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Roušky od innogy
pro Náchod

Společnost innogy Energo věnuje městu
Náchod a jeho obyvatelům 16 000 jednorá-
zových roušek v hodnotě 250 000 korun.
Roušky bude mít město k dispozici pro zá-
sobování svého rouškomatu, který je umís-
těn v podloubí budovy radnice na Masary-
kově náměstí u vstupu do budovy. Přístroj,
který umožňuje lidem z Náchoda a okolí
snadný přístup k nedostatkovým rouškám
za symbolickou cenu, se od zahájení svého
provozu těší velkému zájmu veřejnosti.

„Město Náchod nám velmi pomohlo na začátku
krizového období. Vedení města reagovalo pro-
fesionálně a rychle zajistilo ochranné pomůcky
pro zajištění bezpečného provozu teplárny Ná-
chod a společného podniku. Pomohli jste nám,
pomůžeme vám, tak se dá shrnout velká sym-
bolika naší spolupráce. Proto jsme hledali mož-
nost, jak se městu a jeho obyvatelům odvděčit.
Líbí se nám myšlenka rouškomatu, který origi-
nálním způsobem řeší přístup k rouškám. Záro-
veň je charitativním projektem,“ uvedl Jiří Ši-
mek, jednatel společnosti innogy Energo.

Teplárna jako součást kritické infrastruktury
státu je klíčovým dodavatelem pro obyvatele
města a mnoho větších i menších podniků ve
městě, proto je tedy její spolehlivý provoz pro to-
to místo zcela zásadní. Teplárna Náchod v těchto
dnech také zajišťuje životně důležité dodávky
tepla a teplé vody pro Oblastní nemocnici Ná-
chod, která zabezpečuje zdravotní péči pro spá-
dovou oblast s více než 200 000 obyvateli.

„Skutečně se město snažilo jednat velmi
rychle a hned v počátcích vyvinulo nemalé úsilí
v zajištění ochranných prostředků pro pracov-
níky klíčových subjektů. Vedle příslušníků inte-
grovaného záchranného systému, lékařů, lékár-
níků, sociálních pracovníků a dalších, to byli
i zaměstnanci teplárny Náchod. Ve velmi krátké
době poskytlo město do teplárny 100 respiráto-
rů, 400 roušek a dezinfekci pro první dny epide-
mie,“ potvrdil Jan Birke, starosta města Náchod.

V nabídce rouškomatu jsou dva druhy balení
jednorázových roušek – po dvou nebo čtyřech
kusech. Jedna rouška vyjde na pouhých 5 Kč. Od-
běr je omezen na maximálně pět balení na jeden
nákup. Od pondělka 20. dubna provozní doba
automatu kopíruje provozní dobu městského
úřadu, tj. v pondělí a středu od 8.00 do 17.00,
v úterý a čtvrtek od 8.00 do 14.00 a v pátek od
8.00 do 13.30. Přístroj je v provozu od 30. března
a od té doby vydal už tisíce roušek. „Od začátku
projektu se nám hlásí celá řada dárců, kteří nám
věnují nemalé finanční částky právě na nákup
roušek. Proto jsme se rozhodli nabídnout je obča-
nům v rouškomatu za symbolickou cenu. Výtěžek
z prodeje roušek věnujeme na nákup pomůcek
pro klienty Městského střediska sociálních služeb
Marie, jako jsou například zvedáky pro imobilní
občany,“ dodal starosta Jan Birke. (tz)

Výrobce ergonomických kancelářských židlí
a nábytku RIM CZ se v dubnu stal téměř po
30 letech na trhu akciovou společností, te-
dy RIM CZ a.s. Firma tímto krokem upevňu-
je svou pozici na trhu. 

Od pionýrských začátků v devadesátých letech
se stal RIM CZ etablovanou společností a silnou
sítí evropských prodejců kancelářských židlí
a nábytku, který podléhá přísným nárokům na
ergonomii sezení. Úspěchy firmy jsou postave-
ny i na snaze budovat spolupráci na základě
vzájemné výhodnosti a dobrých vztahů.

Po 30 letech praxe stáli zakladatelé před
rozhodnutím, kam rozvoj společnosti dále smě-
řovat. Výsledkem byl přerod RIM CZ, s.r.o. na
akciovou společnost a do firemní struktury se
zapojila další generace rodin zakladatelů. Cílem

tohoto kroku bylo zákazníkům, kolegům a part-
nerům jasně sdělit, že RIM posílil a nadále bu-
duje českou značku RIM, nyní RIM CZ a.s.

„Věříme, že tímto krokem upevníme pozici
značky RIM a všem partnerům a zaměstnan-
cům poskytneme jistotu budoucího rozvoje fir-
my,“ shodli se jednotně jednatelé firmy Rudolf
Fukal a Milan Nagy.

Společnost RIM CZ, a.s., vznikla v roce 1991
v Otrokovicích nedaleko Zlína. Zabývá se výro-
bou kancelářských židlí a nábytku, který podlé-
há přísným nárokům na ergonomii sezení. Slo-
gan „Pro zdravé sezení“ je podložen intenziv-
ním výzkumem ergonomie, čímž se firma snaží
kultivovat a ozdravovat kancelářské prostředí.
Na vývoji produktů spolupracuje s českými i za-
hraničními designéry, je držitelem ocenění Red
Dot, German Design Award a Good Design za
produktový design. (tz)

Sednout do auta a jet na větší nákup. Vzít
tašku a dojít do nedaleké prodejny pro čer-
stvé pečivo a ovoce. Samozřejmost, která
v uplynulých dvou měsících vzbuzovala mno-
ho otázek. Báli se prodavači, pokladní, zá-
kazníci. Hrozba koronaviru s sebou nesla
a stále přináší mnoho neznámých. Ke cti ob-
chodníků je však potřeba říci, že si s novou
situací poradili mistrovsky. Komfort pro zá-
kazníky i zboží v jakémkoli množství a sorti-
mentu se dařilo držet. Jaké kroky podnikal
řetězec Albert a jaké zkušenosti to přineslo,
o tom jsem hovořila s Ing. Pavlem Mikoš -
kou, CSc., Quality directorem a vedoucím
krizového týmu společnosti Albert, s.r.o.:

Velíte týmu odborníků, kteří mají v Albertu
na starost vše, co se vztahuje k situaci ohled-
ně koronaviru. Co jste řešili na začátku a co
řešíte nyní?

Interně se situací ohledně koronaviru v rámci
Business Continuity Managmentu (BCM) a kri-
zového řízení (CM) společnosti Albert zabývá-
me již od začátku roku a intenzivně pak od oka-
mžiku, kdy WHO koncem ledna označila teh-
dejší situaci ohledně koronaviru jako „stav glo-
bální zdravotní nouze“. Na základě někdejších
zkušeností s předešlými pandemiemi ptačí
chřipky a prasečí chřipky jsme však měli ten-
denci situaci nedoceňovat a žít v přesvědčení, že

se nás to „opět nebude týkat“. Následný dyna-
mický vývoj situace v Itálii nás velmi rychle zba-
vil této původní iluze a začali jsme strukturova-
ně pracovat s Pandemickým plánem, který má-
me v základní struktuře v rámci BCM aktivit
připravený. A mohu říct, že se nám v předstihu

několika dnů celkem dařilo nastavovat interní
režim fungování společnosti Albert, a to jak
před opatřeními a nařízeními, která oznamova-
la vláda naší země, tak i před zásahy naší mateř-
ské společnosti. 

Zajistili jsme stoprocentní kontrolu našich
zaměstnanců, kteří se vraceli z dovolené, a pro-
aktivně jsme umísťovali do interní karantény de-
sítky osob, které přijížděly ze zahraničí, a zpřís-
ňovali jsme hygienická opatření na úrovni pro-
dejen a distribučních center. A v podstatě zaká-
zali kolegům všechny plánované zahraniční
cesty. Nastal boj o dostatek dezinfekce a zajištění

ochranných prostředků pro naše prodejny, naše
zaměstnance a zákazníky. Nejvyšším cílem bylo
zajistit maximální ochranu zaměstnanců před
infekcí a stoprocentně bezpečné místo pro ná-
kup v jednotlivých prodejnách Albert pro zá -
kazníky. Je nutné zmínit, že při iniciálním zajiš-
tění dostatku roušek pomohla ve velkém rozsa-
hu zručnost a tvořivost vlastních zaměstnanců,
v mnoha případech také místních municipalit
a také pomoc státu, který bezplatně daroval
 určité množství jednorázových roušek a respi-
rátorů FFP1.

pokračování na straně 5

INZERCE

Služby Public Relations pro vaši jistotu
a dokonalý obraz na mediálním trhu.

www.vitapr.cz

Proč se výrobce ergonomického nábytku
RIM CZ stal akciovou společností 

Milan Nagy a Rudolf Fukal, zakladatelé
společnosti RIM CZ a.s.

Ing. Pavel Mikoška, CSc., Quality director a vedoucí krizového týmu společnosti Albert, s.r.o.

’’
Důležité bylo hodně intenzivně
a maximálně srozumitelně komunikovat,
na čem pracujeme a jaké kroky k řešení
situace připravujeme.
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Prosperita vás provází děním v businessu už 22 let!

