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Chaty a chalupy
za hubičku
Ještě před rokem byl nedostatek chat
a chalup. Rekreační nemovitosti se prodáva-
ly za přemrštěné ceny. Kdo chatu opravdu
chtěl a počkal, určitě na tom vydělal. Ceny
totiž rapidně klesly. Hlad po chatách a cha-
lupách značně opadl. Lidé se na dovolené
rozjeli do ciziny a svá rekreační sídla nechali
letos ležet ladem. Kdo se nechal strhnout
a v zápalu boje koupil v předchozích letech
chalupu za vysokou cenu, ji dnes za tu sa-
mou částku bude prodávat jen těžko. 

Nemovitosti v nabídkách přibývají obecně
rychlým tempem, ale kupující chybějí. „Nejvíce
postiženou kategorií jsou chaty a chalupy. S na-
růstajícími cenami energií a režijními náklady
s udržením takové nemovitosti klesá chuť maji-
telů pro další držení. Chaty a chalupy se pro své
majitele stávají takovým ‚nice to have‘ majet-
kem. Tedy je hezké, že ho máme, ale je to zby-
tečné. U chat a chalup zaznamenáváme mezi-
roční propad poptávky ve vyšších desítkách
procent. Nabídkové ceny klesají již šestý měsíc
v řadě a v některých lokalitách dosahují propa-
du o 20 %. Stále hovoříme o nabídkových ce-
nách, které jsou ve většině případů vyšší než ko-
nečná realizovaná cena,“ řekl Jakub Veverka,
hlavní ekonom Videobydleni.cz.

Do kategorie s korekcí patří ještě rozestavě-
né nemovitosti, které podle dat Videobydleni.cz
vykazují též klesající trend. Výhledově budou
ceny rozestavěných domů klesat. Do prvního
kvartálu příštího roku vidíme v této kategorii
potenciál pro pokles až o 30 %. Již dnes eviduje-
me cenový propad až o 20 %. 

„V příštím roce se tedy zájemcům o nové
bydlení vyplatí poohlížet se i po rozestavěných
nemovitostech než jen po pozemcích nebo již
hotových domech,“ sdělil Jakub Veverka. 

Hypoteční sazby by díky „holubičímu“ pří-
stupu ČNB již nadále růst neměly, půjde spíše
o kosmetické změny. „I když s názorem ČNB, že
by se sazby již neměly zvyšovat, nesouhlasím, je
třeba vzít tento fakt na vědomí. Dle čísel z na-
šich hypotečních kalkulaček klesl zájem o hypo-
teční financování až o 60 % meziročně. Z ná-
sledného dotazníkového šetření vyplývá, že já-
dro problému není v bonitě žadatelů, ale v pře-
mrštěných cenách nemovitostí,“ dodal Jakub
Veverka.

Nejsme tedy v situaci, že by byl zájem o hy-
potéky stejný jako před rokem a lidem nevychá-
zela bonita, na trhu se jen zmenšila agregátní
poptávka o desítky procent. Zájemci o pořízení
nemovitosti nyní vyčkávají, jak moc se trh pro-
padne. Z poměru prodejních a „pronájmových“
poptávek vidíme, že odložená poptávka po koupi
nemovitosti může dosahovat více než 30 %. (tz)

Letošní velmi nevydařenou chmelařskou se-
zónu ovlivnilo neobvyklé chování chmelo-
vých rostlin, které reagovaly na extrémní vý-
kyvy počasí v letních měsících. Ty charakteri-
zovaly velmi dlouhé vlny veder a sucha
a krátké intenzivní deště. Vyplývá to ze zjiš-
tění projektu PRO Chmel, který inicioval 
Plzeňský Prazdroj spolu s Microsoftem a dal-
šími technologickými firmami. Poznatky
z měření budou nyní využity při tvorbě speci-
ální aplikace, která pěstitelům pomůže s pěs-
továním tradiční plodiny pro pivovarnictví. 

Šest chmelnic v Žatecké oblasti před rokem
vstoupilo do projektu PRO Chmel. Experti je
před minulou zimou osázeli půdními sondami,
na chmelnice umístili meteostanice a časosběrné
kamery. Na jaře pak senzory – tzv. chmelové
EKG – napojili i přímo na vyrostlý chmel. Tyto
přístroje celoročně měří klimatické podmínky
na chmelnicích a až do letošní sklizně snímaly
informace i o kondici rostlin.

Dosavadní analýza výsledků měření ukázala,
že letošní extrémní výkyvy počasí, velké vedro
a sucho způsobily vysokou míru stresu chmelo-
vých rostlin, a tím i špatnou úrodu. Více než 
40 dní v červenci a srpnu přesáhlo tropických 
30 stupňů a v regionu bylo také více slunečního

svitu. Naopak srážky se soustředily do velmi
krátkých období na konci dubna, června a nejvíc
koncem srpna. „Na vysoké teploty reagovala také
horní patra půdy do hloubky zhruba 30 cm, kde
jsme zaznamenali kontinuální růst teploty prak-
ticky od jara až do sklizně. Postupně se teplota
půdy zvyšovala i v hloubce více než metr pod ze-
mí,“ řekl Ivan Tučník, vedoucí projektu PRO
Chmel z Plzeňského Prazdroje.

„V průběhu vegetace prochází chmel dvěma
fázemi vývoje. Vegetativní, kdy standardně roste
až do výšky 7 m, větví se a vytváří listy. Poté pře-
chází do generativní fáze, kdy začíná kvést a pro-
dukovat chmelové hlávky,“ vysvětlil Pavel Donner
z Chmelařského institutu. Letošní mimořádně
suché měsíce vedly k tomu, že chmel nedorostl
do obvyklé výšky a příliš brzy začal kvést. Většina
rostlin žateckého poloraného červeňáku na Ža-
tecku tím pádem nevyrostla do potřebné výšky
a měla malý počet nasazených květů.

Neobvyklý vegetační cyklus zaznamenalo
komplexní měření v rámci projektu PRO Chmel.
Senzory umístěné přímo na rostlinách změřily
nejen průtok živin, ale dokázaly indikovat také
úroveň stresu rostliny v závislosti na změně vněj-
ších klimatických podmínek. Právě změny v mí-
ře stresu rostlin ukázaly, kdy byl proces kvetení
a tvorby hlávek zastaven a chmel vrhl veškerou
svou energii do posílení kořenového systému. 

Získaná data nyní vyhodnocují experti
z Microsoftu společně s agronomy z belgické
společnosti 2grow a technology z kanadského
startupu TensoAI, ve spolupráci s výzkumníky
z českého Chmelařského institutu. Naměřené
údaje porovnávají s dalšími informacemi z půd-
ních sond, meteostanic, satelitních snímků a dal-
ších datových údajů z planetárního počítače
Microsoftu. „Máme velmi cenné a komplexní
údaje, které vytvářejí datový základ. Nyní pracu-
jeme na speciální aplikaci, která bude pěstitelům
napovídat, kdy a v jakém množství mají chmel
zavlažovat, a jak se o něj starat, a to až na úroveň
jednotlivých chmelnic. Díky tomu budou schop-
ni reagovat i na nepříznivé klimatické změny,“
dodal Alex Mitro ze společnosti Microsoft Česká
republika a Slovensko. 

Během posledních dvou sezón zažili chmela-
ři na Žatecku oba extrémy – loni jednu z nejlep-
ších sklizní, letos naopak hluboce podprůměr-
nou. Hlavní roli hrálo počasí, které se v obou pří-
padech vymykalo tomu, na co chmelaři byli
dlouhodobě zvyklí. „Průběh počasí zůstává pro
pěstování chmele klíčovým faktorem. Poslední
dvě sklizně prokázaly, že počasí je stále nevyzpy-
tatelnější. Nové řešení od Prazdroje a Microsoftu
by nám mělo pomoci tyto výkyvy vyrovnávat,“
potvrdil Zdeněk Rosa, předseda představenstva
Chmelařství družstva Žatec. (tz)

Každý z nás rád zajde do restaurace nebo
pravé české hospody na oběd s přáteli či
svými nejbližšími. Ochutnat nějakou speci-
alitku, odpočinout si, maličko zalenošit, do-
vědět se, jak se komu daří či zda jeho oblí-
bené místo stále nabízí vynikající bažantí
vývar nebo pečené vepřové koleno. Prav-
dou je, že ceny na jídelním lístku nabírají
vzestupnou tendenci, že takřka každé stra-
vovací zařízení zápasí s nedostatkem ku-
chařů, číšníků i pomocných sil a že ne všem
majitelům jde podnikání podle představ.
Trápí to nejen je, od šéfů hotelů, penzionů
až po provozovatele kavárničky nebo cuk-
rárny, ale také Asociaci kuchařů a cukrá-
řů ČR. Ta se snaží oboru pomoci, kde to jen
jde. Motivovat mladou generaci, ukázat
krásu i smysl života v kuchyni, pochopit je-
ho užitečnost, potřebnost. O tom, jak hod-
notí aktivity letošního roku, ale rovněž
o vyhlídkách odvětví, jsem hovořila s jejím
manažerem Tomášem Poppem:

O čem byl pro vaši Asociaci rok 2022?

Byl plný skvělých akcí, na kterých jsme dokáza-
li, že Asociace to myslí s modernizací vážně.
Vše začalo stavbou nového webu. Pokračovali
jsme přes zjednodušení rozhodovací struktury.
To nám umožnilo zlepšit i komunikaci s našimi
členy. Pravidelně rozesíláme elektronický news -
letter plný zajímavých informací i zpráv z naší
činnosti. Pro Asociaci se podařilo zajistit i nové
partnery, kteří nám pomohli realizovat naše cíle
(Fagor, Almeco, Tormek, Sving...). 

Největší událostí pro nás byla soutěž Ku-
chař roku, Cukrář roku a Gastro junior Bidfood

Cup. Tento event se uskutečnil v pražských Let-
ňanech v rámci Bidfood Expa. Byla to největší
akce za celou dobu existence Asociace. Právě dí-
ky našim partnerům měla skutečně světový roz-
měr. Na soutěž jsme zajistili i velmi zkušené
a respektované komisaře ze Švédska a Lucem-
burska. 

Hned poté jsme se vydali do Abu Dhabi na
Global Chefs Challenge. V této světové soutěži
pořádané Worldchefs jsme měli zástupce v ka-
tegorii junior i senior. Prezident Asociace Miro-
slav Kubec se na tomtéž místě účastnil kongresu
Světové asociace kuchařů (Worldchefs). 

Naše pobočky uspořádaly desítky kuchař-
ských i cukrářských workshopů. Zorganizovaly
také tradiční soutěže pro střední gastronomické
školy a učiliště – Olima Cup, Moravský cukrář-
ský šampionát, Český kapr, Lázeňský pohárek. 

Náš Národní tým kuchařů a cukrářů AKC
ČR se celý rok připravoval na Světový pohár
v Lucembursku. Na ten odjel na konci listopa-
du a pokusil se ještě vylepšit osmé místo z ro-
ku 2018 (ze 30 týmů). Do týmu bylo úspěšně
zapracováno šest nových členů. Juniorský Ná-
rodní tým také doplnil sestavu o nové a naděj-
né členy. pokračování na straně 4

INZERCE

Projekt PRO Chmel poskytuje data pěstitelům

Tomáš Popp, manažer Asociace kuchařů a cukrářů ČR

Děkujeme všem našim klientům
a partnerům za vstřícnou aktivní

spolupráci v roce 2022.

www.fin4business.cz
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Nejvýdělečnějším segmentem 
je prodej erotiky

Na čem se dá v tuzemsku nejvíce vydělat?
Za co jsou Češi ochotni si připlatit i přes in-
flaci? Turbulentní roky mají v rámci online
prodeje svého nekorunovaného krále, který
vykazuje v meziročním srovnání růst každý
měsíc již několik let v řadě. Je jím segment
erotiky. Překvapivě se tak toto zboží stává
z dlouhodobého hlediska nejžádanějším
a zároveň i krizi navzdory nejstabilnějším
možným podnikáním. Vyplývá to z dat spo-
lečnosti Shoptet, na které běží čtvrtina celé
české e-commerce.

