní Evropy, mohou těžit z obecně stabil-
ního hospodářského růstu a nižších daní z příjmů
právnických osob než ve většině západoevrop-
ských zemí. Země jihovýchodní Evropy, kam stu-
die řadí Bulharsko, Chorvatsko, Srbsko a Slovin-
sko, mají společně přibližně 20 milionů obyvatel
a nadnárodním společnostem nabízejí příležitosti
k dalšímu růstu.

Podnikatelé očekávají, že tyto trhy porostou,
a umisťují tak Bulharsko a Srbsko mezi deset zemí
s nejvýraznějším očekávaným růstem v roce 2015. 

„Velká část Evropy ani globální trhy si v le-
tech 2013–2015 nevedou příliš dobře, avšak já-
dro regionu střední a východní Evropy se začalo
výrazněji vzpamatovávat a díky mírnému ožive-
ní v eurozóně a vzrůstající ochotě bank půjčovat
začali i spotřebitelé více utrácet. Relativní zlepšo-
vání ekonomických ukazatelů v posledních mě-
sících ochablo vlivem zpomalení růstového cy-
klu. Společnosti hledají příležitosti k růstu, kte-
rým by kompenzovaly celkově nepříznivou situ-
aci na trzích. V regionu střední a východní
Evropy vzniklo příznivé seskupení trhů. Když
spojíte hlavní trhy střední a východní Evropy do-
hromady, získáte poměrně velkou populaci
a škálu různých typů trhů a spotřebitelských seg-
mentů, které můžete oslovovat. Obecně se tento
pozitivní vývoj neprojevil stejnou měrou i v jiho-
východní Evropě vyjma Rumunska. Avšak i v té-
to oblasti vidíme jisté prvotní náznaky a ostrův-
ky obchodního růstu,“ řekl Daniel Thorniley ze
společnosti CEEMEA Business Group. (tz)

Hlavními tahouny hospodářského růstu ve střední 
a východní Evropě budou malé a střední podniky a nové investice

Jaké množství základního kapitálu
v českých firmách pochází z daňových rájů?

GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENÍ DAŇOVÝCH RÁJŮ
podle objemu základního kapitálu v českých firmách

Zdroj: Bisnode