S tužkou za uchem

Solidarita

Letos prožíváme situace, které jsme si na Nový
rok 2020 nedokázali představit ani v těch nejdi-
vočejších vizích. Podnikání, malé i velké, si na-
sadilo roušku a ubralo plyn. Mnoho lidí si zača-
lo uvědomovat, že karanténa pomine, nemoc
bude vyléčena, ale následky si poneseme dál.
Ekonomika bude ve špatném stavu a podpora
státu zdaleka nebude moci vyřešit nastalé pro -
blémy. A v té chvíli v sobě někteří objevili to, co
se zdálo, že s volným trhem a kapitalistickou
společností navždy umřelo – solidaritu. Velmi
mne zaujala iniciativa Zachraň svou hospodu,
díky níž štamgasti nakupují vouchery, aby po-
skytli provozovatelům restaurací okamžitou pe-
něžitou pomoc. Nepřejí si, aby ta jejich hospůd-
ka po koronavirové krizi už neotevřela. Avšak
nejde jen o pivaře, i když pivní kultura má v na-
šich končinách mimořádný význam. Zdá se, že
nejen česká veřejnost si uvědomila, že globaliza-
ce a outsourcing nemohou být bez hranic. Že
domácí potraviny i výrobky denní potřeby mají
svou zvláštní hodnotu, velký význam právě
v dobách, kdy se, jak se říká, láme chleba. Češi
přicházejí na to, že je důležité, aby jejich hospo-
da, prodejna, místní podnik prosperovaly. Pro-
tože jen tak může fungovat celá naše společnost.
Svět se dříve nebo později z viru zase vyléčí, ale
zkušenost, ta zůstane. Začneme se chovat jinak,
a já doufám, že s větší zodpovědností jednoho
ke druhému. Prostě solidárněji! Pavel Kačer

Redakční rada pracuje ve složení:

● Mieczyslaw Molenda, majitel GASCONTROL GROUP
● Ing. Vladimír Feix, generální ředitel společnosti 

Český porcelán, a. s.
● Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských

a podnikatelských svazů ČR
● Ing. Irena Vlčková, generální ředitelka Svazu obchodu

a cestovního ruchu ČR
● Ing. Rudolf Skuhra, CSc., majitel společnosti INVESTA

TRAVEL, spol. s r. o.
● Ing. Ivo Gajdoš, výkonný ředitel České manažerské

asociace
● Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA, ředitel

a místopředseda představenstva T-SOFT a. s.
● Ing. Pavel Ráliš, MBA, obchodní ředitel společnosti 

Artesa, spořitelní družstvo
● Ing. Hugo Kysilka, poradce
● Ing. Vít Pěkný, Sales Manager – osobní vozy ve společnosti

Fiat Chrysler Automobiles CZ/SK
● Prof. Ing. Růžena Petříková, CSc., místopředsedkyně

Rady kvality ČR
● Ing. Andrea Trčková, výkonná ředitelka 

společnosti Mgr. Ladislav Kavan – LK SERVIS
● Jarmila Janurová, zakladatelka a jednatelka firmy 

JaJa Pardubice, s. r. o.
● Ing. Zdeněk Juračka, zakladatel a čestný předseda

Asociace českého tradičního obchodu
● Jiří Souček, obchodní ředitel společnosti Uzeniny BETA
● Ing. Tomáš Milich, výkonný ředitel divize drůbež

společnosti AG MAIWALD a.s.
● Mgr. Olga Stanley, manažer komunikace, 

ROSSMANN, spol. s r.o.
● Ing. Vladimíra Ondráková, obchodní ředitelka Hasičské

vzájemné pojišťovny, a.s.
● David Kubla, manažer komunikace České společnosti 

pro jakost
● Bc. Petr Paksi, DBA, jednatel a obchodní ředitel 

JAP FUTURE s.r.o.
● Michal Hanáček, ředitel společnosti Pilulka Distribuce s.r.o.

1. MANAŽER ROKU 

2. Ambasador kvality

3. Marketér roku 

4. Akce společnosti 1. VOX, a. s.

5. Konference Kvalita – Quality 

6. Schůzky Cosmopolitan Exekutive Helas Ladies Club

7. Soutěž Česká chuťovka

8. Projekt Ocenění Českých Podnikatelek

9. Mezinárodní strojírenský veletrh

10. Inspiromat – Klub manažerek ČMA

11. Konference ISSS

12. Konference SYMA

13. Exportní cena DHL

Mediální partnerství v roce 2020

Prosperita je měsíční periodikum o podnikání
a vzájemné komunikaci mezi firmami a jejich velký-
mi skupinami, mezi profesními uskupeními a nav-
zájem v prostředí českého trhu. Přednostně infor-
muje své čtenáře o dění v české ekonomice přede-
vším očima jednotlivých podnikatelských subjektů
a svazů, asociací, sdružení, unií, komor a Konfedera-
ce zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.
Velký prostor je věnován prezentacím formou člán-
ků a rozhovorů anebo klasické reklamě, která je je-
diným 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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Prosperita partnersky spolupracuje:

■ se společností 
NEWTON Media a.s.

■ s konsorciem 
GASCONTROL GROUP

■ s Českou společností 
pro jakost

Spolupracujme a hledejme 
ta nejlepší řešení pro vás.

www.iprosperita.cz

www.madambusiness.cz

www.freshtime.cz

Změna údajů pro zasílání a odhlášení 
ze zasílání časopisu Prosperita a příloh 

Pokud došlo ke změně vašich údajů pro zasílání
našeho časopisu (adresa, název společnosti, 
jméno atd.), můžete nám zaslat žádost o aktualizaci
svých údajů na zasilani@iprosperita.cz. Vaše údaje
upravíme na správné. 

V případě, že o zasílání již nemáte zájem, napište nám
svůj požadavek, včetně svých údajů z adresního štítku,
na zasilani@iprosperita.cz. Dodávání časopisu poté
zrušíme. 

Pokud byste potřebovali větší počet výtisků
aktuálního vydání, dejte nám vědět alespoň
s měsíčním předstihem, rádi vyjdeme vstříc.

Sochař Michal Trpák letos se Stavební spo-
řitelnou Buřinka uvede do života první če-
ský dům 3D vytištěný robotickým rame-
nem. Celoročně obyvatelný dům ze speciál-
ní směsi betonu vyroste za 48 hodin. Dům
pojmenovaný Prvok je nabitý technologi-
emi, díky kterým je částečně soběstačný
a vhodný do přírody, města či na vodu. Od-
borníci předpokládají, že s masovou výstav-
bou v Česku se začne v horizontu tří až pěti
let. Tištěné domky se ve srovnání s klasic-
kými stavbami mohou dostat až na polovi-
nu nákladů a vznikají i sedmkrát rychleji.

První tištěný dům o velikosti 43 m2 vyroste
v Česku letos v létě. Hrubá stavba nezabere déle
než dva dny a celkové dokončení maximálně
dva měsíce. Prvok bude mít tři místnosti – kou-
pelnu se záchodem, obývák s kuchyní a ložnici.
Stavba pro dvojčlennou rodinu bude ukotvená
na pontonu. Dům majitelům nabídne moderní
technologie, jako je například rekuperace, recir-
kulační sprcha, vzdálené ovládání, vlastní nádr-
že na pitnou, šedou i černou vodu. „Unikátní je
nejen technologiemi a formou, ale zejména ma-
teriály a zelenou střechou. Principy upcyclingu
nás dovedly k užití recyklovaného dřeva. Se
společností ERCtech testujeme také speciální
betonový recyklát,“ řekl Michal Trpák, sochař
a autor návrhu Prvoka. Dům je navržen tak, aby
v jakémkoliv prostředí vydržel minimálně sto
let. „Do budoucna budou moci majitelé stavbu
na vrcholu životnosti rozdrtit a stejným materi-
álem ji vytisknout znova,“ zmínil Michal Trpák.

Dům vytiskne robotické rameno, jímž pro-
téká speciální materiál přímo na místo určení.
Robot tiskne rychlostí 15 cm za sekundu, což
jsou 2 % možného výkonu. Sám robot je přitom
českou novinkou z dílny Trpákovy iniciativy
Scoolpt. „Mladý architekt a programátor, Jiří
Vele, naprogramoval automotive robota pro 3D
tisk betonem. Jiří přeprogramoval příkazový
kód robota tak, aby se místo jednoduchých po-
hybů používaných v automotive průmyslu po-
hyboval po komplexní geometrii tvaru domu,“
vysvětlil Michal Trpák. 

Scoolpt ve spolupráci s Master Builders Solu-
tions (BASF) otestoval novou směs betonu pro
tisk, která je obohacena o nano-polypropylenová
vlákna, plastifikátory, které zlepšují plasticitu
a umožňují lépe vytvářet organické tvary,
a urychlovač tuhnutí. Tento typ betonu je již po
24 hodinách pevný jako základy klasického ro-
dinného domu (tj. 25 MPa). Po celkovém vy-
tvrdnutí za 28 dní nabývá beton hodnot (65 MPa)
jako u mostů.

Z výpočtů Stavební spořitelny Buřinka, garanta
projektu Prvok od Buřinky, vyplývá, že dům vy-
tištěný robotickým ramenem vznikne průměr-
ně sedmkrát rychleji než klasická stavba, vytvo-
ří několikanásobně méně stavebního odpadu
(stavební a demoliční odpady u klasických sta-
veb tvoří 46 % celkové produkce odpadů v ČR).
„Oproti klasickým stavbám ušetří ovzduší až
o 20 % z produkce CO2. K tisku jednoho domu
je také zapotřebí přibližně 25 pracovníků, což je
o čtyři desítky méně než u běžné stavby. Ceny
nákladů při kontinuální výrobě mohou kles-
nout pod 30 000/m2 a se sériovou výrobou se
mohou dostat až na polovinu nákladů na klasic-
kou stavbu. Díky soběstačnosti i technologiím
dojde navíc k úsporám nákladů na provoz,“
sdělil Libor Vošický, generální ředitel Buřinky.

Podle analytiků Stavební spořitelny ČS
a České Spořitelny je stavebnictví nejméně ino-
vovaný obor za poslední stovky let a nyní stojí
před výzvami. „Počet kvalifikovaných zaměst-
nanců ve stavebnictví klesl za deset let o 10 %,
zatímco počet stavebních zakázek ve stejném
období vzrostl o 45 %. Také ceny pozemků či
bytů stouply tak, že zejména pro mladé lidi není
šance na vlastní bydlení dosáhnout. 3D tisk mů-
že nastartovat automatizaci stavební výroby,
přinést do bydlení zpět možnost individualiza-
ce i propojení s estetikou, jak tomu v minulosti
vždy bylo,“ dodal Libor Vošický.

Podpora inovací ve stavebnictví a bydlení
je podle Buřinky nezbytná. „Experimentem
spouštíme společenskou debatu a zrychlujeme
proces, který může lidem přinést rychlejší
i levnější bydlení. Jako stavební spořitelna
chceme financovat sny o dostupnějším bydle-
ní. Dle našich analytických odhadů budou
stavby se zapojením 3D tisku masově dostupné
do tří až pěti let,“ podotkl Libor Vošický. Sta-
vební předpisy zatím vytištěné prvky neznají.
Prvok se nyní řídí schvalovacími procesy Stát-
ní plavební správy, jelikož je umístěn na vodě.
„Pro výstavbu a kolaudace 3D tištěných po-
zemních staveb bude nutné udělat certifikace
a atesty konstrukcí, na čemž pracujeme ve spo-
lupráci se Stavební fakultou ČVUT a Brněn-
ským VUT,“ uvedl Michal Trpák.