„Podnikání s erotikou se dařilo už před pande-
mií, ale podle našich statistik posléze skokově
vzrostlo během covidu, kdy se stalo jedním z ví-
tězů lockdownů. Nicméně nás překvapilo, že ten-
to trend pokračuje i v průběhu celého letošního
roku. Ten růst je každý měsíc o desítky, někdy
i stovky procent,“ přiblížil nebývalý úspěch pro-
deje erotiky ředitel Shoptetu Samuel Huba. Fir-
ma spočetla, že celý segment roste kontinuálně
od roku 2019 v meziročním srovnání o vyšší de-
sítky procent. Letos to bylo zatím o třetinu, při-
čemž nejsilnější předvánoční sezónu má ještě
před sebou. Průměrná výše objednávky na jeden
nákup pak činí v letošním roce 1327 Kč.

Co stojí za stoupajícím úspěchem prodeje
erotického zboží? Oslovení obchodníci se sho-
dují, že k rozvoji erotiky jako takové pomáhají
sociální sítě. „Obecně jsou Češi posledních pět až
deset let o hodně více otevření k erotice, a zdale-
ka už to není v ČR takové tabu,“ zmínil Patrik
Duda, provozovatel obchodu Naughtyharbor.cz.
Obdobně to vnímá i Vojtěch Sláma stojící za ob-
chodem Yoo.cz: „Všímáme si, že jsou Češi kaž-
dým rokem stále otevřenější. Pozorovali jsme to
s kolegy ve firmě, když jsme na Instagramu vy-
hlásili soutěž, při které měli účastníci sdílet své
sbírky erotických hraček. Inbox nám s přílivem
fotek začal praskat ve švech.“

„Pokud se zaměříme na nejpopulárnější ka-
tegorie, dle statistik vedou mezi pomůckami pro
ženy designové vibrátory. U pánů bodují mastur-
bátory z kvalitních materiálů, které realisticky
napodobují kůži. Do téměř každé objednávky si
lidé přidávají afrodiziaka či přípravky pro lepší
orgasmus. Do top pětky se probojovaly i BDSM
pomůcky, kde tvoří většinu prodejů spíše soft
sortiment, určený pro širší publikum,“ doplnil
Vojtěch Sláma s tím, že podle něj je poslední
zmíněná kategorie, tedy BDSM, nastupujícím
trendem. Patrik Duda z Naughtyharbor.cz k to-
mu doplnil, že i segment erotiky je výrazněji
ovlivněn technologiemi. (tz)

Záznamy v rejstříku trestů právnických osob

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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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. Prosperita vás provází děním v businessu už 24. rokem!

Partneři www.iprosperita.cz

S tužkou za uchem

Optimizmus na konci roku

S končícím rokem se díváme zpět na uplynulých
12 měsíců a ptáme se, jaký byl, dobrý, nebo špat-
ný? Myslím, že většina z nás odpoví stejně, totiž
že byl těžký. Možná nejtěžší, co pamatujeme, co
jsme zažili na vlastní kůži. Ať už hodnotíme
osobní život a úspěchy, nebo podnikání ve firmě
a vývoj ekonomických parametrů země, sotva
můžeme prohlásit, že takovými náročnými zkou-
škami jsme už v minulosti prošli. Ano, transfor-
mace naší společnosti ze socialistické na demo-
kratickou a tržní rovněž nešla hladce. Ano, dvě
léta s covidem také prověřila naše schopnosti
a celkovou odolnost. Avšak to, co nadělil rok s le-
topočtem 2022, zatím překonalo vše minulé. Ještě
jsme se nedokázali ani otřepat z následků pande-
mie a o slovo se přihlásily důsledky konfliktu na
Ukrajině – sankce, omezování a zdražování
energetických zdrojů, surovin a materiálů, pře-
směrování odběratelsko-dodavatelských vztahů
a zhroucení některých trhů. Vše se jaksi zkoncen-
trovalo do několika měsíců a na nás všechny vy-
tváří silný tlak. Ano, není to poprvé a nikdy jsme
se snadno nevzdali, proto nepřestávám být opti-
mistou ani na prahu roku 2023. Pavel Kačer

Zaujalo nás

ROSSMANN v secesních
prostorách brněnského nádraží

O tom, že nakupování drogistického zboží mů-
že mít i další rozměr, se mohou přesvědčit oby-
vatelé Brna. V listopadu byla v historické budo-
vě brněnského hlavního nádraží otevřena pro-
dejna drogerie ROSSMANN, která je situována
v secesním sálu, památkově chráněném prosto-
ru. „Věříme, že každá návštěva naší nové poboč-
ky bude pro zákazníky skvělou nákupní zkuše-
ností i estetickým zážitkem. Řešení celého pro-
storu je v České republice ojedinělé a my jsme
pyšní na to, že se nám zde podařilo zachovat
historické kouzlo objektu a zároveň poskytovat
našim zákazníkům maximální péči a servis,“
komentovala Olga Stanley, manažerka komuni-
kace společnosti ROSSMANN. (tz)
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Mediální partnerství v roce 2022

Zákon o trestní odpovědnosti právnických
osob (418/2011 Sb.) umožňuje stíhat, odsou-
dit a potrestat právnickou osobu, která spá-
chala trestný čin. Evidovaný záznam v Rejstříku
trestů vedený Ministerstvem spravedlnosti ČR
má podle databází poradenské společnosti Dun
& Bradstreet 866 firem, z toho 589 aktivních
a 277, které byly již vymazány z obchodního rej-
stříku. „Právnické osobě mohou být uloženy
různé tresty. Od zrušení subjektu, propadnutí
majetku, peněžitého trestu, po zákaz činnosti
nebo zákaz plnění veřejných zakázek, účasti ve
veřejné soutěži či zákaz přijímání dotací. Loni
bylo odsouzeno 177 společností, což je doposud
historicky nejvyšší počet. Letos přibylo proza-
tím dalších 76 firem se záznamem v rejstříku
trestů,“ sdělila analytička Dun & Bradstreet Pet-
ra Štěpánová s tím, že celkový počet podnikatel-
ských subjektů se záznamem v rejstříku trestů
stoupl na 866, což meziročně představuje nárůst
téměř o pětinu.

Detailnější analýza Dun & Bradstreet uká-
zala, že mezi aktivními subjekty jde v 90 % pří-
padů o společnosti s ručením omezeným, 4,4 %
připadají na akciové společnosti a 3,2 % spolky,
zbytek další právní formy. Firmy, které spáchaly
trestný čin, nejčastěji podnikají v pronájmu
a správě nemovitostí (19 %), zprostředkování
velkoobchodu (14 %), výstavby budov (10 %),
nespecializovaného velkoobchodu (8 %). Z hle-
diska obratu bylo odsouzeno 63 % firem, které
dle klasifikace ČSÚ tržby neuvádějí, následují
shodně subjekty s ročním obratem mezi jed-
ním a třemi milióny (6 %) a společnosti s tržba-
mi do 200 000 korun. Nejvíc odsouzených fi-
rem má sídlo v Praze (48 %) a Jihomoravském
kraji (32 %).

„Nástroj trestní odpovědnosti právnických
osob je na vzestupu a každoročně se zvyšuje po-
čet udělených trestů, nicméně nejde o nástroj,
který by byl masivně využíván,“ uzavřela analy-
tička Dun & Bradstreet. (tz)



trendy  | 312/2022 | www.iprosperita.cz

Elektromobilita dává velké naděje řidičům
do budoucna a ukazuje, že cesty inovací
mají smysl i přesto, že právě auta na jiný
pohon, než je benzín a nafta, vzbuzují širo-
ké diskuze, a nejen u piva. Je to téma,
které zní světem stejně jako třeba zásobo-
vání evropských firem plynem nebo zaná-
šení moří plasty. Jak se zatím ukazuje, lid-
stvo si dokázalo poradit s nejedním zape-
klitým problémem a najít řešení, která jsou
člověku prospěšná. Generální ředitel Kia
Czech s.r.o. Arnošt Barna odpovídal na
otázky týkající se vizí a strategie výroby,
prodeje, servisu elektromobilů:

Jak se rýsuje letošní rok v Kia Czech měřeno
počtem prodaných aut? Budou výsledky
lepší, nebo horší než vloni?

Za prvních deset měsíců letošního roku jsme
prodali 8467 nových automobilů, což je o 4 %
a 326 vozů více než za stejné období loňského
roku. Mezi značkami si držíme 5. pozici a 5,3%
podíl na trhu s novými osobními automobily.
Pro tento rok odhadujeme, že překročíme hra-
nici 10 000 prodaných vozů. Tahounem letoš-
ních prodejů je kromě stálice na první příčce,
modelové rodiny Ceed, také v lednu představe-
ná 5. generace SUV Sportage. Sportage se letos
postarala již o 23 % prodejů značky Kia, a to ne-
jenom díky tomu, že nová generace přinesla ce-
lou řadu konstrukčních i technologických novi-
nek, ale i proto, že je poprvé ve své bohaté histo-
rii nabízena i jako hybrid a plug-in hybrid.
V segmentu elektromobilů se pak velice dobře
daří i držiteli titulu Evropské auto roku 2022,
modelu EV6, u kterého evidujeme již 113 regis-
trací a 5. příčku v segmentu čistě elektrických
vozidel. Věříme, že stejně zaboduje i sportovně
střižená varianta EV6 GT, která je na našem tr-
hu žhavou novinkou.

Jste jednou ze značek, které dávají vysoké
šance elektromobilitě. Co si pod tím může-
me představit v případě České republiky?

Do pěti let chceme zákazníkům nabídnout širo-
ké portfolio 14 plně elektrických modelů, při-
čemž první dva zástupci modely EV6 a Niro EV
již po tuzemských komunikacích jezdí. Do bu-
doucna se přitom nechceme soustředit jen na
bateriové elektromobily (BEV), ale také na elek-
tromobily poháněné palivovými články
(FCEV). Věříme, že vedle sebe mohou koexisto-
vat různé druhy alternativních ekologických
pohonů a záležet bude na zákaznících, který
z nich si více oblíbí. Na elektromobilitu jsme
připraveni nejen jako značka, ale i jako země.
V České republice totiž můžeme těžit z jedné
z nejrobustnějších sítí dobíjecích stanic, kdy na
aktuálně 2200 dobíjecích bodů připadá 13 000
bateriových elektromobilů, jinými slovy šest
elektromobilů na jeden dobíjecí bod. Nejen na
našem trhu, ale v rámci celé Evropy pak vnímá-
me jako bod zlomu rok 2030, kdy by se na na-
šich prodejích měly podle odhadů podílet elek-
trifikované vozy z 90 %, v tom roce budou po-
stupně získávat větší váhu elektromobily na
úkor hybridních vozů. 

Kdo si u vás auta tohoto typu dnes kupuje
nejvíce? A jaké jsou dodací lhůty?

Zájem o nízkoemisní vozy značky Kia na čes -
kém trhu roste. Prodeje elektrifikovaných verzí
(hybrid, plug-in hybrid a bateriový elektromo-
bil) tvoří v letošním roce již 7% podíl, to je té-
měř trojnásobek loňského výsledku. Z toho
čistě elektrických vozů jsme letos prodali již
178 kusů, to je více než za posledních osm let
dohromady.

Zákazníky plně či částečně elektrifikova-
ných vozidel jsou typicky firmy z IT odvětví ne-
bo společnosti podnikající v energetice. Dodací
lhůty se liší dle modelu, specifikace a místa vý-
roby. Například na letos nejprodávanější verzi
elektromobilu EV6 s pohonem všech kol, který

se vyrábí v Koreji, je dodací lhůta v horizontu
6–12 měsíců. Naopak model Niro, který je
k dispozici nejen jako plný elektromobil, ale
i jako plug-in hybrid a hybrid, umíme dodat
v řádu týdnů.

A cíle pro roky následující?

V roce 2035 chceme mít plně elektrifikovanou
celou modelovou řadu v Evropě a do roku 2040
disponovat portfoliem plně elektrických vozidel
i na ostatních mimoevropských klíčových  trzích.
Zákaz prodeje nových vozů se spalovacími mo-
tory a přechod k elektromobilitě je jedna věc, ale
pro splnění klimatických cílů je to nedostačující.
My si naši odpovědnost k planetě plně uvědomu-
jeme a zavázali jsme se, že do roku 2045 dosáh-
neme plné uhlíkové neutrality napříč celým pro-
vozem firmy od logistiky přes výrobu a samotný
provoz vozidel až po recyklaci a likvidaci odpa-
du. K dosažení tohoto cíle chce Kia snížit své glo-
bální emise oproti roku 2019 o 97 %. Poslední
3 % vykompenzujeme zaváděním dalších opatře-
ní schopných plně vyrovnat uhlíkové emise, kte-
ré bude Kia ještě produkovat (např. ve spolupráci
s neziskovou organizací Ocean Cleanup se zámě-
rem čistit oceány a moře od plastů, či spuštěním
projektu Modrý uhlík zaměřeným na ochranu
mořských ekosystémů). Čeká nás tedy ještě ob-
rovský kus práce.

Nevyvolává vaše strategie tak trochu paniku
mezi motoristy, nepředpokládáte zvýšený
zájem o vozy na tradiční kapalná paliva?

Naopak, naše strategie paniku zmírňuje, proto-
že říká, že i po roce 2035, kdy se nebudou smět
prodávat osobní automobily se spalovací po-
honnou jednotkou, bude dostatečně široká na-
bídka elektromobilů. Máme pro to zajištěný do-
statek materiálu, dodavatele a vše další potřeb-
né. Současně bych chtěl motoristy uklidnit.
V žádném případě nehodláme provést změnu
v naší modelové řadě ze dne na den. Nabídka
elektromobilů se bude sice stále více rozšiřovat,
ale až do roku 2035 hodláme nabízet i konvenč-

ní a hybridní motorizace. Intenzivně také inves-
tujeme do vývoje elektromobilů s palivovým
článkem a do syntetických paliv. Takže nabídka
bude v následujících letech opravdu pestrá a zá-
kazník se bude moci rozhodovat mezi různými
typy pohonů.

Co by podle vás ještě napomohlo tomu, aby
měl český zákazník větší zájem o elektromo-
bily?

Každoročně pozorujeme zvýšený zájem záka-
zníků o čistou mobilitu. Například na před ně-
kolika dny skončené výstavě e-Salon v praž-
ských Letňanech jsme hovořili s mnoha náv-
štěvníky, kteří v následujících šesti měsících
plánují nákup elektromobilu. Z naší široké na-
bídky nízkoemisních vozů poutal největší po-
zornost model EV6 a novinka Niro EV.

Pro rychlejší rozvoj elektromobility by po-
mohla výraznější podpora ze strany státu, tedy
nejen pro veřejný sektor, ale i pro firmy, a případ-
ně i privátní zákazníky. Druhým faktorem je pak
dostatečně široká dobíjecí infrastruktura. V Čes -
ké republice aktuálně disponujeme celkem ro-
bustní sítí dobíječek, avšak potřebujeme posílit
infrastrukturu podél dálničních tahů vybudová-
ním především ultrarychlých dobíjecích bodů.
Na rozvoji dobíjecí in-
frastruktury se podílí-
me i my. V České re-
publice jsme ve spolu-
práci s energetickou
společností E.ON vy-
bavili dobíjecími sta-
nicemi všechna de-
alerství a našim záka-
zníkům poskytujeme
kompletní řešení pro
domácí dobíjení, včet-
ně vyřízení dotací.
V Evropě pak spolupracujeme na budování ul-
trarychlé dobíjecí sítě IONITY. 

Vyjmenoval byste největší přínos elektro-
mobilů pro uživatele, ale i to, co jim dělá za-
tím největší starosti?

Největšími výhodami elektromobilů jsou tichý
provoz bez vibrací od spalovacího motoru, nulo-
vé emise a nižší provozní náklady, a to díky stále
ještě levnější elektřině oproti tradičním palivům,
respektive úsporám za dálniční známku nebo
parkování v centrech velkých měst. Vyzdvihl
bych také vynikající jízdní vlastnosti i díky naší
nové podvozkové platformě E-GMP, kterou jsme
poprvé použili u modelu EV6. S ohledem na mo-
dulární platformu, která byla od samotného po-
čátku vyvíjena pro potřeby elektromobilů, ne-
jsou inženýři při vývoji omezeni architekturou
a tvary klasických automobilů. Umístění akumu-
látorů do podvozkové platformy navíc dovoluje
ideálně rozložit hmotnost a snížit těžiště vozu.
Moderní elektromobily ale nabízejí i řadu pokro-
čilých technologií, které umí zjednodušit a zpří-
jemnit každodenní život. Zmínil bych například
praktickou funkci Vehicle-to-device (V2D), kte-
rou disponuje naše EV6 nebo druhá generace
modelu Niro. Elektromobil s jejím využitím fun-

guje v podstatě jako obří powerbanka. Můžete
z něj dobíjet běžné domácí spotřebiče, od rychlo-
varné konvice, televize a chladničky přes počítač,
gril a elektrokolo až po osvětlení na chatě nebo
třeba jiný elektromobil. 

Ze všech hlavních výtek a zažitých stereoty-
pů, které byly spojovány s prvními elektromobi-
ly, se stávají pouhé neopodstatněné mýty. Aku-
mulátory již nijak neomezují velikost zavaza-
dlového prostoru, naopak řada elektromobilů
má další menší zavazadlový prostor i pod před-
ní kapotou, kde je u klasických aut umístěn spa-
lovací motor. Dojezd elektromobilů přesahuje
běžně 500 kilometrů a je již téměř srovnatelný
s konvenčními vozy. Zkracuje se také doba do-
bíjení. Například naši EV6 dobijete u ultrarych-
lé dobíječky z 10 na 80 % za 18 minut. Pro před-
stavu za necelé 4,5 minuty se váš dojezd pro-
dlouží o 100 kilometrů. Za tu dobu si na ben-
zínce ani nestihnete odskočit na toaletu a vypít
kávu. Stejně tak se postupně rozšiřuje síť dobíje-
ček, takže už to dávno není o tom, že byste ne-
měli kde dobít. 

O čem bude v příštích letech záruka a servis? 

Servisní služby se jednoznačně budou muset
adaptovat na jinou mnohem sofistikovanější, ale

v něčem mnohem jed-
nodušší pohonnou
jednotku. Elektromo-
bily mají oproti klasic-
kým autům méně po-
hyblivých částí, u kte-
rých hrozí opotřebení
a nepotřebují ani tolik
provozních kapalin.
Kde ale dříve stačil ši-
kovný automechanik,
budou potřeba spíše
elektrikáři a IT spe -

cialisté. Kromě servisu se zákonitě mění i záruční
podmínky. Standardní sedmiletá záruka Kia pla-
tí nejenom na vůz, ale i na celý EV systém, včetně
velkokapacitního akumulátoru, u něhož po sed-
mi letech provozu garantujeme kapacitu, tzv. Sta-
te of Charge (SoC) nad hranicí 70 %. Akumulá-
tor, který v autě doslouží a na základě diagnosti-
ky disponuje stále dostatečnou kapacitou, dostá-
vá další šanci na tzv. druhý život. Proto jsme také
například investovali do německého startupu
Encore (spadajícím pod Deutsche Bahn) za úče-
lem vývoje úložiště elektrické energie využitím
vysloužilých akumulátorů, které sice už nevyho-
vují potřebám pro nasazení v elektromobilu, ale
stále nabízejí přiměřenou kapacitu pro akumula-
ci energie a úsporu nákladů v budovách.

Počítáte s prodejem ojetin elektromobilů
vaším prostřednictvím?

Prodej ojetin a zánovních vozů má na starosti
naše autorizovaná dealerská síť. Aktuální pro-
gram nazvaný Prověřené ojeté vozy nabízí pro-
věřené ojetiny v perfektním technickém stavu
a se zárukou 3–6 let. Už dnes v nabídce nalezne-
te vozidla z portfolia nízkoemisních vozů.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Do pěti let chceme zákazníkům nabídnout
široké portfolio 14 plně elektrických modelů

’’
Dodací lhůty se liší dle modelu,
specifikace a místa výroby. Například 
na letos nejprodávanější verzi
elektromobilu EV6 s pohonem všech kol,
který se vyrábí v Koreji, je dodací lhůta
v horizontu 6–12 měsíců. Naopak model
Niro, který je k dispozici nejen jako plný
elektromobil, ale i jako plug-in hybrid
a hybrid, umíme dodat v řádu týdnů.

Arnošt Barna, generální ředitel 
Kia Czech s.r.o.
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Pečivo má v jídelníčku Čechů svoji nezastu-
pitelnou úlohu. Čerstvý rohlík s máslem ne-
bo se sýrem, vlahý dalamánek, celozrnná
bulka, maková houska, loupáček jako vzpo-
mínka na dětství. Neodolatelná vůně z ne-
dalekého pekařství, která se line každým
městem pozdě večer nebo časně zrána.
Kdo by nepodlehl takovému kouzlu?

IBRS realizuje každoročně multiklientní výzkum
trhu, který monitoruje jednu z nejzákladnějších,
a přesto nejdůležitějších potravin. Co z něj nyní
vyplynulo? Více než dvě třetiny Čechů dává
přednost čerstvému pečivu. Nejdůležitějšími
faktory při nákupu pečiva je jeho čerstvost (pro
85 %) a chuť (pro 84 %). Češi chodí nakupovat

pečivo v průměru 3–4x týdně (uvedlo 98 % dotá-
zaných) a nakupují nejčastěji bílé pečivo a kon-
zumní chléb. „Je zajímavé, že lidé mají o výrob-
cích pečiva slušný přehled. Ve výzkumu jsme se
zeptali, zda by jmenovali nějaké konkrétní vý-
robce a 83 % oslovených to dokázalo. Nejčastěji
uváděli Penam (61 %), Odkolek (15 %) a pekárny
Delta (5 %),“ řekl Tomáš Horejsek, analytik
agentury IBRS. 

Značka Penam je zároveň i nejoblíbenějším
výrobcem pečiva, každý pátý ji považuje za nej-
lepší. Výzkum byl realizován na reprezentativ-
ním vzorku 1000 respondentů z celé České repu-
bliky starších 15 let, vybíraných kvótní metodou
podle pohlaví, věku, regionu a místa bydliště,
formou CAWI (online panel) dotazování podle
standardů ESOMAR. (tz)

Pečivo je důležitou součástí jídelníčku
pro 83 % Čechů

dokončení ze strany 1

Junioři začali trénovat na kuchařskou olym -
piádu. Ta se uskuteční v únoru 2024. 

Rozjeli jsme společně s Plzeňským krajem
skvělý vzdělávací portál pro střední školy
www.varimedobre.eu. Stihli jsme toho docela
dost! 

Co se podařilo, a co ne?

Především, jak jsem už zmínil, se nám podařilo
nastartovat modernizaci Asociace. Společně
s TM Creativ jsme vylepšili obsahově i graficky
časopis gastro report
& Minutka. Naši čle-
nové i partneři oceňu-
jí změny v Asociaci.
Z toho máme velkou
radost. Na čem musí-
me zapracovat, to je
rozšíření členské zá-
kladny. To bude náš
úkol v příštím roce. 

Jak se vlastně dnes
mají čeští kuchaři
a cukráři?

Obecně se mají dobře, ale všechny trápí nedo-
statek pracovníků v gastronomii. Zvýšily se
mzdy, ale stinnou stránkou zůstává obrovská

porce práce, kterou musí kuchaři i cukráři
zvládnout. Ubylo také odměňování mimo ofici-
ální mzdu. Kdo se pokouší platit kuchaře nebo
cukráře „načerno“, bude se potýkat s odlivem
pracovních sil. 

S ohledem na rozmanité covidové dění jich je
na trhu práce dnes tedy spíše nedostatek?

Bohužel je pracovníků v gastronomii naprostý
nedostatek. Týká se to skutečně všech pracov-
ních pozic. To je po zvyšování všech vstupů nej-
větší problém trhu. Dopadá to hodně i na hote-
ly. Znám mnoho příkladů, kdy hotely ruší své
restaurace a poskytují jen snídaně. Opět to sou-

visí s nedostatkem
pracovních sil. 

Předvídalo se, že ně-
které hospody, re-
staurace, kavárny
zkrachují. Naplnily
se tyto úvahy?

Covid zas tak velký
řez neudělal. Spíše se
dá počítat, že budou
končit restaurace vli-
vem zvyšujících se

cen všech vstupů (suroviny, energie, mzdy...).
Tato situace zřejmě trh pročistí o dost více. Na
druhou stranu se stále otevírají nové restaurace,
kavárny i bistra. 

Prosperita těchto zařízení je diskutované té-
ma? Na čem záleží nejvíce?