Prvok je výtvarným dílem s reliéfní texturou,
ale svou funkcí i místem pro život. „Společnost
často řeší pouze dílčí problémy bez vztahů a sou-
vislostí. Buď rozvíjí funkci domu, která je oproš-
těná od hodnot, jako vztah k přírodě nebo este-
tičnost, nebo rozvíjí technologii. Výsledkem jsou
praktické, pravoúhlé stavby. I v minulosti byly
používané klenuté konstrukce, jen se od nich
upustilo. Tisk vrací do hry individualitu, estetiku
i přírodní principy,“ uzavřel Michal Trpák. (tz)

Harley-Davidson a financování

Harley-Davidson změnila partnera ve financo-
vání motocyklů. Tím se stala společnost Uni -
Credit Leasing, která bude společně se značkou
plnit jezdcům v ČR a SR sny o svobodě a stro-
jích Harley-Davidson ve vlastní garáži. Zájem-
cům nabídne kompletní možností financování,
pojistných služeb a produktů. (tz)

První 3D tištěný dům v Česku
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Můžeme se spolehnout jen sami na sebe
Podnikání je tvrdá disciplína. Hodně člověka naučí. Všichni,
kdož jednou do businessu vstoupili, si váží poctivé práce,
hodnot, času, zdraví i toho všeho, co vybudovali, čemu dali
vzniknout. Mnozí jsou vizionáři a dokážou narýsovat firmu
v daleké budoucnosti, umí ale i snít, plánovat, předvídat,
rozvíjet myšlenky, neúnavně přicházet s nápady. Vědí rovněž,
že není vzestupu bez pádu, a že není jen radost, ale i horší
časy. V těch se mnohé firmy ocitly právě letos na jaře
v souvislosti s nebezpečím koronaviru. Zajímalo nás, jak tuto
dobu hodnotí. Šestici z nich jsme položili následující otázku:

Jakou zkušenost vám přineslo období koronavirové krize, 
čím vás tato situace zasáhla? Co bylo nejsložitější? A spatřujete
i východiska, máte řešení pro pokračování svého podnikání?

Dagmar Hančová
obchod, prodej, expedice
Jahodárna Vraňany Hanč

Při našem podnikání žijeme v každodenní nejistotě, protože jsme
velmi ovlivňováni klimatem, které je za posledních deset let pro pěs-
tování mnohdy nevídané, nadmíru složité. V letošním roce nás ov-
šem zasáhla nová, nečekaná krize – COVID-19, která nás obohatila
o nové zkušenosti. Ještě více nás tato situace utvrdila v tom, že to, če-
mu se věnujeme, tzn. pěstování kvalitních potravin, má smysl. Tento
obor je pro společnost velmi zásadní. Snažíme se dělat maximum, aby

naše země byla soběstačná a nedováželo se sem více než 70 % ovoce a zeleniny z jiných oblastí.
V první fázi koronavirové krize nás zasáhl chaos vytvořený politiky, kdy se rozhodlo o uzavření
všech obchodů. Naštěstí byla zahradnickému oboru po třech dnech udělena výjimka. Sazenice
ovoce a zeleniny, které také produkujeme, jsme tak mohli nadále prodávat. Kdyby k této výjimce
nedošlo, utekly by agrotechnické lhůty a všechny sazenice by musely být zlikvidovány. Nedají se
dlouhodobě nijak skladovat.

Celá situace pro nás nebyla jednoduchá. Nejsložitější bylo doufat v rozumné rozhodování
vládních činitelů a ve vstřícnost našich zákazníků, aby nadále nakupovali naše produkty a neměli
obavy z nákazy na naší farmě. Dělali jsme vše pro ochranu zdraví našeho, našich zaměstnanců
a samozřejmě kupujících. V celé této situaci vidíme velkou výzvu nejen pro nás, ale pro celou
společnost. Věříme, že si brzy všichni uvědomí, jak je důležité podporovat tuzemské pěstitele
a konzumovat kvalitní potraviny pocházející přímo z České republiky.

Ilja Šedivý
předseda představenstva
Regata Čechy, a.s.

Současná krize nám přinesla hodně nových zkušeností. Některé se
opakují z roku 2009. Naše společnost má dvě hlavní činnosti a obě
byly nyní výrazně zasaženy. Situace je složitá, ale nikoho ze stálých
zaměstnanců jsme nepropustili, ani se k tomu nechystáme. A musíme
si poradit hlavně sami.

V Praze vlastníme a provozujeme několik menších obchodních
domů, kde působíme jako správci a pronajímatelé jednotlivých pro-

vozoven. Dále vlastníme a provozujeme hotel Horizont v Peci pod Sněžkou a hotel Port na břehu
Máchova jezera. Oba hotely máme zavřené, ztráty na tržbách jsou v desítkách milionů korun
a některé provozní náklady běží dál. Přesto si pracovní týmy udržujeme akceschopné, abychom
mohli otevřít, jak jen to bude možné. V Praze máme v současnosti v našich objektech otevřenu
asi polovinu provozoven. S nájemci, kteří jsou v největších problémech, se snažíme hledat spo-
lečná řešení, třeba i odpuštění podstatné části nájmu. Naopak někteří, které zákaz prodeje vůbec
nepostihl, se snaží současné situace nemístě využít ve svůj prospěch. K nim, k našemu překvape-
ní, patří i velký tuzemský řetězec drogerií. A pomoc od státu, ta zatím navzdory velkolepým pro-
hlášením vládních představitelů příliš nefunguje. Můžeme se spolehnout jen sami na sebe, na své
velmi loajální zaměstanance, na dlouholeté korektní vztahy s většinou našich obchodních part-
nerů a na náš financující peněžní ústav. Dnešní doba však přináší i nové příležitosti, musíme si
zachovat chladnou hlavu a dokázat se na věci podívat i z nadhledu.

Ing. Kateřina Marie Dušková
jednatelka a marketingová ředitelka
ORLING s.r.o.

Koronavirovou krizi, tak jako každou krizi, vnímáme především jako
příležitost ke změnám. Z tohoto úhlu pohledu nám tato krize přinesla
prověření dodavatelsko-odběratelských vztahů a nepřinesla žádné
změny, neboť vše je v pořádku. Duben se vyznačoval poklesem odbytu
v lékárenských velkoobchodech v Česku, ale zvýšil se prodej v online
prostoru. Vzhledem k tomu, že jsme exportní firma, pomáhá nám prá-
vě export, i když i v těchto zemích dochází ke snížení odběru kvůli ko-

ronaviru. Nejsložitější bylo a je stále udržet všechny zaměstnance zdravé. A k tomu jsme na základě
znalosti metabolizmu a potřeb buněk našeho těla a také doporučení řady imunologů, kterým stát
nenaslouchá, rychle vyvinuli nový produkt SOS Vitamin Komplex Orling. Ten mají nyní zaměst-
nanci k dispozici. Uvedli jsme jej také na trh, neboť jde o doplněk stravy rychle posilující imunitní
systém a dýchací aparát. Východisko pro podnikání je jediné, být zdráv, pracovat a spoléhat se na
sebe a přízeň Boží. Neboli rada sv. Benedikta: „Modli se, jako by vše záleželo na Bohu, a pracuj, jako
by vše záleželo na tobě.“ Rozhodně je tento přístup pro nás přijatelnější a bezpečnější než doufat
v pomoc státu, který nám v uplynulých dvaceti osmi letech našeho podnikání nepomohl ani jed-
nou. Takže jediným východiskem je: „Člověče přičiň se a Bůh ti pomůže.“

Ing. Petr Studnička, PhD.
jednatel a vedoucí katedry hotelnictví
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Sektor cestovního ruchu je nejvíce zasaženým v české ekonomice. De
facto úplné nebo téměř úplné uzavření ubytovacích, stravovacích
a lázeňských zařízení se podepíše nejen na výkonech hotelnictví, ga-
stronomie a lázeňství, ale dotkne se i vzdělávacího systému. Vysoká
škola hotelová v Praze (VŠH) jednak sleduje vývoj v oboru a jednak
navrhla konkrétní opatření, která mohou živnostníkům a podnika-
telským subjektům pomoci. Sami vnímáme dopad pandemie 

COVID-19 i na vzdělávací systém. Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 realizujeme
online, stejně tak jsme zareagovali na zákon řešící fungování vysokých škol v době pandemie.
Umožňujeme studentům skládat zápočty a zkoušky nejen prezenčně, ale i distančně. Stejně tak
v červnu a září letošního roku budou moci studenti využít obě formy při skládání státních závě-
rečných zkoušek. Operativně reagujeme i schvalováním vlastních témat bakalářských a diplomo-
vých prací, ve kterých se chtějí studenti naší vysoké školy zaměřit na dopad koronavirové krize
na hotely, restaurace či lázeňská zařízení. Výuku jsme upravili do distanční formy, naučili jsme se
komunikovat online, více procesů elektronizovat a zároveň jsme přistoupili k opatřením, která
našim studentům umožní bez závažných komplikací studovat či ukončit úspěšně vysokoškolské
studium. Současná situace ovlivní bezpochyby i rozhodování při realizaci dalších aktivit na VŠH
se zaměřením na jejich digitalizaci, informace pro uchazeče i studenty zveřejňujeme průběžně na
www.vsh.cz. Věříme, že v rámci průběžného uvolňování restriktivních opatření vlády ČR dojde
k postupné stabilizaci, a to jak ve vysokém školství, tak v cestovním ruchu, hotelnictví, gastrono-
mii a lázeňství. Dovolte, abych všem popřál především pevné zdraví. Jsem přesvědčen, že společ-
ně současnou složitou situaci zvládneme. Pro podporu českých podnikatelů doporučuji letošní
dovolenou strávit v tuzemsku, vždyť v Česku je krásně!