Záleží na tom, jak kdo umí počítat. Samozřejmě
se úspěšnost odvíjí od kvality poskytovaných slu-
žeb. Jednodušší kon-
cepty, jako jsou bistra,
zažívají boom. Právě
díky menší potřebě
zaměstnanců jsou
schopny udržitelného
chodu. Ale ani to není
samospásné. Důležité
je si vše dobře spočítat,
najít správné lidi, s tě-
mi férově zacházet,
dobře vařit, a ještě to
umět prodat... Detailů
úspěšných konceptů je
mnoho. Nejeden miliardář zakusil, jak tvrdý
chleba gastronomie je. 

A pomůže kuchařům a cukrářům v těžkých
dobách nějaký nápad, usilovnější práce, lep-
ší budování vztahu se zákazníkem, důraz na
kvalitu pokrmů? 

Kvalita pokrmů se obecně v české gastronomii
za posledních osm let hodně zlepšila. Přesto
jsou stále rezervy ve vstupních surovinách.
Úspěšný koncept podniku skutečně závisí na
mnoha detailech. Zásadní je, kdo šéfuje kuchy-
ni. Jak funguje servis. Zda jsou zredukovány

zbytečné náklady... Rozhodně se musí zvýšit ce-
ny pokrmů ve všech typech stravovacích zaříze-
ní. Bohužel se mnoho podniků snažilo na trhu
obstát cenovou válkou a propagovaly nesmyslně
nízké ceny. Žádný typ podniku se neobejde bez

kvalitního marketin-
gu. Avšak takového
marketingu, který od-
ráží skutečnou podo-
bu a kvalitu propago-
vaných služeb. Pocti-
vý přístup k zaměst-
nancům, zákazníkům
i dodavatelům je pro
úspěch každého pod-
niku zásadní. 

Máte představu o ro-
ce příštím ve vašem

oboru? Jakými atributy se bude vyznačovat?

Rozhodně to bude těžký rok. Nejspíše skutečně
dojde ke zvýšení cen pokrmů i nápojů. Zřejmě
nastane redukce počtu restaurací. Což nakonec
nemusí být na škodu. Česká republika má snad
nejvyšší počet restaurací na přepočet obyvatel
v Evropě. Některé podniky budou krátit oteví-
rací dobu. Část restaurací bude více využívat
kvalitní konvenienci (sous-vide masa, výva-
ry...). Jednodušší stravovací modely budou zřej-
mě přibývat. Bude to velmi zajímavé, ale i dost
složité období. 

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Podařilo se nám nastartovat modernizaci Asociace...

’’
Vše začalo stavbou nového webu.
Pokračovali jsme přes zjednodušení
rozhodovací struktury. To nám umožnilo
zlepšit i komunikaci s našimi členy.
Pravidelně rozesíláme elektronický
newsletter plný zajímavých informací
i zpráv z naší činnosti. Pro Asociaci se
podařilo zajistit i nové partnery, kteří
nám pomohli realizovat naše cíle (Fagor,
Almeco, Tormek...).

’’
Záleží na tom, jak kdo umí počítat.
Samozřejmě se úspěšnost odvíjí 
od kvality poskytovaných služeb.
Jednodušší koncepty, jako jsou bistra,
zažívají boom. Právě díky menší potřebě
zaměstnanců jsou schopny udržitelného
chodu. Ale ani to není samospásné.
Důležité je si vše dobře spočítat, najít
správné lidi, s těmi férově zacházet,
dobře vařit, a ještě to umět prodat...
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Projekt Ocenění Českých Lídrů (OCL) zná
své vítěze. Do letošního finále se dostalo
111 firem s nejlepšími ekonomickými vý-
sledky. Ty byly vybrány z 1527 společností,
které vyhověly kritériím soutěže. O výběr
se postaral odborný garant soutěže společ-
nost CRIF – Czech Credit Bureau společně
s porotou projektu. 

Kumulovaný obrat těchto firem činí téměř
66 miliard korun. Zaměstnávají 19 720 lidí. Va-
vříny v soutěži tedy opět sbíraly úspěšné
a transparentní české podniky s ročním obra-
tem přes 200 miliónů korun a nejméně 50 za-
městnanci. Vítězové se mohou pyšnit titulem
Český lídr. Z 1527 nominovaných firem bylo
vybráno 111 finalistů, téměř polovinu z nich
tvořily rodinné podniky. Nominace tradičně
proběhla na základě hodnocení Indexu Cribis
společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Data
se sbírají tři poslední roky, tj. 2019–2021. Hod-
notí se poslední dvě závěrky z roku 2020 a 2021,
rok 2019 má informativní charakter. „Účetní
údaje zpracováváme z dat uvedených ve sbírce
listin a do OCL registrace jsou staženy automa-
ticky. Společnosti se do soutěže hlásí z vlastní
iniciativy či na doporučení zakladatele projek-
tu,“ informoval garant soutěže. 

Kdo se mohl zapojit?
■ Majitelé obchodních kapitálových společnos-
ti jsou čeští občané a držitelé stoprocentního
podílu firmy (bez zahraničního kapitálu, včetně
konečného vlastníka)
■ Podniky s ročním obratem od 200 miliónů
korun a nejméně 50 zaměstnanci
■ Firmy, které vedou podvojné účetnictví nej-
méně po dobu čtyř let

Pořadatelé letos představili i tři nové kate-
gorie: Cena za největší potenciál pod patronací
Enterprise Investors, Cena odpovědného pod-
nikání pod patronací CRIF Czech Credit Bure-
au a Celorepublikový lídr pod patronací Swiss-
Life.

Tvoří páteř české ekonomiky
Podle zakladatelky projektu a Podnikatelské
platformy Helas Heleny Kohoutové se stejně ja-
ko v předchozích letech ukazuje, že jsou zúčast-

něné firmy páteří tuzemské
ekonomiky a zajišťují ekono-
mickou i sociální stabilitu Če-
ské republiky. „Více než kdy
jindy je nutné vyzdvihnout vý-
znam těchto našich firem, ne-
boť jsou to právě ony, které do-
kážou posouvat své podnikání
a i v náročných situacích drží
českou ekonomiku v chodu,“
popsala Helena Kohoutová.

„Zejména je obdivuhodné,
jak nyní aktivně řeší problémy
spojené s energetickou krizí.
Zároveň monitorujeme, že řa-
da firem v duchu společenské
odpovědnosti, ale i smyslem
pro dobré hospodaření byla na
současnou situaci připravena
díky aktivnímu přístupu šetře-
ní a využívání přírodních zdrojů ještě dříve, než
problémy vznikly,“ řekla Helena Kohoutová. 

Podle zakladatelky projektu jsou tyto pod-
niky významnými daňovými přispěvateli, vy-
tvářejí stabilní sociální klima, protože jsou dů-
ležitými zaměstnavateli a také podporují rozvoj
svých regionů v oblasti společensko-sociálních
aktivit. V posledních letech firmy dokázaly
rychle reagovat na nepříznivé okolnosti a flexi-
bilně nacházet nová řešení a inovovat.

Platforma pro business 
a nové obchodní vztahy
Důležitým aspektem je také vzájemné spojení
těchto lídrů v online Podnikatelské E-platformě
Helas českých firem a korporací, které jsou dů-
věryhodnými klienty i dodavateli. „Účast v pro-
jektu je bezplatná, ale firmy mají možnost zapo-
jit se do komunity, která vytváří mimořádné
místo pro rozvoj podnikání, vztahů a inspiraci.
To, co je specifické pro naší Podnikatelskou
platformu Helas, jejíž součástí jsou projekty
Ocenění Českých Lídrů, Ocenění Českých Ex-
portérů a Ocenění Českých Podnikatelek je to,
že je tvořena spolehlivými subjekty, a vytváří
tak bezpečné místo pro komunikaci,“ doplnila
Helena Kohoutová. V roce 2022 je Helas v pří-
mém kontaktu s 362 společnostmi, což předsta-
vuje téměř 122 miliard korun kumulovaného
obratu a více než 36 000 zaměstnanců. Dvě tře-
tiny firem exportují a 50 % z nich jsou firmy ro-

dinné. Vedle ryze českých společností jsou sou-
částí platformy i významné české a zahraniční
korporace, odborníci.

„Patronem Ocenění Českých Lídrů je český
ekonom a myslitel Tomáš Sedláček, který spolu
s dalšími osobnostmi zaštiťuje Podnikatelskou
platformu Helas. Pro komunikaci členů platfor-
my vznikla ve spolupráci s Microsoft digitální
Podnikatelská E-Platforma, jež realizuje i další
aktivity pro vzájemné propojení, spolupráci
a rozvoj. Aktuálně vydáváme také zajímavé
zprávy v online zpravodajství Helas Byznys
News, novém tištěném magazínu Horizont
Point, a velkým význam má i naše knižní trilo-
gie Svou vlastní cestou se dvěma vydanými dí-
ly,“ dodala Helena Kohoutová.

Jaké obory jsou v nejlepší kondici
„Nejvíce nominovaných firem působí v oboru
výstavby budov, silniční nákladní dopravy a vel-
koobchodu. Připadá na ně téměř pětina nomi-
nantů. Dobré ekonomické výsledky jsme v mi-
nulých letech zaznamenali především u společ-
ností z chemického a farmaceutického průmys-
lu. Výrazný nárůst tržeb vykázaly také e-shopy
a na ně navazující dopravní (logistické) společ-
nosti,“ komentoval místopředseda představen-
stva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau
Pavel Finger. 

V Praze má sídlo čtvrtina nominovaných
společností, po 12 % mají zastoupení Morav-
skoslezský, a překvapivě i Zlínský kraj, který je
na rozdíl od dvou předchozích poměrně malým
regionem. Tři čtvrtiny nominovaných společ-
ností fungují na trhu více než 20 let. Tyto spo-
lečnosti mají podle Pavla Fingera dostatek zku-
šeností s tím, jak se úspěšně přizpůsobovat mě-
nícím se ekonomickým podmínkám, včetně
dopadů pandemie, rostoucí inflace a naruše-
ným dodavatelským řetězcům. 

Třetina jsou malé firmy 
do 100 zaměstnanců
Více než třetina nominovaných společností má
méně než 100 zaměstnanců. Více než 200 za-
městnanců má 27 % z nich. Nejvyšší počet za-
městnanců v rámci nominovaných společností
je 1548, nejnižší pak 44. „Cenu Odpovědné-
ho podnikání OCL letos vyhrála společnost 
NEMA spol. s.r.o., která od společnosti CRIF zí-
skala dobré ESG skóre. Věnuje se rovněž ochra-
ně životního prostředí a má dobré vztahy se
svými obchodními partnery i akcionáři“, do-
plňuje Pavel Finger.

Kde je největší potenciál 
tuzemských podniků
Patronem nové Ceny za největší potenciál je
jedna z největších společností spravujících fon-
dy soukromého kapitálu ve střední a východní
Evropě Enterprise Investors. Kde se podle jejích
zástupců skrývá v současném složitém období
největší potenciál tuzemských podniků a může
být pro tuzemské firmy současná krize ještě slo-
žitější než ta covidová? 

„Současná krize jistě bude pro tuzemské fir-
my mnohem náročnější než ta covidová. Kromě
narušených dodavatelských řetězců se aktuálně
potýkají s extrémním nárůstem nákladů na vý-
robní zdroje a financování, klesající poptávkou
a výrazně vyšší makroekonomickou nejistotou,
což je negativně ovlivní jak letos, tak ještě mini-

málně během příštího roku,“
řekl Vjaceslav Lypko, investiční
ředitel a ředitel pro Českou re-
publiku Enterprise Investors.

Současná situace dopadne
především na malé a slabší fir-
my. Lypko se obává, že mnoho
z nich tuto krizi nemusí přežít.
Naopak pro dobře řízené firmy
postavené na silných základech
se podle jeho slov nabízí řada
příležitostí. „Ty vyplývají
z možnosti konsolidace jejich
segmentů a získání většího trž-
ního podílu. Pokud jim to sou-
časná situace dovolí, měly by
české firmy i nadále investovat
do zvýšení své efektivity a ino-
vací, aby dokázaly udržet svou
konkurenceschopnost v nároč-

ných podmínkách,“ upozornil zástupce Enter-
prise Investors.

Firmy, které nabízejí výrobky či služby s vy-
sokou přidanou hodnotou, by měly úspěšně
konkurovat ostatním subjektům nejen na do-
mácím trhu. V rámci české ekonomiky vidí
Lypko velký potenciál v sektoru IT, který by měl
do budoucna profitovat z pokračující digitaliza-
ce a přechodu na nové udržitelné technologie
napříč ekonomikou. 