RNDr. Jan Nedělník
jednatel
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.

Naše podnikání je zaměřeno do oblasti aplikovaného zemědělského
výzkumu. Firma se snaží od začátku krize fungovat v relativně nor-
málním režimu, naštěstí se nám zatím vyhýbá i karanténa. Nikdo ze
zaměstnanců či jejich blízkých nebyl pozitivně testován. Jsem rád,
protože jaro je pro zemědělce rozhodující pro výsledek celého roku.
Musí se založit nové porosty, zakázky pro naše partnery. To se snad
podařilo. Negativním jevem je abnormální sucho, ale to nesouvisí

s koronavirem. Krize nás učí více využívat nové komunikační kanály, video či telekonference jsou
na denním pořádku. A ukazuje se, že je to v některých případech efektivnější cesta komunikace
než porada s fyzickou přítomností na místě. Zatím jsme nevyužili, a ani nepočítáme do blízké bu-
doucnosti, některý z ekonomických nástrojů, které zavedla vláda. Nezastírám ale, že mám určité
obavy z budoucího ekonomického vývoje. Rozumím tomu, že se budou hledat disponibilní fi-
nanční zdroje. Z mého pohledu by bylo ale nešťastné, kdyby se krátily prostředky na výzkum.
Aplikovaný výzkum a jeho výsledky budeme potřebovat více než dosud. V zemědělství ani tak ne
ve spojení s koronavirem jako spíše v nutnosti reagovat novými postupy, odrůdami například na
změny počasí. Opakující se zemědělské sucho je velkou výzvou, na kterou je nutné reagovat oka-
mžitě. Jak na národní, tak na evropské úrovni dále krize související s COVID-19 ukázala zrani-
telnost vyplývající z nutnosti dovozu zdrojů, v zemědělství a potravinářství jde zejména o potra-
viny. Role zemědělského sektoru a výzkumu je teď důležitější více než dřív, což Evropská komise
deklarovala podporou Zelené dohody a bioekonomiky. Tento trend bychom měli také na národní
úrovni následovat. Přeji všem čtenářům hodně zdraví.

Ing. Luděk Pfeifer
jednatel
M.C. TRITON, spol. s r.o.

Vezmu to od méně k více důležitému. Zkušenost z koronavirové krize
nám v Tritonu říká, jak kritické jsou strategická předvídavost a tvoři-
vost. Dlouho jsme do našich klientů hučeli, jak účelné je začít stavět
business model pro nové paradigma: digitalizovaný, se silným akcen-
tem na lokální ekonomiku, stojící na znalosti zákaznických dat
a vlastní vysoké přidané hodnotě. Dlouho jsme slýchali „Ano, ale...“
Přišel zcela nečekaný (?) impulz, který definitivně odzvonil staré do-

bě. A líp je na tom ten, kdo má alespoň nakročeno ke způsobům podnikání v realitě třetího tisí-
ciletí. Poptávka se nám tak spíš otvírá, než aby se vytratila. Navíc jsme po minulé (finanční) krizi
důsledně položili důraz na služby jednoznačně prorostlé s hlavním předmětem podnikání našich
klientů. Klienti nás tak dneska neházejí přes palubu, spíš se obávají, abychom my nic neodkládali,
neprodlužovali, ale jen jinými formami a s jinými nástroji jeli podle plánů. 

Vím, že to, co píšu, je inspirace spíš pro střední a velké firmy. Je mi líto živnostníků, kteří zů-
stali sami, odříznuti od svých zákazníků, kterým mohou posloužit jen ve fyzickém kontaktu. Ne-
myslím, že vládní proklamace o pomoci a investicích do restartu ekonomiky přinesou reálné
efekty. Zase si pomůžeme sami. Business je ale jen business. Nejvíc mě zasáhly osudy bezbran-
ných starých lidí. A tak to nejsilnější poselství nepěkné doby, kterou je nám „dáno“ žít, je hodnota
pomoci těm a solidarita s těmi, kteří si sami pomoci nemohou. Pomoz si, kdo můžeš, a pomoz
těm, kteří si pomoci nemohou. V podnikání, ale především v životě.
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GASCONTROL
GROUP patří k vý-
znamným subjektům
v energetickém sek-
toru. Je odborníkem

na výstavbu plynovodů i doprovodných za-
řízení a výstavbu plnicích stanic CNG a LNG
nebo bioplynových stanic. Lídr skupiny, spo-
lečnost GASCONTROL, se specializuje na
dodávky technických řešení, včetně atypic-
kých zařízení na míru zákazníkovi. V posled-
ní době se zaměřuje také na realizaci úspor-
ných řešení pro vytápění různých objektů.

Instalace moderních systémů se v dnešní době
stávají nezbytností a přinášejí efekt jak uživate-
lům, tak celé společnosti. „Pro tyto projekty na-
bízíme motorové kogenerační jednotky nebo
mikroturbíny Capstone. Orientujeme se na
energetické projekty zaměřené na kombinova-
nou výrobu elektrické energie a tepla, tzv. koge-
nerace. Jednotky je možno, s vysokou účinností,
použít rovněž pro trigenerace, tedy pro výrobu
elektřiny, tepla a chladu,“ sdělil Radim Vaško,
jednatel společnosti GASCONTROL.

Havířovská firma se zaměřuje také na re-
konstrukce kotelen a vytápěcích systémů, které
přinášejí značné energetické a zároveň finanční
úspory. Zateplení a revitalizace budov zname-
nají nižší nároky na energie a s tím souvisí po-
třeba nových kotelen dimenzovaných podle
skutečných nároků. „Náklady na vytápění se
mohou snížit výměnou kotle až o 20 % a v pří-
padě nových decentralizovaných řešení dokon-
ce o 30–40 %. Možností je více, od různých typů
kotlů přes přímotopné jednotky a zářiče až po
tepelná čerpadla,“ popsal Gustav Bromek, ve-
doucí divize plynofikací a kotelen společnosti
GASCONTROL. Firma umí řešení přizpůsobit
parametrům budovy i způsobu jejího využívání
a samozřejmě potřebám zákazníka. Návratnost
investice se pohybuje už od čtyř let.

GASCONTROL spolupracuje s velkými ply-
nárenskými a energetickými společnostmi. Fir-
ma provedla už několik rekonstrukcí kotelen
v Ostravě, řešila vytápění haly v Paskově a částeč-
nou decentralizaci vytápění ve svém výrobním
areálu v Havířově. Realizuje také systém vytápění
sportovní haly v Těrlicku, kde bude instalována
i kogenerační jednotka, která bude vyrábět elek-
třinu pro halu s možností prodeje do sítě. (tz)

Rekonstrukce kotelen a vytápěcích systémů 
mohou přinést velké úspory

Rekonstrukce plynové kotelny pro bytové domy v Opavě

Aby bylo v České republice dostatek rou-
šek a nemusely se draze dovážet ze zahra-
ničí, stovky českých firem si vzájemně po-
máhají a nabízejí pomoc v té oblasti, které
rozumí nejlépe.

I když dochází k postupnému uvolňování podni-
katelského života, je jasné, že návrat k životu
před koronavirovou pandemií bude dlouhý, ne-li
nemožný. Například nošení roušek se nejspíše
protáhne na mnoho měsíců a poptávka po tomto
zboží proto logicky poroste. „Rozšiřujeme pů-
sobnost i do sektoru zdravotnictví. Aktivně oslo-
vujeme firmy a instituce z oblastí zdravotnictví,
biotechnologií a výroby pomůcek a zařízení. Cí-
tíme, že právě digitalizace jim může pomoci

uspokojit vysokou poptávku například po rou-
škách, kterou nyní nedokážou uspokojit,“ vy-
světlil Petr Kubíček ze společnosti B2A.

Desítky českých firem se před několika
týdny spojily a vytvořily iniciativu Pomáhá-
me 2020, jejímž cílem je rapidně navýšit lokál-
ní výrobu roušek a respirátorů, a stát se tak
v této oblasti plně soběstačnými, tedy nezávis-
lými na zahraničí. „Začali jsme organizovat
každodenní konference, na kterých jsme pro-
pojovali firmy různých oborů a zaměření s jed-
ním jediným cílem – pomoci výrobcům zná-
sobit produkci. V té době jsme nevěděli, co se
ukáže jako nejvíce užitečné. Postupně jsme
identifikovali několik oblastí, ve kterých bylo
třeba pomoci: materiál, technologie, lidé, pro-
cesy, finance,“ informovala Alžběta Nejedlá,

projektová manažerka iniciativy Pomáhá-
me 2020. Zatímco zpočátku požadovali výrob-
ci pomoc zejména v oblasti materiálu – nebyly
k dispozici potřebné látky nebo například gu-
mičky, během dalších týdnů byly tyto požadav-
ky nahrazeny otázkami technologickými, pro-
cesními a v poslední fázi zejména finančními –
zda jim stát bude garantovat potřebné objed-
návky, aby mohli začít investovat do vývoje
a rozvoje, jako je nákup nových linek či inova-
tivních digitalizačních řešení.

„Vzhledem k vysoké nákladnosti takových
investic, třeba modernizaci či nákupu výrob-
ních linek, by výrobci uvítali, kdyby stát defino-
val množství respirátorů a roušek, které bude
potřebovat. Pak by se také lépe dařilo nabídku
a poptávku, a spolupráci mezi státem a firmami

efektivně propojit,“ vysvětlila Alžběta Nejedlá.
Jedním z mnoha případů vzájemné pomoci

mezi jednotlivými českými firmami jsou právě
moderní technologie. Výrobci roušek i dalších
ochranných pomůcek si uvědomují, že bez digi-
talizace a procesní optimalizace to nepůjde,
a hledají na tuto problematiku experty, kteří jim
tyto procesy pomohou vyladit. „Jde o to, aby vý-
robci dokázali zvyšovat efektivitu a zároveň
zjednodušovat všechny procesy, ať již se týkají,
či netýkají přímo výroby roušek. Většina z nich
má výrazně více zakázek, případně hledají další
příležitosti ve výrobě nyní nedostatkového zbo-
ží. My například aktuálně jednáme se společ-
ností, která brzy spustí výrobu roušek. Momen-
tálně řeší strojní vybavení a jeho obsluhu,“ do-
dal Petr Kubíček. (tz)

Úřad průmyslového vlastnictví podporuje
podnikatele, firmy, vynálezce, inovátory,
vědce a všechny ty, kteří chápou význam
ochrany duševního vlastnictví. Jak jste si jis-
tě již všimli, o jeho aktivitách píšeme pravi-
delně. Tentokrát bychom rádi připomněli,
jaké typy ochrany duševního vlastnictví má-
te k dispozici a čím se vyznačují.