„Vítězem kategorie pro největší potenciál se
letos stala právě společnost z oboru IT, a to Ac-
tum, s.r.o. Nabízí inovativní řešení a úspěšně
roste ve velice konkurenčním prostředí nejen
v České republice, což se také odráží v jejích vý-
borných finančních výsledcích. Věřím, že busi-
ness společnosti Actum je postaven na dobrých
základech a že by firma měla do budoucna
úspěšně využít tržních trendů a nadále růst,“
dodal Vjaceslav Lypko. 

Přežití vyžaduje větší flexibilitu
Český business se formou partnerství v projektu
OCL rozhodla podpořit i JŠK, advokátní kance-
lář. Její zástupce byl i letos součástí poroty.
A v čem je podle něj projekt Ocenění Českých
Lídrů atraktivní? „Přínosy ocenění vidím mini-
málně dva. Pro oceněné společnosti je to jasným
a veřejným potvrzením jejich úspěchu, úsilí
a tvrdé práce. A současně se stávají motivací
a motorem pro ostatní. Dva roky pandemie, ne-
utěšená geopolitická situace, energetická krize
a vysoká inflace, to vše ovlivňuje trh a jednotlivé
podnikatele. Úspěch, ale v mnoha případech
i jen pouhé přežití, nyní vyžaduje daleko větší
flexibilitu a schopnost improvizace managemen-
tu,“ uvedl při příležitosti vyhlášení výsledků To-
máš Doležil, partner advokátní kanceláře JŠK.
„I to vnímáme jako jeden z motivů stabilního,
a dokonce dlouhodobě rostoucího zájmu o práv-
ní služby ze strany klientů. Částečně se proměni-
la struktura a dynamika projektů, stejně jako
chování trhu, naší prací však stále zůstává pomoc
s nalézáním nejlepších řešení pro klienta,“ dodal
Tomáš Doležil.

Patronem nové kategorie Celorepublikový
lídr se stala švýcarská společnost SwissLife. Proč
se rozhodla podpořit projekt pro české podni-
katele a stát se patronem kategorie Celorepubli-
kový lídr? „Přestože jsme švýcarská společnost,
tak se při své každodenní práci setkáváme s ma-
jiteli a manažery českých firem a víme, že pod-
nikání v každé době chce odvahu, dovednosti
a je velkým závazkem vůči mnoha lidem. Proto
jsme se rozhodli podpořit tento projekt a stát se
patrony kategorie Celorepublikový lídr. Protože
díky lídrům, úspěšným firmám může spousta
lidí žít život dle svých představ,“ sdělil Martin
Adámek, Premium Financial Advisor ve společ-
nosti Swiss Life Select.

Podle patrona soutěže ekonoma Tomáše Se-
dláčka nerozhodují jen pravidla, která jsou v jed-
notlivých zemích pro život i business nastavená.
Klíčoví jsou lidé, kteří společnost tvoří. „Jsem
rád, že se české podnikání opět stává tím, čím by-
lo za první republiky – světovým. Člověk může
být jen hrdý na to, jak si podnikatelé a podnika-
telky postupně vybudovali své jméno a přeji vám
i nadále dobrodružného ducha, poctivou kvalitu
a hluboký vhled do pravé podstaty vašeho výrob-
ku či služby,“ sdělil patron soutěže. (tz)

www.oceneniceskychlidru.cz

Firmy sbíraly vavříny ve všech regionech

Souhrn a základní informace o firmách, které uspěly v jednotlivých regionech:

■ Vítězem za kraj Hlavní město Praha se stala společnost OKsystem a.s., na druhém místě skončila
Actum, s.r.o., a pomyslný bronz patří společnosti Grada Publishing, a.s.

■ Jihočeský kraj ovládla firma AGRO-partner s.r.o., druhé místo získala NEMA, spol. s r.o., 
a na třetím místě se umístila společnost LIVA Předslavice, spol. s r.o.

■ Jihomoravskému kraji vévodí společnost Oknostyl group s.r.o., následována společnostmi 
ENBRA, a.s., na druhém místě a společností GUMEX, spol. s r.o., na místě třetím.

■ V Karlovarském kraji zvítězila společnost ASTOS Machinery a.s.

■ Královéhradecký kraj ovládla firma J 4 s.r.o., druhé místo získala Garland Distributor, s.r.o., 
a na třetím místě se umístila společnost Matrix a.s.

■ Vítězem za Liberecký kraj se stala společnost Hokami CZ, s.r.o., na druhém místě skončila 
CL-Evans s.r.o. a pomyslný bronz patří společnosti Singing Rock s.r.o.

■ Moravskoslezský kraj ovládla firma ABEX Substráty a.s., druhé místo získala Beskydské
rehabilitační centrum, spol. s r.o., a na třetím místě se umístila společnost FBT logistics, s.r.o.

■ Olomouckému kraji vévodí společnost Koutný spol. s r.o., následována společnostmi IDS Cargo a.s.
na druhém místě a společností IPG Plasty s.r.o. na místě třetím.

■ V Pardubickém kraji zvítězila společnost Kamody s.r.o., na druhém místě skončila S U M O s.r.o.
a třetí místo patří společnosti ELDIS Pardubice, s.r.o.

■ První místo v Plzeňském kraji získala společnost Jihozápadní dřevařská a.s., na druhém místě
skončila DAGRO Automotive s.r.o. a třetí místo patří společnosti Hofmeister s.r.o.

■ Středočeský kraj ovládla firma Uniservis Hašek, s.r.o., druhé místo získala VCHD Cargo a.s. 
a na třetím místě se umístila společnost Kasten spol. s r.o.

■ Vítězem za Ústecký kraj ovládly firmy Gardenline s.r.o. na prvním místě a společnost Silnice
Topolany a.s. na místě druhém.

■ Kraj Vysočina ovládla firma I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., druhé místo získala 
HTP s.r.o. a na třetím místě se umístila společnost Gordic spol. s r.o.

■ Zlínskému kraji vévodí společnost Hydraulics s.r.o., následována společnostmi Kloboucká 
lesní s.r.o. na druhém místě a společností PARTR spol. s r.o. na místě třetím.

Celorepublikový lídr pod patronací SwissLife
OKsystem a.s.

Cena za největší potenciál pod patronací Enterprise Investors
Actum, s.r.o.

Cena odpovědného podnikání pod patronací CRIF – Czech Credit Bureau
NEMA, spol. s r.o.

Zástupci vítězných firem za Hlavní město Praha
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Zástupci neziskového sektoru, členové aka-
demické sféry a osobnosti ze světa busines-
su se sešli u velmi zajímavé příležitosti, aby
sdíleli své praktické a teoretické zkušenosti.
Konference Osobní prosperita: Mladí na
startu života akcentovala zejména myšlen-
ku, aby nastupující generace uspěla v živo-
tě, ale i na trhu práce. Letošní 5. ročník po-
řádala v Praze tradičně yourchance o.p.s.
Záznam akce je k vidění na YouTube your-
chance TV. 

Spoluzakladatelky společnosti yourchance Jana
Merunková a Gabriela Štiková opět připome-
nuly, že společnost funguje v souladu s cíli orga-
nizace OSN. Ve svých aktivitách a činnostech je
každodenně naplňuje. I proto se yourchance
připojila do unikátního výzkumu Persist
a ČVUT: Integrace dětí z dětských domovů do
společnosti a jejich adaptace na trh práce. Vý-
sledky studie na konferenci odprezentovala Lu-
cia Dobrucká, která k tomu řekla: „Při zkoumá-
ní jsme se zaměřili na aspekty, jež fungují v sou-
vislosti s ústavní výchovou.“ V některých smě-
rech vědecké šetření tak vyvrátilo dlouholeté
mínění široké veřejnosti a části expertů. Jde
hlavně o názor, že systém dětských domovů
v ČR je neefektivní a nefunguje. Podle Lucie
Dobrucké by se na problematiku mělo nahlížet
jinak: „Čím delší dobu děti v dětském domově
žijí, tím víc jsou později ve svém životě stabil-

nější a úspěšnější. Délka pobytu je zásadně
ovlivní. Ukázalo se, že děti se dokážou velmi
dobře adaptovat na prostředí, ve kterém se na-
cházejí.“ A je tedy jasné, že i ony se na českém
pracovním trhu mohou dobře uplatnit. Jen je
potřebná důvěra ze strany zaměstnavatelů. 

Jak uspět na trhu práce? To je ostatně otázka,
kterou řeší všichni mladí lidé. Právě na toto téma
klade důraz i yourchance o.p.s. Diplom ze školy
života by v tom mohl zásadně pomoci. Využít ho
může každý dospělý, i když nedokončil základní
vzdělání. Stačí absolvovat kurz, kde si ho doplní,
a následně si může zvolit jednu z mnoha kvalifi-
kací v Národní soustavě kvalifikací, kterou před-
stavil Richard Veleta z Národního pedagogické-
ho institutu. Není to náhoda, že ho yourchance
pozvala na konferenci. O co jde? Je to státem ga-

rantovaný systém, který je založen na tom, že
když někdo získal nějaké znalosti v průběhu své-
ho života ve své profesi nebo pozice, může je tak-
zvaně zasadit do formálního rámce. Richard Ve-
leta k tomu uvedl: „Tento systém říká, že když
potřebujete potvrdit znalosti, přijďte ke zkoušce,
odborníci vás vyzkouší podle standardů. Pak do-
stanete certifikát, který může pomoci se uplatnit
na trhu práce.“ Získat je možné díky tomu i živ-
nostenský list a na základě toho začít podnikat.
V zahraničí je zcela běžné, že pokud lidé během
svého života získají mnoho zkušeností v určitém
oboru, existuje systém, který to zohledňuje. Ri-
chard Veleta potvrdil: „Některé jiné státy umí
ocenit neformální znalosti, v ČR se rozhodlo, že
je nebudeme uznávat.“ V současnosti se ale pra-
cuje na tom, aby tomu bylo jinak. Národní sou-
stava kvalifikací tak pomáhá lidem starším osm-
nácti let. Je to rovněž ideální pro ty, kteří chtějí
mít zadní vrátka, tedy druhou kariéru. V rámci
kvalifikace existuje přes 1451 možností, třeba od
malých, jako je kosmetička, ovocnář, stříhání psů,
k těm větším – třeba truhlář, pekař nebo masér. 

A jak vlastně vypadá momentální situace na
pracovním trhu? Samozřejmě do ní zasáhla
pandemie koronaviru, a nově i válka na Ukraji-
ně. O tom hovořila Lenka Vokáčová z personál-
ní agentury Manpower: „Pandemie zrychlila
trendy na trhu práce, a tím se mimo jiné promě-
nil vztah mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.“
Zdůraznila zejména důležitost klíčových do-
vedností k úspěšné kariéře. Měkké dovednosti

totiž pomohou lidem v momentech, kdy se sna-
ží najít uplatnění: „Právě prostřednictvím nich
překonají nemalé výzvy, které přicházejí neje-
nom ve spojitosti se současností, ale i s budouc-
ností. Je to především schopnost učit se a umět
se neustále adaptovat na měnící se podmínky
kolem nás. V neposlední řadě je potřeba mít de-
signové myšlení, tedy schopnost optimalizovat
pracovní úkoly. Dále pak dobře spolupracovat
s ostatními lidmi v týmu a být kreativní.“ 

Zakladatelky yourchance představily také
novinky, které v uplynulém roce iniciovaly nebo
se na nich podílely. Jak Merunková připomněla:
„Jde například o projekt Vítej v Česku, jehož
součástí jsou adaptační programy pro válečné
uprchlíky z Ukrajiny nebo vydání dvoujazyčné
knihy s názvem Vítej v Česku.“ Publikace se sta-
la užitečným pomocníkem pro děti, které se
prostřednictvím atraktivních příběhů mohly se-
známit s historií České republiky a důležitými
osobnostmi naší země. S velkou radostí byla ta-
ké pokřtěna kniha Hejno bílých vran, která od-
haluje duši a srdce dětí z dětských domovů.
Ukázky z knižní novinky citlivě interpretovala
herečka Hana Baroňová. 

Letošní 5. ročník konference se mohl usku-
tečnit díky spolupráci s ČVUT, Masarykovým
ústavem, Newton University, nadací T-soft
Eternity, Technologickou agenturou ČR, Purple
Foundation, Českou mincovnou a Nadací
BLÍŽKSOBĚ. 

za tým yourchance Žaneta Filipková

Ohlédnutí za konferencí Osobní prosperita

Z nedávné konference Osobní prosperita

Anketa je tradičně rozdělena do tří hlavních
soutěží:
■ Potravinářské výrobky
■ Nepotravinářské výrobky
■ Anketa na Facebooku

V každé soutěži jsou výrobky dále rozděleny
podle jednotlivých kategorií. Vzhledem k tomu,
že v anketě na Facebooku jsou zahrnuty stejné
výrobky z potravinářské i nepotravinářské sou-
těže, je možné, že výrobek získá dvě ocenění.

Označení Český výrobek pomáhá výrob-
cům i spotřebitelům. Výrobci s tímto presti-
žním oceněním prodají více, protože zákazníci
mají jistotu, že si kupují výrobek, kterému mo-
hou důvěřovat. Navíc jim značka pomáhá k lep-
ší orientaci, protože je srozumitelná, výrazná
a nezaměnitelná. 

Potravinářské výrobky hodnotila komise
zástupců českých výrobců a zákazníků 30. zá-
ří 2022 v Bzenci v parametrech chuť, vůně,
vzhled. Absolutním vítězem této kategorie je na
základě uděleného počtu bodů Fuet hovězí od
společnosti Pelant – Doupovské uzeniny.
Nepotravinářské výrobky hodnotili zástupci če-
ských výrobců podle jednotlivých parametrů
a vzhledu. Absolutním vítězem této kategorie je
přírodní mast Modřínové slzy od výrobce By-
linková alchymie.

Hlasování na Facebooku se mohli zúčastnit
uživatelé Facebooku, kteří v období od 16. 9. do
17. 10. 2022 dávali hlasy (To se mi líbí) nomino-
vaným výrobkům. Absolutním vítězem této ka-
tegorie jsou Bertyčky Restovaná cibulka od spo-
lečnosti Tyčinky s.r.o.

Výsledky ankety po jednotlivých
kategoriích:

Potravinářské výrobky

Kategorie Maso a masné výrobky
■ Bronzová medaile

Pastrami, Šindelář & syn
■ Stříbrná medaile

Tlačenka speciál, Řeznictví Žabčík
■ Zlatá medaile

Fuet hovězí, Pelant – Doupovské uzeniny

Kategorie Pekárenské výrobky
■ Bronzová medaile

Bertyčky brynzové, Tyčinky s.r.o.,
■ Stříbrná medaile

Chléb kváskový pšenično žitný, Bakery 
ANNA s.r.o.

■ Zlatá medaile
Chléb špaldový, Bakery ANNA s.r.o.

Kategorie Ostatní
■ Bronzová medaile

Frankovka 2017, moravské zemské víno, 
suché, Bzenecké rodinné vinařství s.r.o.,

■ Stříbrná medaile
Ocet jablečný 1 l, Burg Ocet s.r.o.

■ Zlatá medaile
Muškát moravský 2021 moravské zemské ví-
no, suché, Bzenecké rodinné vinařství s.r.o.

Nepotravinářské výrobky

Kategorie nábytek a textilní výrobky
■ Bronzová medaile

21-J podprsenka, kalhotky 136 Marcela,
Spoltex s.r.o.

■ Stříbrná medaile
24-A podprsenka, kalhotky 134 Orka, 
Spoltex s.r.o.

■ Zlatá medaile
Vozíky pro nabíjení mobilních zařízení, 
Alfa 3 s.r.o.

Kategorie elektronika 
a vytápěcí technika
■ Bronzová medaile

Elektro-Fa.Pavelek, Zvonkové tablo design
FlatLine

■ Stříbrná medaile
Šroubovací elektrická topná jednotka TJ 6/4“ E,
DZD Dražice

■ Zlatá medaile
Čtečka RSW 0.5, IMA

Kategorie papírenské výrobky
■ Bronzová medaile

Desková hra: Různé? Stejné? Fyzika, 
FoxGames

■ Stříbrná medaile
Desková hra: Různé? Stejné? Matematika,
FoxGames

■ Zlatá medaile
Baloušek, s.r.o., Fakt velká omalovánka

Kategorie drogistické, veterinární 
a PET výrobky
■ Bronzová medaile

Přepínací vodítko, Filipa, s. r. o.,
■ Stříbrná medaile

TraumaPet stoma Ag zubní pasta se stříbrem,
Nanocomplex s.r.o.,

■ Zlatá medaile
Modřínové slzy, Bylinková alchymie s.r.o.

Kategorie Ostatní
■ Bronzová medaile

Dvouramenný stahovák, STAKO Červený
Kostelec s.r.o

■ Stříbrná medaile
Tříramenný stahovák, STAKO Červený 
Kostelec s.r.o

■ Zlatá medaile
Kozlík, Benecykl s.r.o.

Hlasování na Facebooku

Kategorie Potravinářské výrobky
■ Bronzová medaile

Tlačenka speciál, Řeznictví Žabčík
■ Stříbrná medaile

Brynzové bertyčky, Tyčinky s.r.o.
■ Zlatá medaile

Bertyčky Restovaná cibulka, Tyčinky s.r.o.

Kategorie Nepotravinářské výrobky
■ Bronzová medaile

Lazurol Topdecor S 1035, Barvy a laky 
Teluria, s.r.o., a.s.

■ Stříbrná medaile
Čtečka RSW 0.5, IMA

■ Zlatá medaile
MIX – čtyři menstruační kalíšky Rainbow
Jolly, Yuuki Company s.r.o.

Oceněným výhercům gratulujeme a záka-
zníkům děkujeme za podporu českých výrobků!

za Český výrobek s.r.o.
Ing. Leo Kolečkář, jednatel společnosti

www.czvyrobek.cz ❚❚❚

Český výrobek je již 16 let značkou důvěry
Populární anketa Český výrobek roku 2022 vstoupila do dalšího, 16. ročníku,
a potvrdila, že naši spotřebitelé vysoce oceňují a vyhledávají potraviny i dal-
ší zboží tuzemského původu. Výrobci a prodejci tím získávají značnou konku-
renční výhodu.



mistři potravináři  | 712/2022 | www.iprosperita.cz

Česká chuťovka je soutěž pro tuzemské
výrobce potravin, v níž měří své mistrovství
od jednotlivců až po velké firmy ti, kteří se
rozhodli vycházet chuti českých spotřebi-
telů vstříc a nabízet od džemů přes rohlíky
až po špičkové šunky nebo sýry, med i ke-
čup nejen výrobky vynikající kvality, ale
především chuti. Jak se v letošním ročníku
dařilo PENNY, na to odpovídal tiskový
mluvčí Ing. Tomáš Kubík:

Letos jste do České chuťovky přihlásili oprav-
du velké množství výrobků. Proč jste se tak
rozhodli? 

Českou chuťovku považujeme za jedno ze
nejprestižnějších ocenění u nás, které potra-
vinářské produkty mohou získat. Hodnotí je
skuteční odborníci, kteří ale zároveň hodno-
tí tak, jak je to pro
spotřebitele nejvíce
srozumitelné a jak se
v důsledku rozhodu-
je on. Žádné che-
mické rozbory, žád-
né složité hodnoticí
matice. Kritérium je
na první pohled pro-
sté, a přitom geniální. Hodnotí se chuť vý-
robků.

I když zákazníka zajímá celá řada aspektů
od ceny, přes kvalitu až po čerstvost, rozho-
dujícím kritériem, zda si bude produkt kupo-
vat opakovaně, je nakonec chuť. Pokud mu
výrobek nebude chutnat, nebude si ho do ná-

kupního vozíku vkládat. I děti se o svém oblí-
beném jídle rozhodují především na základě
jeho vzhledu a chuti. Zároveň jsme rádi, že se
v rámci soutěže hodnotí pouze české produk-
ty, což pomáhá zviditelnit nejen je, ale také
jejich výrobce. V rámci našeho řetězce dlou-
hodobě podporujeme právě české výrobce
a jsme přesvědčení, že například i tato soutěž
pomáhá zvyšovat povědomí o vysoké kvalitě
a skvělé chuti tuzemských produktů.

A jaká jste měli očekávání? Splnila se? 

Naše očekávání jsou vysoká každý rok. Letos
jsme ale proměnili nejvyšší počet nominací, na
což jsme náležitě hrdí. 

Kolik ocenění jste získali? Jak se dobroty
prodávají? 

Do soutěže jsme přihlásili celkem 43 výrobků
a označení Česká chuťovka jich získalo 34. To
znamená, že ze všech přihlášených výrobků jich
ocenění získalo 79 %. To považujeme za skuteč-
ný úspěch! Je to pro nás skvělá zpětná vazba
a potvrzení toho, že produkty, které nabízíme
zákazníkům pod privátními značkami, jsou
chutné a kvalitní. Kvalitě se věnujeme systema-
ticky a dlouhodobě. Zároveň naši zákazníci od
nás očekávají, že vysokou kvalitu svých oblíbe-
ných výrobků dostanou za tu nejnižší cenu na

trhu. Nestačí ale jen
najít ten správný po-
měr ceny a kvality, je
třeba zajistit, aby kva-
lita byla stále stejná.
Tu kontrolujeme den-
ně na různých úrov-
ních od centrálních
skladů až po prodejny.

Mezi metody posuzování kvality patří neustálé
porovnávání se s konkurencí. Hodnocení kvali-
ty výrobků se pravidelně účastní i vedení spo-
lečnosti. A může se do něj zapojit i každý náš
zaměstnanec. 

Naše každoroční úspěchy v soutěži Česká
chuťovka jsou pro nás důkazem, že svoji práci
děláme dobře a že potraviny pod našimi privát-
ními značkami vyráběné ve spolupráci s český-

mi dodavateli jsou vysoce jakostní
a chutné. Celá řada dalších ocenění nás
v tom pravidelně utvrzuje a my věříme,
že jsou dobrým vodítkem i pro naše zákazníky.

Trvá dlouho, než si na novinky v sortimentu
zákazník zvykne?

Dlouhodobě nabízíme produkty, které mají
spotřebitelé rádi, a to za výhodné ceny. Díky
těmto stálicím a vysoké kvalitě produktů, kte-
ré společně s našimi českými dodavateli dodá-

váme do regálů našich prodejen, si zákazníci
velmi oblíbili naše privátní značky, tedy ty,
které najdou exkluzivně v našem řetězci.
A oceňují především jejich vysokou kvalitu za
výhodnou cenu; a podíl těchto značek na cel-
kovém prodeji narostl v posledních letech na
téměř 40 %. V současné době nabízíme cel-
kem 35 řad privátních značek, v nichž kupují-

cím nabízíme přes 500 produktů. Mezi nejpo-
pulárnější se kromě mléčných produktů Boni
vypracovaly minerální vody Tanja a masné vý-
robky Dobré maso, Karlova koruna nebo Ře-
zníkův talíř či Crip Crop. Do svého portfolia
postupně přidáváme jak zcela nové značky, tak
nové produkty pod zavedenými značkami.

Kombinace dlouhodobě oblíbených produktů
a novinek je ten správný recept na to, aby zá-
kazníci byli spokojení a opakovaně se do na-
šich prodejen rádi vraceli.

Ostatně, kolik nových či inovovaných potra-
vin se v nabídce PENNY letos objevilo?

V průběhu letošního roku jsme inovovali de-
sítky produktů. Jak už jsem říkal, kvalita je pro
nás na prvním místě. Neustále se chceme zlep-
šovat, a proto i v průběhu roku vylepšujeme
celou řadu produktů, ať už jde o chuť, nebo slo-
žení. Ne vždy to jsou změny zásadní, velmi
často to jsou změny drobné a postupné. Dlou-
hodobě se například snažíme snižovat počet
aditiv nebo množství cukru. Proto ty změny
nemohou být radikální, aby to neovlivnilo chuť
produktu, na který jsou zákazníci zvyklí.

Oč má běžný spotřebitel dnes zájem přede-
vším? O potraviny produkované českými ře-
zníky, pekaři, zemědělci? Nebo o zboží, kte-
ré nezničí jejich peněženku? Je stále ještě
poptávka po „zdravé stravě“, například po
výrobcích s nižším obsahem cukru či soli?