Patent je zákonná ochrana vynálezů zaručující
vlastníkovi patentu výhradní právo k průmyslo-
vému využití vynálezu. V České republice udě-
lování patentů upravuje zákon č. 527/1990 Sb.,
o vynálezech a zlepšovacích návrzích.

Patenty se udělují na vynálezy, které jsou no-
vé, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou
průmyslově využitelné. Patentovat lze nejen nové
výrobky a technologie, ale i chemicky vyrobené
látky, léčiva, průmyslové produkční mikroorga-
nizmy, jakož i biotechnologické postupy a pro-
dukty získané jejich pomocí. Patentovat naopak
nelze objevy nebo vědecké teorie, programy pro
počítače, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat,
a způsoby léčení lidí a zvířat.

Patent udělený v České republice platí 20 let
od podání přihlášky a jeho základní účinek spo-
čívá v tom, že bez souhlasu jeho majitele jej ni-
kdo nesmí využívat. Souhlas k využití patentu
se uděluje licenční smlouvou. Patent lze rovněž
prodat. V případě porušení patentu je založena
plná občanskoprávní a trestní odpovědnost.

Průmyslový vzor je způsob právní ochrany
designu výrobku. Podle vymezení zákona
č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů,
jde o vzhled výrobku nebo jeho části, zejména
jde o linie, obrysy, barvy, tvar, strukturu, mate-
riál nebo zdobení výrobku.

Ne každý průmyslový vzor je možné chrá-
nit. Průmyslový vzor lze chránit, je-li nový
a má-li individuální povahu. Nový je, nebyl-li
přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem
vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti
shodný průmyslový vzor.

Užitný vzor je ochrana, která je na základě
zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, po-
skytována technickými řešeními, která jsou no-
vá, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti
a která jsou průmyslově využitelná. Novost
technického řešení se přitom posuzuje podle
aktuálního stavu techniky a průmyslová využi-
telnost zase podle toho, zda může být dané řeše-
ní opakovaně využíváno v hospodářské činnos-
ti. Podmínky ochrany užitného vzoru se od
ochrany patentem liší jen požadavkem na úro-
veň řešení. Z možnosti ochrany užitným vzo-
rem jsou však vyloučeny všechny způsoby výro-

by nebo pracovní činnosti a biologické repro-
duktivní materiály.

Ochranná známka je jakékoliv označení,
tvořené zejména slovy, včetně osobních jmen,
barvou, kresbou, písmeny, číslicemi nebo tva-
rem výrobku či jeho obalu nebo zvuky, pokud je
způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné
osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a je
schopno být vyjádřeno v rejstříku ochranných
známek způsobem, který příslušným orgánům
a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit před-
mět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné
známky. 

Zápisem do rejstříku získává vlastník
ochranné známky výlučné právo na její užívání.
Platnost ochranné známky je deset let od data
podání přihlášky ochranné známky. Platnost
lze prodlužovat vždy o dalších deset let na zá-
kladě žádosti o obnovu ochranné známky po-
dané v zákonné lhůtě.

Označení původu je název oblasti, určitého
místa nebo země (dále jen „území“) používaný
k označení zboží pocházejícího z tohoto území,
jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou
výlučně nebo převážně dány zvláštním země-
pisným prostředím s jeho charakteristickými
přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba,
zpracování a příprava takového zboží probíhá
ve vymezeném území; za označení původu pro
zemědělské výrobky nebo potraviny jsou poklá-
dána i tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná
označení pro zboží pocházející z vymezeného

území, splňuje-li takové zboží ostatní podmín-
ky podle tohoto ustanovení.

Zvláštním typem označení původu je země-
pisné označení, tedy název území používaný
k označení zboží pocházejícího z tohoto území,
jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst ne-
bo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto země-
pisnému původu, a jestliže výroba nebo zpraco-
vání nebo příprava takového zboží probíhá ve
vymezeném území. (tz)

www.patentuj.cz, www.upv.cz
www.wipo.int, www.epo.org

euipo.europa.eu/ohimportal/cs

Budeme plně soběstační ve výrobě roušek?

Typy ochrany duševního vlastnictví
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Strana vychází pod partnerskou záštitou České společnosti pro jakost

Česká společnost pro jakost 
spustila nový projekt online vzdělávání

Jedním z pilířů aktivit České společnosti
pro jakost je poskytovat vzdělávání a přiná-
šet novinky z oblasti kvality a dalších souvi-
sejících oborů. Právě v těchto dnech přichá-
zí ČSJ s dlouho připravovanou, a součas-
ným děním urychlenou, novinkou, kterou je
projekt online vzdělávání. Kromě standard-
ně nabízených prezenčních kurzů jsou pro
zájemce dostupné ty v podobě online kur-
zů a webinářů. 

„Do této oblasti jsme se rozhodli vstoupit bez
ohledu na momentální situaci, nicméně nut-
nost zachovat výuku a nabídnout svým záka-
zníkům služby, o které momentálně stojí, vše
jen urychlila,“ řekl Ing. Ondřej Hykš, ředitel
vzdělávání ČSJ. 

Kurzy ČSJ jsou z velké části zaměřeny na
automobilový průmysl, jinými slovy ČSJ obslu-
huje velkou část subjektů, kteří se účastní doda-
vatelského řetězce nebo přímo v oblasti auto-

motive působí. V tomto za normálních okol-
ností exponovaném oboru rozhodují čas a ná-
klady. Všechny tyto aspekty a především sou-
časná situace spojená s pandemií onemocnění
COVID-19 nutí společnosti pružně reagovat na
aktuální podmínky trhu. „Součástí letošních
akčních plánů bylo spustit online platformu,
která umožní absolvovat naše kurzy a semináře
bez nutnosti jezdit do našich školicích středi-
sek. Pro firmy, které vysílají účastníky za vzdělá-
vacími aktivitami, je to významná úspora, pro-
tože odpadají náklady spojené s cestováním.
Nikoho však ani ve snu nenapadlo, že již v prů-
běhu dubna otevřeme první lekce a projekt do-
stane funkční obrysy i obsah během tak krátké
doby,“ sdělil výkonný ředitel České společnosti
pro jakost Ing. Petr Koten.

Nabídka kurzů se i nadále rozrůstá. Infor-
mace o těch aktuálních lze nalézt na webových
stránkách České společnosti pro jakost. Každý
z účastníků obdrží jedinečný přístup pro připo-
jení. Vše se dá snadno zvládnout z domova ne-

bo z kanceláře. Stačí jen počítač a připojení
k internetu. 

„Pracujeme na možnosti rozšířit naše onli-
ne služby o možnost provádění zkoušek v rámci
personálních certifikací. Naším cílem je vytvo-
řenou online platformu ČSJ dále strukturovat,
doplňovat a rozvíjet. Současný stav vnímáme ja-
ko příležitost k zavádění moderních, efektiv-
ních, a inovativních trendů v našem systému
vzdělávání,“ dodala k celému projektu předsed-
kyně ČSJ Ing. Elena Stibůrková. 

Aktuální nabídka online kurzů ČSJ je zamě-
řena a určena především zákazníkům z oblasti
automobilového průmyslu. Kurzy jsou zaměře-
né na následující témata: specifické požadavky
zákazníků v automobilovém průmyslu, normy
ISO 9001 a IATF 16949, audity, metodika
FMEA, osvědčené postupy při rychlé změně vý-
roby, bezpečnost produktu a speciální procesy
CQI. Kompletní přehled kurzů lze nalézt na
adrese www.csq.cz/online-kurzy. Pro ty, kteří
toho ještě o České společnosti pro jakost tolik

nevědí: ČSJ je zapsaným spolkem. Sdružuje jed-
notlivce i organizace, kteří se chtějí rozvíjet na
poli systémů a nástrojů řízení managementu
kvality a v dalších souvisejících oblastech, jako
jsou ochrana životního prostředí, bezpečnost
práce, management rizik, řízení vztahů s doda-
vateli, společenská odpovědnost, udržitelný
rozvoj či nástroje pro excelentní řízení. Dalším
pilířem jsou služby komerčního typu: „Poskytu-
jeme nejen firmám, ale třeba také neziskovým
organizacím a veřejné správě širokou paletu
otevřených kurzů nebo školení přímo v jejich
institucích a nyní i online formou. Takto ročně
obsloužíme několik tisíc osob. Provádíme i vel-
mi žádané personální certifikace a certifikace
organizací, vydáváme významné odborné pub-
likace a zpracováváme vybrané technické nor-
my ČSN,“ uzavřel Ing. Petr Koten. 

Posláním ČSJ je šířit, prosazovat do praxe
i povědomí veřejnosti myšlenky kvality jako
jednoho z nástrojů úspěšného a udržitelného
růstu ekonomiky. (tz)

dokončení ze strany 1

No a co řešíme nyní, je nasnadě. S postupným
uvolňováním regulačních opatření na úrovni
státu a s obecně optimistickými předpověďmi
pro další šíření infekce na území Česka pracuje-
me v současnosti na tzv. post pandemických
přechodných scénářích pro režim práce na
úrovni prodejen, distribučních center a centrály
společnosti Albert. Tento přechodový režim
nás, doufám, že již brzy, dovede k „normálnímu
stavu“. Říkám k „normální mu stavu“ přesto, že
jsem přesvědčen, že tento „normální stav“ již
bude jiným „normálním stavem“, než který
jsme všichni společně znali ještě před začátkem
roku 2020.

Co vám daly letité manažerské zkušenosti
při zvládání takto výjimečného stavu?