Naši kupující mají rádi české a regionální pro-
dukty. V tom jim vycházíme vstříc a soustředí-
me se právě na tuzemskou nabídku. V posled-
ních letech také vidíme jednoznačný příklon
k produktům privátních značek na úkor znač-
kových výrobků. Pro nás jsou tyto značky dů-
ležité, protože jimi podporujeme loajalitu na-
šich spotřebitelů. Vědí, že své oblíbené pro-
dukty dostanou za nízkou cenu exkluzivně jen
v našem řetězci. Navíc v řadě případů jde
o čes ké produkty, a zákazníci tak společně
s námi podporují domácí producenty. Obliba
těchto značek dlouhodobě roste a my to vní-
máme jako ocenění naší letité snahy při pří-
pravě těchto produktů ve spolupráci s našimi
dodavateli. Právě ona unikátnost a úzké pro-
pojení s dodavateli už při návrhu samotného
produktu dává našim zákazníkům jistoty nej-
výhodnější ceny za nejvyšší kvalitu.

Co zajímavého chystáte na vánoční stůl?

V předvánočním období se naši příznivci již
tradičně mohou těšit na celou řadu produktů
privátní značky Selection, kterými nabídku
obohacujeme. Do řady Selection jsou zásadně
vybírány produkty, které nabízí neobvyklé
spojení chutí, a najdete v ní i prémiové pro-
dukty, které nekoupíte v obvyklé nabídce. Ne-
chybí sortiment těch nejkvalitnějších salámů
a uzenin, těstovin, pesto mandlové nebo tuňá-
kové, a samozřejmě je k mání i řada sladkých
dobrot jako lanýžové pralinky nebo marcipá-
nová štola.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Značkou Česká chuťovka 2022 se tak může no-
vě pyšnit 135 výrobků a značkou Dětská chu-
ťovka 2022 pak dalších 18. Titulem Rytíř české
chuti byl poctěn Pavel Holeček, jenž se jako
dlouholetý vedoucí řeznictví Globus ČR vý-
znamně zasloužil o trvale vysokou kvalitu a vy-
nikající pověst nabízených masných výrobků,

které získaly již desítky ocenění Česká a Dětská
chuťovka, a mohou se pyšnit trvalou přízní
a uznáním zákazníků.

Česká chuťovka si jako nezávislá iniciati-
va potravinářských odborníků vybudovala za
14 let své existence pevné postavení mezi
uznávanými značkami kvality potravin vyro-

bených v České republice, a mnozí výrobci se
proto do soutěže opakovaně a rádi vracejí, do-
konce i v tomto nelehkém období, protože
právě na vynikající chuti svých výrobků si
stejně jako jejich zákazníci zakládají. Získaná
ocenění Česká chuťovka a Dětská chuťovka
tak pro ně znamenají i důležitý marketingový
přínos. Výsledky letošní soutěže potvrdily, že
ocenění potravináři dokážou nabídnout pa-
třičnou kvalitu a vynikající chuťové paramet-
ry i navzdory současné složité ekonomické si-
tuaci, kdy musí zároveň čelit nečekanému
skokovému nárůstu cen energií a dalších
vstupů i šetrnějšímu nákupnímu chování
mnohých spotřebitelů. Za to si zaslouží nejen

obdiv a uznání od svých věrných zákazníků,
ale nepochybně i cílenou a promyšlenou sy-
stémovou podporu ze strany vlády a přísluš-
ných institucí, neboť potravinová bezpečnost
by měla nepochybně patřit mezi současné
nejvyšší priority. 

Novinářskou cenou byly poctěny 
tyto výrobky:
■ Huderák pikantní se zeleným pepřem z řez-

nictví Hudera a syn,
■ Bramborový knedlík – kuličky od firmy

Knedlíky Láznička,
■ Klobása s Nivou a česnekem z Maso uzeniny

Polička. (tz)

Považujeme to za skutečný úspěch

V Senátu byly oceněny nejchutnější české potraviny

Již 14. ročník soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťov-
ka 2022 a Dětská chuťovka 2022 proběhl pod záštitou Stálé komise Senátu pro rozvoj 
venkova, ministra zemědělství Zdeňka Nekuly a prezidenta Agrární komory ČR Jana 
Doležala. Uspělo celkem 36 českých firem, jejichž představitelé převzali na slavnostním
vyhlášení výsledků 31. října v Senátu ocenění za nejchutnější potraviny vyrobené 
v České republice.

’’
Žádné chemické rozbory, žádné složité
hodnoticí matice. Kritérium je na první
pohled prosté, a přitom geniální.
Hodnotí se chuť výrobků.

’’
Mezi metody posuzování kvality patří
neustálé porovnávání se s konkurencí.
Hodnocení kvality výrobků se pravidelně
účastní i vedení společnosti. A může se
do něj zapojit i každý náš zaměstnanec.

Ing. Tomáš Kubík, tiskový mluvčí 
Penny Market s.r.o.



8 | na aktuální téma www.iprosperita.cz  | 12/2022

O společensky užitečné činnosti
v oblasti ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví je bolístkou
české ekonomiky stejně tak jako řešení spo-
rů v této oblasti. Jak hodnotíte situaci?

V České republice se ve srovnání s nejvyspělejšími
zeměmi využívá nástrojů ochrany duševního
vlastnictví zatím stále nedostatečně. To samé platí
i pro alternativní metody řešení sporů (ADR), ze-
jména v oblasti ochrany duševního vlastnictví.
V této oblasti přitom vznikají vysoce odborné spo-
ry vztahující se k vytváření a ohodnocení předmě-
tů duševního vlastnictví a uplatňování práv k těm-
to předmětům, zejména ve věcech vynálezů, prů-
myslových vzorů, užitných vzorů, zlepšovacích
návrhů, výrobních a provozních zkušeností
(know-how), nekalé soutěže, ochranných známek,
označení původu, autorských děl a ostatních před-
mětů autorskoprávní ochrany a práv souvisejících
s právem autorským. Je vhodné, aby řešení tako-
vých sporů probíhalo za účasti mediátorů, kteří
jsou specializováni na oblast duševního vlastnictví
a kteří jsou schopni kvalifikovaně podporovat ko-
munikaci mezi osobami zúčastněnými na sporu
tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení
sporu uzavřením mediační dohody. Velkou výho-
dou a zásadní odlišností mediace od běžného sou-
dního řízení je nejen rychlost a efektivnost medi-
ačního jednání, ale především jeho důvěrnost
a povinnost mlčenlivosti. 

IP mediační centrum Praha, jež vedete, se
snaží vnést do této oblasti systematickou
osvětu a pomáhat kvalifikovanému a pruž -
nému řešení rozmanitých záležitostí na zmí-
něné téma...

Posláním našeho ústavu je především provozová-
ní společensky užitečné činnosti v oblasti ochra-
ny duševního vlastnictví a alternativního řešení
sporů, jakož i vzdělávací, publikační a výzkumná
činnost s tím související. IP mediační centrum
Praha zajišťuje kvalitní proškolení v oblasti práv
k duševnímu vlastnictví a mediací a spravuje se-
znam vysoce kvalifikovaných IP mediátorů, při-
pravených vést náročné spory týkající se duševní-
ho vlastnictví, zejména v oblasti průmyslových
práv. Ve spolupráci s Českou advokátní komorou,
Komorou patentových zástupců, ÚPV, WIPO,
EUIPO a dalšími odborníky na průmyslová prá-
va, autorská práva a mediace jsme se od svého za-
ložení v roce 2020 úspěšně etablovali ve všech ob-
lastech své hlavní činnosti. Mezi tyto oblasti patří
zejména podpora malých a středních podniků,
vysokých škol a akademické sféry, dále získávání
poznatků od EUIPO a WIPO o možnostech al-
ternativního řešení sporů, jakož i publikační
a vzdělávací činnost v oblasti ochrany duševního
vlastnictví. Mezi hlavní pilíře naší činnosti samo-
zřejmě patří také aktivní podpora IP mediáto-
rům, zejména formou školení.

Co všechno si pod tím můžeme představit?

IP mediační centrum Praha konkrétně zpro-
středkovává malým a středním podnikům, jakož
i vysokým školám, univerzitám, výzkumným
a vývojovým organizacím, odborné veřejnosti
z řad vynálezců a dalším zájemcům poznatky
o ochraně duševního vlastnictví. Semináře, we-
bináře, jakož i konference zaměřujeme proto na
aktuální otázky ochrany duševního vlastnictví,
know-how a obchodního tajemství, jakož nekalé
soutěže, a věnujeme se pochopitelně intenzivně
všem způsobům alternativního řešení sporů
(ADR) s tím souvisejících, zejména formou me-

diací. Spolupracujeme přitom s malými a střed-
ními podniky, vysokými školami, asociacemi
a dalšími organizacemi, které podporují činnost
našeho IP mediačního centra Praha a pomáhají
mu rozvíjet jeho činnost. Obzvláště bych v této
souvislosti zmínil konferenci, kterou jsme pořá-
dali v říjnu tohoto roku ve spolupráci s Techno-
logickým centrem AV ČR, Enterprise Europe
Network ČR a Úřadem průmyslového vlastnic-
tví. Šlo o představení IP mediací jako rychlého
a efektivního způsobu řešení sporů v oblasti
ochrany duševního vlastnictví a role IP mediáto-
ra v tomto procesu. Na této konferenci byly před-
staveny jak praktické případy využití IP mediací
ve výzkumu, vývoji a v aplikační sféře, tak i vý-
hody mediace sporů v obchodní oblasti. Stranou
zájmu konference nezůstaly ani možnosti alter-
nativního řešení sporů, které nabízí Arbitrážní
a mediační centrum WIPO a EUIPO, včetně
podpory využívání těchto alternativních metod
malými a středními podniky ze strany těchto
mezinárodních institucí.

Velmi úzce spolupracujete s Úřadem prů-
myslového vlastnictví, čím se právě nyní
především zabýváte?

Naše IP mediační centrum Praha se systematicky
zaměřuje na získávání informací a podpory od
WIPO, EUIPO a ÚPV v oblasti ochrany duševní-
ho vlastnictví a mediací. Úzce přitom spolupra-
cujeme s Úřadem průmyslového vlastnictví právě
při vyhledávání možností, jak využívání ADR
metod začlenit do procesů týkajících se ochrany
duševního vlastnictví, a to jak v řízeních před
ÚPV, tak v řízeních tomu předcházejících i ná-
sledných. Úřad průmyslového vlastnictví podpo-
ruje zřizování a využívání ADR služeb na národ-
ní úrovni, usiluje o zvyšování povědomí o služ-
bách ADR mezi uživateli systému ochrany dušev-
ního vlastnictví a posiluje také aktivní spolupráci
s dalšími partnery v této oblasti na mezinárodní,
regionální a národní úrovni. Významným úspě-
chem pro podporu IP mediací v České republice
bylo schválení Koncepce podpory ochrany prů-
myslového vlastnictví 2019–2030 vládou České
republiky. Tato koncepce nabízí soubor opatření,
která mají za cíl zlepšit chápání smyslu systému
ochrany průmyslového vlastnictví a podpořit je-
ho využívání. Jedním z důležitých opatření, které
v Koncepci figurují, je i podpora mediačních slu-
žeb. Úřad průmyslového vlastnictví v rámci těch-
to opatření bude podporovat rozvoj mediačních
služeb v ČR ve všech možných fázích sporů
o průmyslové vlastnictví, tj. ve fázi správního ří-
zení, v předžalobní fázi, ve fázi probíhajícího sou-
dního řízení, i při mediaci nařízené soudem.
V rámci správního řízení bude ÚPV poskytovat

maximální informační podporu účastníkům ří-
zení, s cílem umožnit jim dohodnout se na smír-
ném vyřešení sporu. ÚPV také sleduje aktivity
v Arbitrážním a mediačním centru WIPO a EUI-
PO a případným zájemcům o poskytnutí těchto
služeb zajistí všechny potřebné informace. ÚPV
bude také průběžně zprostředkovávat IP medi-
átorům i účastníkům řízení aktuální informace
v této oblasti, včetně informací o možných dota-
cích na IP mediační služby poskytované z národ-
ních i unijních zdrojů. 

Významná je také publikační činnost a další
aktivity vašeho centra. O čem byste se rád
zmínil?