Potvrdila se známá moudrost, která říká, „nik-
dy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř“.
Nicméně vnitřně jsme nastavili obrovskou dy-
namiku spolupráce jak v rámci CMT, tak také
při spolupráci s nejvyšším vedením společnos-
ti. Obecným jmenovatelem pro všechny se
skutečně stalo úsilí o zajištění co nejlepší
ochrany pro naše vlastní zaměstnance a pro
zákazníky prodejen Albert. Potvrdilo se tak, že

v týmovém nasazení a s jasně definovaným cí-
lem se dá hodně dokázat. 

Koronavirus samozřejmě ještě zcela ne-
zmizel a možná má ještě v záloze další překva-
pení. Takže, i když se tomu podvolujeme nera-
di, přece jenom se část našeho uvažování a pří-
prav BCM scénářů musí zabývat již nyní onou
moudrostí zmíněnou výše a to je, že: „může
být ještě hůř“. 

Nakolik bylo nutné mobilizovat psychiku,
abyste vše zvládli? Abyste dali jistoty za-
městnancům, odpovídající zázemí zákazní-
kům? Jak jste mírnili strach a prvopočáteční
paniku?

Důležité bylo hodně intenzivně a maximálně
srozumitelně komunikovat, na čem pracujeme
a jaké kroky k řešení situace připravujeme. Mys-
lím si, že jsme v tom byli úspěšní a hodně nám to
pomáhalo zmírňovat napětí, které tato unikátně
nová situace na naše kolegy v práci přinášela.

Bylo složité vyrovnat se s tím, že lidé začali
nakupovat ve velkém?

Ano, zpočátku to byl boj o to, abychom zboží
v objemech, který zákazníci vyžadovali, dokázali
nakoupit, a dostat efektivně do prodejen tak, aby
mezi zákazníky nevznikala panika z jeho případ-

ného nedostatku. Interně jsme si byli jednoznač-
ně jistí tím, že žádný aktuální nedostatek v do-
hledném časovém horizontu nehrozí, nicméně
potřebovali jsme o tom každodenně přesvědčit
občany, a to nejlépe tím, že zboží je v reálném ča-
se skutečně na regálech a dostupné k nákupu
v jakémkoliv rozumném množství. Určitě se toto
zadání pro všechny obchodníky napříč konku-
rencí velmi dobře po-
dařilo splnit, a obchod
tak mohl potvrdit svo-
ji významnou stabili-
zační roli v existující
situaci „koronavirové
krize“.

Propouštíte, nebo naopak nové posily přijí-
máte?

V situaci, kdy jsme na základě vlastních preven-
tivních opatření poslali spoustu svých zaměst-
nanců do domácí karantény a kdy je s ohledem
na uzavřené školy čerpáno zákonem stanovené
volno pro ošetřování člena rodiny ve zvýšené
míře, jsme měli možnost, jako jeden z mála sek-
torů na trhu, přijímat uvolněné zaměstnance
z oborů, kterým „koronavirová krize“ uzavřela
jejich provozovny. Myslím, že to byla pro obě
strany poměrně šťastná konstelace.

Vedou se debaty o tom, jestli jsou užitečněj-
ší velké, či malé prodejní plochy. Kam chodi-
li zájemci v rámci řetězce Albert nejvíce bě-
hem března a dubna nakupovat?

Bylo to velmi rozdílné. Evidujeme spousty pro-
dejen Albert, kterým narostly obraty v řádu de-
set a více procent, a na druhé straně existuje

množství těch našich
prodejen, kde jsme
naopak v řádu desítek
procent zaznamenali
propad. Obecně lze
říct, že se lépe dařilo
hypermarketům a vý-

razně hůře pak supermarketům v okrajových
částech měst.

Změní se natrvalo něco ve vašich obcho-
dech?

Co se natrvalo změní pro Albert, o tom ještě
budeme přemýšlet. Jednoznačné však je, že sou-
časná situace dále potvrdila velkou budoucnost
pro online obchodování. Obchodníci, kteří k ta-
kovému stylu prodeje již měli zbudovanou uce-
lenou infrastrukturu, na současné situaci dále
výrazně posílili.

ptala se Eva Brixi ❚❚❚

V týmovém nasazení a s jasně definovaným cílem se dá hodně dokázat

’’
Jednoznačné však je, že současná
situace dále potvrdila velkou
budoucnost pro online obchodování.
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Od začátku letošního roku bylo v České
republice zaregistrováno 7477 nových fi-
rem. Je to nejméně za poslední čtyři roky.
Současně zaniká rekordní množství společ-
ností, a tak se celkový počet firem v České
republice letos zvýšil jen o 3715 na celko-
vých 510 734. Informace v dubnu zveřejni-
la poradenská společnost Bisnode, leader
v oblasti poskytování ekonomických infor-
mací a analýz.

V prvním kvartálu letošního roku vznikaly nové
firmy nejpomalejším tempem za poslední čtyři
roky. Podnikatelé založili 7477 nových společ-
ností, což je o 7,5 % méně než ve stejném období

loňského roku, o 11,2 % méně než v roce 2018.
„Méně nových firem je odrazem zpomalující
ekonomiky. Nicméně březen již zásadně ovlivnil
nouzový stav v ČR, který zastavil nebo omezil
podnikání v mnoha oborech. V březnu podnika-
telé založili zhruba o pětinu méně firem než
v lednu a únoru. Výrazný pokles zájmu o rozjezd
nového businessu očekáváme i v dalších měsí-
cích,“ řekla analytička Bisnode Petra Štěpánová.
V České republice bylo ke konci prvního čtvrtletí
registrováno celkem 510 734 firem, z toho
484 138 společností s ručením omezeným
a 26 596 akciových společností. Přesto, že za prv-
ní tři měsíce letošního roku vzniklo 7477 nových
firem, celkový počet registrovaných subjektů se
zvýšil pouze o 3715. (tz)

Vlna solidarity, hrdinství, ochoty, tak by se
dala nazvat iniciativa, která se zrodila na-
příč Českou republikou okamžitě poté, co
začal řádit koronavir, který proměnil na čas
život doslova každého z nás. Pomoci tam,
kde je to nejvíce potřeba, tak zněla věta,
kterou se v mnoha firmách nemuseli učit
nazpaměť. Její obsah se stal samozřejmos-
tí. K těm, kde společenská odpovědnost
rezonuje léta a kde patří k pilířům firemní
kultury, se řadí i SAZKA a.s. 

V těchto dnech její firemní auta rozvážejí
ochranné pomůcky, testy na přítomnost koro-
naviru SARS-CoV-2 a další zdravotnický mate-
riál pro pracovníky v sociálních službách a je-
jich klienty přímo k nim. Strategie CSR se tak
naplňuje na víc než sto procent. Tedy být k užit-
ku ve správný čas a na správném místě. Sazka
chce totiž lidem přinášet nejen potěšení ze hry,
ale výrazným způsobem podporuje sportovní
aktivity mládeže nebo příkladným způsobem
dbá o své zaměstnance. 

To, že tentokrát zamířila k seniorům, není
náhoda. V nelehké pandemické situaci dokáza-
la rychle zmobilizovat své síly a vsadila na dob-
rou organizaci práce i vzájemné vztahy několika
subjektů. Po úspěšném testovacím provozu v Ji-
hočeském a Plzeňském kraji se modré dodávky
Sazky rozjely napříč celou republikou. Řidiči

dobrovolníci z řad zaměstnanců rozvážejí po-
moc do stovek objektů pro seniory s pečovatel-
skou službou. „Za běžných okolností vozím re-
klamu pro Sazku, ale dnes rozvážím ochranné
pomůcky, dezinfekci a další prostředky,“ řekl
technický pracovník Sazky Martin Česnek. Z je-
ho slov bylo znát, že pomáhá rád.

Sazka je také hlavním partnerem sbírky CO-
VID-19 – Sbírka pro sociální služby a jejich uži-
vatele. Peníze z ní putují na nákup ochranných
pomůcek, dezinfekce, zdravotnického materiálu
pro klienty a pracovníky v sociálních, pečovatel-

ských a asistenčních službách. „Zástupci Asoci-
ace poskytovatelů sociálních služeb ČR dohro-
mady se Sazkou a poskytovatelem sociáních
služeb Podané ruce se rozhodli vyhlásit sbírku
právě proto, aby pomohli skupině nejzranitel-
nějších a nejvíce ohrožených příjemců sociál-
ních služeb, a nejen materiálně, ale abychom
jim dali i trochu jistoty a klidu,“ vysvětlil prezi-
dent zmíněné asociace Jiří Horecký. Starší lidé si
zvýšenou péči zaslouží, a nejen proto, že fyzicky
již nezvládnou tolik jako dříve. „Naší snahou je
společně ochránit ty nejslabší, a zároveň pomo-

ci těm, kteří pomáhají jiným,“ doplnil Petr Týbl
z tiskového oddělení Sazky.

„Cílem je také tam, kde to bude potřeba, za-
jistit základní hygienické pomůcky a potraviny
seniorům nebo jiným osobám, které jsou doma
a které nemají kontakt s ostatními nebo nezískaly
zatím zkušenost s takto organizovanými služba-
mi,“ dodal Jiří Horecký. Asociace, kterou vede,
má mezi odbornou veřejností výtečný zvuk, je to
právě ona, která se velkou měrou zasloužila o to,
aby se šířila etika v přístupu k seniorům a plno-
hodnotná úcta ke stáří u nás. (rix)

Sazka rozváží pomoc seniorům

Společnost MOSER, a.s., ohlásila v dubnu
sérii kroků, kterými se chce postupně do-
stat do běžného provozu. Ten byl přeru-
šen v důsledku pandemie koronaviru. 
Firma v této době přijala řadu bezpeč-
nostních opatření, kterými chránila zdraví
svých zaměstnanců, včetně dočasného
uzavření výroby.

„Sklárna MOSER je tady 163 let. Je jedním
z nejdůležitějších podniků českého sklářství.
Děláme maximum pro to, abychom přežili sou-
časné náročné období a abychom se v nejbliž-
ších týdnech opět vrátili k co nejběžnějšímu
fungování,“ uvedla spolumajitelka sklárny Ka-

teřina Zapletalová. Prvním krokem k postup-
nému oživení bylo otevření prodejní galerie fir-
my na Staroměstském náměstí v pondělí 
27. dubna 2020. Nově upravená prodejní expo-
zice v unikátních historických prostorách se
přitom zaměří především na českého zákazní-
ka, který si zde bude moci prohlédnout ukázky
sklářských kolekcí firmy MOSER. Zároveň zde
najdou návštěvníci souhrnnou prodejní výsta-
vu děl, která za svou kariéru navrhl pro sklárnu
MOSER světoznámý sklářský výtvarník Jiří Šu-
hájek. K vidění zde také bude část nové řady
výrobků pro rok 2020. 

Do plného provozu by se také měl dostat
výrobní závod v Karlových Varech. Do 7. květ-
na 2020 měli zaměstnanci celozávodní dovole-

nou a po ní by se měli vrátit do práce. I po do-
bu omezení výrobního provozu továrna udr-
žovala v chodu technologie (například sklářské
pece), beze změny aktuálně fungují i zákaznic-
ký servis a bezpečnost sklárny. „Věříme, že
v průběhu května znovu otevřeme provoz
a postupně začneme, při dodržení nezbytných
opatření, opět vyrábět. Přesný časový plán bu-
de záviset na vývoji vládních nařízení,“ dodala
Kateřina Zapletalová. 

Firma se ale dívá také do vzdálenější bu-
doucnosti. Skláři proto začnou 11. května pro-
ces tzv. „vzorování“, během kterého za přísných
hygienických podmínek začnou připravovat
kolekce na druhou polovinu letošního roku a na
rok 2021. (tz)

Sklárna MOSER opět pro krásu kolem sebe

Koronavirus dusí zájem podnikatelů
o nový business

Počty nově založených firem v ČR 2009–1Q 2020

1Q 2020 2019 2018 2017 2016 2015

s.r.o. 7239 28 799 30 385 31 204 27 946 26 104
a.s. 238 982 885 983 891 849
celkem 7477 29 781 31 270 32 187 28 837 26 953

2014 2013 2012 2011 2010 2009

s.r.o. 24 266 22 227 21 592 21 174 22 460 21 756
a.s. 604 618 862 1159 1174 1095
celkem 24 870 22 845 22 454 22 333 23 634 22 851

Celkový počet firem v ČR v období 2009–1Q 2020

1Q 2020 2019 2018 2017 2016 2015

s.r.o. 484 138 480 451 465 920 449 360 425 744 405 410
a.s. 26 596 26 568 26 398 26 258 25 817 25 582
celkem 510 734 507 019 492 318 475 618 451 561 430 992

2014 2013 2012 2011 2010 2009

s.r.o. 385 979 366 432 348 334 332 987 316 429 296 787
a.s. 25 372 25 120 24 937 24 714 24 042 23 221
celkem 411 351 391 552 373 271 357 701 340 471 320 008

Statistika zahrnuje jen kapitálové společnosti, tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, 
nikoliv například komanditní společnosti nebo společenství vlastníků apod. zdroj: Bisnode
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Naše kavárna

Lego naší legislativy

Vedoucím property a expanze

ROSSMANN je M. Škabrada 

Síť drogerií ROSSMANN provozující v České
republice 140 prodejen s více než 900 zaměst-
nanci má nového šéfa oddělení property a ex-
panze. Stal se jím Martin Škabrada.

B. Řimánková 

vede ČSOB Factoring

Barbara Řimánková přebrala řízení ČSOB Fac-
toring. Vystřídala generálního ředitele Tomáše
Morávka, který po 28 letech odchází z vedení
společnosti.

Předmanželské smlouvy 
uzavírá více než pětina párů

Za loňský rok uzavřela v ČR tzv. předmanžel-
skou smlouvu více než pětina snoubenců. Čísla
tak ukazují, že Češi začínají být více opatrní
a řeší i právní ochranu majetku. Výhoda těchto
smluv se přitom nemusí ukázat jen u rozvodu –
právní ochrana majetku pomůže například
i v případě, kdy jeden z manželů podniká, což
zejména v současné době může být zásadní,
upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polveri-
ni Strnad. Počet uzavřených tzv. předmanžel-
ských nebo manželských smluv tvoří již téměř
22 % nově uzavíraných sňatků. Zájem navíc stá-
le mírně roste, meziročně se číslo zvýšilo o 2 %.
Takzvané předmanželské smlouvy jsou často
vnímány jako projev nedůvěry mezi partnery.
Přitom jsou jedním z vhodných nástrojů uspo-
řádání majetkových vztahů, který může pomoci
ochránit majetek obou stran.

„Kromě obvyklého případu rozpadu man-
želství pomohou i v případě, kdy jeden z man-
želů podniká, protože mohou zásadně elimino-
vat dopad krachu firmy na celou rodinu,“ říká
advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.
„Uvidíme, jak s názorem na tyto smlouvy a je-
jich účinek na právní ochranu majetku zahýbe
současná pandemie a omezení podnikání. Svůj
vliv bude mít určitě i karanténa, protože společ-
né trávení delšího období s omezeným kontak-
tem s okolím může být pro řadu párů kritické.
Ukázaly to nejnovější informace z Číny, kde po
skončení karantény prudce narostl počet žádos-
tí o rozvod.“ 

Správné vyřešení problematiky související
s úpravou společného jmění manželů ale není
jednoduché a mnoho párů tak neřeší právní
ochranu majetku dostatečně. „Velmi často se
stává, že zájemci mají vyšší očekávání, než které
jim současná právní úprava poskytuje. Tento
problém se pak obvykle ukáže v případech, kdy
se jeden z manželů dostane do dluhů a exekucí
je ohrožen i majetek ve výlučném vlastnictví
druhého manžela. K právní ochraně majetku je
tak třeba přistupovat zodpovědně a řešit ji kom-
plexně,“ dodává advokát Pavel Strnad z AK Pol-
verini Strnad. (tz)

Sponzoring, charita, pomoc

Hollandia darovala roušky
Mlékárna Hollandia Karlovy Vary připravila
pro své zákazníky v Česku speciální formu po-
moci. Členům věrnostního Hollandia Clubu vě-
nuje zdarma 20 000 roušek. Dalších 1000 kusů
poslala Klokánkům. V rámci současného nou-
zového stavu půjde o jednu z největších hro-
madných rozesílek ochranných pomůcek. (tz)

Akcelerátor Start it @ČSOB nabídl pomoc
a poradenství čtyřem inovativním projek-
tům v rámci mimořádně zkráceného pro-
gramu. Ten ČSOB zaměřila na firmy, které
přinášejí účelná řešení v době epidemie
koronaviru. Banka tak chce pomoci inova-
tivním projektům, které mají i v nouzovém
stavu šanci uspět na trhu a podpořit 
ekonomiku.

„Mám radost, že jsme se v ČSOB i v této době,
kdy jako banka řešíme řadu mimořádných situ-
ací, nevzdali příležitosti seznámit se s nápady
zapálených lidí ze startupové scény. A vyplatilo
se, našli jsme čtyři opravdu zajímavé projekty,
které podporují fungování v ,novém normálu‘,
proto jsme nadšeni, že je můžeme podpořit,“
uvedla Michaela Lhotková, ředitelka inovací
a platebních řešení v ČSOB. 

„Rozhodli jsme se pro speciální koronavi-
rové kolo, protože startupy jsou schopné přiná-
šet nová řešení na trh opravdu rychle. Vybrali
jsme firmy, které mají navíc šanci uspět i v krizi
způsobené COVID-19, proto stojí za to je teď
podpořit v jejich byznysových plánech a v roz-
jezdu. Výhodou je, že startupy jsou zvyklé po-
užívat moderní technologie a zároveň mají sil-
nou potřebu pomáhat i na dobrovolnické bázi,“
říká Zuzana Paulovics, lídr Start it @ČSOB.
Takzvaný pitch day, kde odborná porota firmy

vybírá a má obyčejně formu osobního setkání
a prezentací, nyní proběhl plně v režimu online.
Porotci-mentoři, odborníci z banky i investoři
(např. Přemysl Rubeš z Presto Ventures) – vy-
brali tyto firmy: 
■ Boost.space – vyvíjí nástroj podporující prá-
ci z domova, který nabízí řízení obchodu a da-
tové analýzy pro malé a střední firmy
■ Confused – pomáhá středoškolákům vybrat
si vysokou školu v souladu s jejich zájmy a před-
poklady
■ Happenee – vyvíjí nástroj na organizování
eventů online
■ Vím o všem – zaměřuje se na digitalizaci pro
stavební společnosti, ulehčuje administrativu,
dohlíží na postup stavby, ukládá fotodokumen-
taci a stavební deník, eviduje docházku zaměst-
nanců

Přihlašování do dalšího řádného kola bylo
s ohledem na nouzový stav prodlouženo do 
4. června, kdy ČSOB vybere deset projektů do
standardního pětiměsíčního programu.

Bankovní akcelerátor je unikátní v tom, že
neomezuje zaměření a oblasti podnikání inova-
tivních firem, a podporuje tak ty, které přinášejí
lepší řešení pro zákazníky i v nečekaných oblas-
tech. V rámci Start it @ČSOB mohou firmy po
dobu pěti měsíců využívat poradenství a men-
toring expertů ČSOB i výhody plynoucí z člen-
ství v prestižní mezinárodní síti akcelerátorů
GAN, která sdružuje přes 10 000 nejlepších
startupů ze šesti kontinentů. Start it @ČSOB vy-
chází ze Start it @KBC, projektu mateřské spo-
lečnosti, který je největším akcelerátorem na
belgickém trhu. V rámci skupiny KBC byl spuš-
těn i v Maďarsku. (tz)

Start it @ČSOB podpoří firmy,
které pomohou v čase pandemie
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Nezapomeňte na knihu

Grada Publishing, a. s.
U Průhonu 22, 170 00  Praha 7
tel.: 234 264 401
fax: 234 264 400
www.grada.cz

Smart Press, s.r.o.
Velflíkova 1417/12
160 00  Praha 6
tel.: 233 320 075
e-mail: redakce@smartpress.cz
www.smartpress.cz

Knihy pro ženy
Inspirativní knihy pro ženy koupíte na e-shopu
nakladatelství na www.smartpress.cz/knihy.
Všechna knihkupectví jsou momentálně zavře-
ná, proto vám nakladatelství nabízí právě teď
dopravu zdarma (až do odvolání). Získáte ji tak,
že do objednávkového formuláře vložíte kód
„bezdopravy“, doprava se odečte v posledním
kroku objednávky.

Empatická a asertivní komunikace
Jak zvládat obtížné komunikační situace
Olga Lošťáková 

Máte pocit, že váš postoj k určité situaci ji ještě
zhoršil? Že brání tomu, abyste se s druhými ro-
zumně dohodli? Naučte se dobře zvládat obtížné
situace v komunikaci s ostatními lidmi a zjistěte,
jak posílit empatii a dokázat být asertivní. Autor-
ka knihy je psycholožka a zkušená lektorka, která
pomáhá klientům s rozvojem emoční inteligen-
ce, efektivní komunikace a prezentace. Na spous-
tě praktických příkladů a ukázkových dialogů
vám ukáže, jak někoho umět odmítnout, a jak se
naopak zachovat, když vás odmítne druhý, jak
umět dát negativní zpětnou vazbu, a naopak do-
kázat přijmout kritiku, jak rozpoznat a zvládat
manipulaci nebo jak pracovat se vztekem. A to
nejen doma při komunikaci se svými partnery,
dětmi, rodiči, ale také v práci se svými kolegy, šé-
fem či podřízenými zaměstnanci. Naučte se dob-
ře zvládat obtížné situace a zjistěte, jak posílit
empatii a dokázat být asertivní. 

Foukneš do pěny
Radka Třeštíková 

Sbalte si do tašky všechna svá
trápení, úzkosti, zmatek, křivdy,

nevyřčená slova i nevyřešené záležitosti a vydejte
se spolu s hlavní hrdinkou na svoji vlastní cestu.

Nečíst 
Miroslav Krobot

Myslí charismatického
režiséra a herce putují

fascinující postavy i vzpomínky: český dobro-
druh Eskymo Welzl si podává dveře s Jackem Ke-
rouacem, Rolling Stones s maminčiným životopi-
sem, divokou krásu Jeseníků střídají parky Olo-
mouce... Osobitý styl jednoho z nejvýraznějších
mužů českého divadla a filmu vám odemkne dve-
ře do světa fantazie.

Vlaštovka v bublině
Markéta Lukášková 

Je rok 2045. Barbora leží v nemoc-
nici s diagnózou, která ji připra-

vuje o vzpomínky na minulost. Důkazem, že žila,
jsou její děti – nejistý Michal a suverénní Magda.
Díky novému léku se ale Bára pomalu vrací. Sou-
časná Bára stojí před odhalením tajemství rozpa-
du své životní lásky.

Ona a já aneb manželem snadno a rychle
Miroslav Macek 

Ačkoliv si náš hrdina libuje v suchém an-
glickém humoru, tentokrát nevtipkuje –
hodlá se oženit. Půvabná Sandra přijme

jeho nabídku, a tak se rozjíždí bláznivý kolotoč
příprav, který má završit svatba na hradě v Dol-
ních Rakousech. A to je teprve začátek veselých
příhod... 

Koruna Evropy
Jaromír Zaoral 

Dobrodruh Jarda Zaoral
vyzval 45 nejvyšších vrcho-

lů Evropy. Pokořil je za 361 dní a vytvořil světový
rekord, ale především si odnesl nezapomenutel-
né zážitky. Kde mají nejlepší vrcholové pivo? Jak
se stoupá na horu se smetákem? Kam vás zadar-
mo nepustí? Inspirujte se zážitky, které doprová-
zí úchvatné fotografie i rozhovory.

www.albatrosmedia.cz

foto Pixabay
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Pražská strojírna a.s., dceřiná společnost
Dopravního podniku hl. m. Prahy, má za se-
bou úspěšné období. Vyplývá to z výroční
zprávy za rok 2019. Firma postupovala dle
schváleného pětiletého strategického plá-
nu, udržela ziskovost, investovala a rozvíje-
la partnerství na zahraničním trhu. Hospo-
dářský výsledek před zdaněním ve výši
51,3 mil. Kč a nárůst EBTIDA meziročně
o 11 mil. Kč na hodnotu 74 mil. Kč pouze
potvrzují, že strojírna si vede dobře.

V roce 2016 byla společnost ve ztrátě 36 mil Kč.
Díky restrukturalizaci pod taktovkou nového ve-
dení se v roce 2017 dostala z červených čísel
a dosáhla zisku necelých 10 mil. Kč před zdaně-

ním, rok 2018 už zakončila s výsledkem
44,3 mil. Kč před zdaněním. Nyní je hospodář-
ský výsledek za rok 2019 před zdaněním ve výši
51,3 mil. Kč, tedy o více než 15 % oproti minulé-
mu roku, a nárůst EBTIDA meziročně
o 11 mil. Kč (17 %) na hodnotu 74 mil. Kč. Výrok
auditora NEXIA AP a.s. byl bez výhrad.

Vedle dodávek pro pražský Dopravní podnik
a dalším tuzemským odběratelům se firma sou-
středila na export. Velmi dobře se rozvíjelo part-
nerství se společností INNOTECH působící na
území Společenství nezávislých států a s austral-
ským partnerem YARRA TRAMS. Dařilo se
i v Polsku a na Slovensku, pokles dodávek zazna-
menala naopak v sousedním Německu a ve Švý-
carsku. „Pokračovali jsme ve strategickém pro-
gramu zvyšování produktivity práce, efektivity

bezpečnosti práce a v kultivaci pracovních pod-
mínek. Investice do moderního LED osvětlení ve
všech halách zvýšilo bezpečnost na pracovišti,
snížilo ekologickou zátěž a náklady. Úplná re-
konstrukce šaten a sociálního zázemí zvýšila kul-
turu a hygienu práce,“ řekl Robert Masarovič,
předseda představenstva a generální ředitel Praž-
ské strojírny a.s.

Společnost investovala i do modernizace
strojního parku. Strojírna pořídila nový vertikál-
ní soustruh VSC 1050M+C pro výrobu obručí
tramvajových kol a monobloků pro tramvaje,
čímž splnila významný úkol ze schváleného stra-
tegického plánu. V letošním roce společnost zí-
ská devítimetrovou portálovou frézu s dvěma
pracovišti za více než 25 milionů korun. Výběro-
vé řízení a zkoušky proběhly právě v roce 2019.

„Stroj bude dovezen v létě roku 2020 a pomůže
naší společnosti skokově zvýšit produktivitu na
našem nejvytíženějším uzlu, kterým je frézová-
ní,“ doplnil Robert Masarovič. 

Zvýšení produktivity práce považuje Pražská
strojírna za jeden z cílů pro následující roky. Dále
se bude soustředit na zvýšení kvality jak výroby
tak zákaznického servisu, aktivaci inovačního
potenciálu firmy a dynamičtější průtok výrobou.
Své obchodní úsilí chce firma v letech 2020–2024
rozvíjet v zemích SNS a v Austrálii, kde vnímá
mírné prorůstové trendy. Naopak na trzích ev-
ropských dopravních podniků se následující ob-
dobí jeví jako chladnoucí. „I nadále chceme do-
stát pověsti hrdé dcery Dopravního podniku
hl. m. Prahy, spolehlivého partnera a kvalitního
zaměstnavatele,“ tvrdí Robert Masarovič. (tz)

Řidiči automobilů na stlačený zemní plyn
(CNG) mají poprvé v České republice mož-
nost vyzkoušet jízdu na BioCNG. Biometa-
nem obohacený zemní plyn je emisně čis-
tou variantou CNG, která při spalování
uvolňuje do ovzduší až o 80 % méně emisí
oxidu uhličitého oproti benzinu či naftě,
a plní tak i nejpřísnější limity čisté mobility.
innogy získává biometan z biologicky rozlo-
žitelného odpadu z Energetického centra
recyklace (ECR) Rapotín, které patří do hol-
dingu Energy financial group. 

Zkoušky s tímto stoprocentně obnovitelným
plynem plánuje na svých 63 plničkách CNG
rozmístěných po celém Česku do konce letošní-
ho června. „Biometan je plnohodnotnou alter-
nativou k elektromobilitě, ale při výrazně niž-
ších vstupních nákladech. Je stejně obnovitelný
jako elektřina vyráběná ze slunce či z větru a ne-
vyžaduje žádné dodatečné úpravy motorů. Jeho
velkou výhodou je bezproblémové vtláčení do
plynárenské infrastruktury i do vozidel na
CNG,“ uvedl Zdeněk Kaplan, CEO innogy
Energo, a dodal: „Biometan patří mezi paliva
budoucnosti. V porovnání s ostatními konvenč-
ními biopalivy má nejnižší emise skleníkových
plynů i nejnižší spotřebu energie v celém život-

ním cyklu, zejména je-li vyráběný z biologicky
rozložitelného odpadu.“

Pro innogy vyrábí biometan ECR Rapotín
na Šumpersku z biologicky rozložitelného od-
padu. Využívá k tomu moderní technologii
s osvědčením od Mezinárodního systému certi-
fikace biomasy a biopaliv (ISCC EU). Po vtlače-
ní do distribuční soustavy může být biometan
spotřebován kdekoli. Využít jej lze jak pro pro-

voz energetického zařízení, tak v dopravě.
„Možnost uložení biometanu v distribuční sou-
stavě a spotřebě na kterémkoliv připojeném
místě znamená jeho velkou výhodu. Také proto
je vnímaný jako součást řešení mnoha problé-
mů najednou, ať už jde o energetické využití od-
padu, snižování emisní zátěže ovzduší v dopra-
vě, nebo redukci emisí oxidu uhličitého v ener-
getickém mixu paliv,“ říká Martin Vrtiška, ob-

chodní ředitel Energy financial group. Podle
rozsáhlé studie týkající se bilance skleníkových
plynů za celý životní cyklus vozu, kterou v loň-
ském roce nechala vypracovat Mezinárodní
automobilová federace (FIA), jsou auta s poho-
nem na CNG šetrnější než elektromobily. Vozy
na CNG jsou oproti elektromobilům levnější,
jednodušší a mají menší nároky na dobíjecí in-
frastrukturu. (tz)

Pražské strojírně meziročně stoupl zisk
o více než 15 % na 51,3 mil. Kč

innogy v České republice testuje BioCNG