Naše IP mediační centrum Praha se v současné do-
bě věnuje zejména přednáškové činnosti v oblasti
alternativního řešení sporů (ADR) a ochrany du-
ševního vlastnictví ve spolupráci s ÚPV, EUIPO,
WIPO a dalšími organizacemi. Pokud jde o pub-
likační činnost, publikovali jsme celou řadu po-
pularizačních článků, zejména na stránkách vaší
Prosperity, jako našeho hlavního mediálního
partnera, a také na našem blogu a v dalších médi-
ích. Zájemcům o mediace a našim IP mediáto-
rům pravidelně předáváme informace a podporu
zejména prostřednictvím školení k tématům tý-
kajícím se duševního vlastnictví, mediací a vyjed-
návání, jakož i prostřednictvím našich webových
stránek www.ipmediace.cz a specializovaných in-
formačních portálů, se kterými spolupracujeme,
jako jsou např. www.vedavyzkum.cz a www.ipro-
sperita.cz. Ve spolupráci s Úřadem průmyslového
vlastnictví a Asociací malých a středních podni-
ků a živnostníků ČR jsme se podíleli na webiná-
řích věnovaných podpoře duševního vlastnictví
pro malé a střední podniky. V říjnu tohoto roku
proběhla významná akce, kterou byl Regionální
IP seminář, který pořádal Úřad Evropské unie
pro duševní vlastnictví (EUIPO), jež spravuje
práva k ochranným známkám a průmyslovým
vzorům platným v celé EU. V rámci tohoto dvou-
denního semináře pořádaného pro pracovníky
všech národních patentových úřadů v rámci EU
a dalších přidružených organizací jsem měl příle-
žitost vystoupit s obsáhlým příspěvkem na téma
alternativního řešení sporů k právům duševního
vlastnictví v České republice.

Velmi živá je spolupráce také s Českou aso-
ciací franchisingu. Proč právě s ní?

Naše IP mediační centrum Praha je řádný čle-
nem České asociace franchisingu, jejímiž členy
jsou všechny významné franchisingové koncepty
v České republice. V oblasti franchisingového
podnikání vznikají totiž velmi specifické právní
vztahy týkající se mimo jiné ochrany a využívání
předmětů duševního vlastnictví. Ve spolupráci
s Českou asociací franchisingu a předními fran-
chisingovými poradci jsme proto uspořádali 
např. dvoudenní kurz franchisingu pro IP medi-
átory. Tohoto kurzu se účastnili jak advokáti-me-
diátoři a patentoví zástupci, tak i zástupci fran-
chisingových konceptů. Proškolili jsme tímto
způsobem první IP mediátory, kteří jsou připra-
veni vést i velmi komplikované a specifické spory
v této oblasti. Dále jsme zveřejnili a doporučili
franchisingovým konceptům příslušná znění
mediačních doložek do písemných smluv, které
uzavírají v rámci svého podnikání. Aktuálně se
účastníme nejvýznamnější akce České asociace
franchisingu, kterou je Franchising forum 2022.
Ve spolupráci se zakladatelem je naše IP mediač-
ní centrum Praha partnerem této významné ak-
ce. V rámci programu proběhne mimo jiné před-
stavení IP mediací jako rychlého a efektivního
způsobu řešení sporů v rámci franchisingového
podnikání. Jde o jubilejní 20. ročník online kon-
ference o franchisingu, která je určená pro laic-
kou i odbornou veřejnost zabývající se podniká-
ním formou franchisingu. Součástí konference je
také Výstava franchisingu. Představí se zde téměř
50 konceptů a vystavovatelů, převážně malých
a středních podniků. Program bude průběžně
doplňován o další zajímavé akce a také o aktuální
informace v této oblasti.

Jak byste charakterizoval svou vizi?

Usilujeme trvale o to, aby činnost našeho IP me-
diačního centra Praha byla společensky užitečná,
odpovědná a etická. Za tím účelem vytváříme
tým vysoce kvalifikovaných a kompetentních
spolupracovníků, IP mediátorů a také síť podpo-
rovatelů ze strany státních i nestátních institucí,
včetně České advokátní komory, Komory paten-
tových zástupců, České asociace franchisingu,
Asociace malých a středních podniků a živnost-
níků ČR a dalších organizací. Dlouhodobým cí-
lem našeho IP mediačního centra Praha je pod-
porovat ochranu duševního vlastnictví mezi ma-
lými a středními podniky, na univerzitách, vyso-
kých školách a ve veřejných výzkumných
organizacích, a to jak ve fázi výzkumu, vývoje
a inovací, tak i při transferu poznatků a techno-
logií do aplikační sféry, a cíleně podporovat řeše-
ní sporů v oblasti ochrany duševního vlastnictví
formou ADR metod, zejména mediací. Rozho-
dující úlohu v tomto procesu má naše spolupráce
s ÚPV, WIPO, EUIPO, AMSP a dalšími organi-
zacemi a odborníky v oblasti ochrany duševního
vlastnictví a mediací. Naše IP mediační centrum
Praha chce být lídrem tohoto procesu a udávat
mu za podpory těchto organizací na území Čes -
ké republiky tempo. Chceme se také v rámci Čes -
ké republiky podílet na legislativním procesu
podporujícím mediace v oblasti ochrany dušev-
ního vlastnictví. Ve spolupráci s Komorou paten-
tových zástupců, Českou advokátní komorou
a dalšími profesními, zájmovými a neziskovými
organizacemi chceme prosazovat provádění IP
mediací ve sporech s prvkem duševního vlast-
nictví tak, aby se tento alternativní způsob řešení
sporů (ADR) v oblasti ochrany duševního vlast-
nictví stal běžným a vyhledávaným způsobem
řešení konfliktů mezi stranami. 

Nač soustředíte pozornost v nejbližší bu-
doucnosti?

Naše IP mediační centrum se bude i v dalších le-
tech aktivně podílet zejména na akcích pořáda-
ných EUIPO a WIPO k proškolení IP mediátorů
a na prosazování mediací v oblasti ochrany dušev-
ního vlastnictví v rámci České republiky. Chceme
přitom aktivně čerpat ze zkušeností těchto mezi-
národních institucí, kde jsou mediace již řadu let
pevnou součástí kultury mimosoudního řešení
sporů v oblasti duševního vlastnictví. Víme, že 
např. v Arbitrážním a mediačním centru WIPO se
daří velmi efektivně a rychle řešit složité spory
v oblasti IP, včetně technologických sporů, licencí,
doménových jmen, ochranných známek, patentů,
autorských práv nebo kolektivní správy autor-
ských práv. To platí i pro oblast výzkumu a vývoje,
kde mediace významným způsobem pomáhají
stranám řešit jejich spory a umožňují obnovení,
nebo dokonce rozšíření jejich vzájemné spoluprá-
ce. Pro úspěch a prosazení IP mediací v České re-
publice je však zapotřebí udělat ještě hodně práce,
neboť povědomí o tomto způsobu alternativního
řešení sporů je u nás stále velmi nízké a dosud
převažuje představa, že spory se mají řešit u sou-
du. Přitom odborné i profesní předpoklady medi-
átora v oblasti ochrany duševního vlastnictví mo-
hou být významnou pomocí pro účastníky sporu.
Mediace má nezastupitelnou úlohu zejména v pří-
padech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, je-
jich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řeše-
ní nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci
je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké ná-
klady na vedení sporu, existuje časová či ekono-
mická tíseň stran nebo je spor příliš komplexní.
V případě ochrany duševního vlastnictví připada-
jí v úvahu všechny tyto aspekty, včetně ohrožení
dobré pověsti stran sporu, pro které je mediace
nanejvýše vhodná. Přitom je třeba zdůraznit ze-
jména neveřejnost a důvěrnost mediačního jed-
nání, neboť v těchto věcech, zejména patentových,
může zveřejněním určitých skutečností dojít k ne-
nahraditelné ztrátě jejich komerčního potenciálu.
Soudní řešení sporu by mělo být proto poslední
možností, jak spor mezi stranami vyřešit.

za rozhovor poděkovala Eva Brixi

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podniká-
ní i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídají-
cím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou té-
mata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organi-
zací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnic-

tví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na
podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Da-
videm Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Tento materiál publikujeme na základě spolupráce 
s Úřadem průmyslového vlastnictví
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Strana vychází pod partnerskou záštitou České společnosti pro jakost

Známe vítěze soutěže Ambasador kvality
České republiky za rok 2022 i laureáty personálních ocenění

Česká společnost pro jakost je nejen uzná-
vaným vzdělávacím centrem a autoritou
v oblasti systémů managementu. Jejím po -
sláním je také oceňovat subjekty – tj. jed-
notlivce i organizace, které kvalitu šíří, kva-
litou žijí a aktivně se zasazují o její imple-
mentaci. Každoročně tak uděluje tituly Am-
basador kvality České republiky, Manažer
kvality roku, Cenu za návrat do života, Ce-
nu Františka Egermayera či Cenu Anežky
Žaludové. Letos byly všechny výsledky od-
tajněny 7. listopadu. 

Tradičně jsou ceny slavnostně předávány v rám-
ci galavečera, který je součástí konference Dny
kvality. Letošní ročník konference se konal 7. až
8. listopadu v Praze. 

Předsedkyně České společnosti pro jakost
Elena Stibůrková při příležitosti zveřejnění vý-
sledků uvedla: „Jsme velice potěšeni, že i navz-
dory ne zcela příznivým okolnostem a přetrvá-
vající atmosféře nejistoty jsou organizace, které
si drží vysoký standard řízení a kvalitu vnímají
jako svoji konkurenční výhodu. Oceňujeme od-
vahu pochlubit se svými přístupy a novinkami
v oblasti kvality, společenské odpovědnosti
a inovací, a dát tak dalším subjektům příklad
hodný následování a důvod k optimizmu.“

Ambasador kvality České republiky 2022: 
firma Edwards, s.r.o a Praha 14, 
Úřad městské části Praha 14
Ocenění Ambasador kvality České republiky
v podnikatelském sektoru získala společnost
Edwards, s.r.o. Ve veřejném sektoru si titul od-
nesla Praha 14, Úřad městské části Praha 14. 

Vítězem ceny v podnikatelském sektoru
a nositelem titulu Ambasador kvality České re-
publiky se stala pro rok 2022 společnost Ed-
wards, s.r.o., globální lídr v oblasti vakua a sni-
žování emisí. Společnost Edwards je součástí
skupiny Atlas Copco Group. 

V organizaci probíhá vývoj a výroba vaku-
ových vývěv. Jde o vysoce přesnou výrobu
s nadstandardními požadavky na čistotu výrob-
ního prostředí, dodávky dílů a kvalitu výrobků
samotných. Hodnotitelé pozitivně vnímali ze-
jména důraz na inovace a kvalitu, propracovaný
systém interního firemního vzdělávání s výra-
zným zaměřením na oblast kvality – např. pořá-
dání Dnů kvality v rámci organizace. Společ-
nost Edwards, s.r.o., dlouhodobě spolupracuje
se středními a vysokými školami v regionu for-
mou grantových a stipendijních programů. Zá-
stupci společnosti Edwards se pravidelně věnují
i přednáškám na technicky zaměřených vyso-
kých školách. 

Vítězem ceny Ambasador kvality České re-
publiky ve veřejném sektoru se stala Praha 14,
Úřad městské části Praha 14. Úřad městské části
Prahy 14 je jednou z českých municipalit, která
má kvalitu a spokojenost občanů na prvním
místě. Hodnotitelé ocenili zejména vysoký dů-
raz na digitalizaci činností úřadu a funkční sy-
stém managementu kvality. Úřad se může pyš-
nit také propracovaným způsobem hodnocení
spokojenosti zákazníků – občanů a zaměstnan-
ců, dobrými výsledky z těchto průzkumů a pra-
cí s nimi. Rovněž společenská odpovědnost má
na úřadu vysokou prioritu, a zejména environ-
mentální pilíř obsahuje mnoho aktivit, díky kte-
rým úřad dosahuje řady úspěchů v péči o život-
ní prostředí v této části metropole. 

Cena je Ambasador kvality je určená orga-
nizacím bez rozdílu velikosti a sektoru, které
nejen nadstandardně dbají o zajištění kvality
svých produktů a služeb, ale které se navíc cho-
vají odpovědně a aktivně napomáhají šíření
a propagaci kvality.

K vyhlášeným výsledkům cen Ambasador
kvality ČR výkonný ředitel České společnosti
pro jakost Petr Koten řekl: „Gratuluji oceněným

organizacím. Uspět v soutěži mohou jen ti nej-
lepší. Organizace v rámci hodnocení dokladují
aktivity na propagaci kvality, podporu inovací,
uplatňování společensky odpovědných přístupů
a zásad udržitelného rozvoje v podnikání
a ostatních aktivitách. Při hodnocení se přihlíží
i k ekonomickým výsledkům, nastaveným pro-
cesům a přístupům ke kvalitě.“

Ambasador kvality České republiky patří
k soutěžím, které sice nejsou administrativně
náročné, ale firmám nasazují laťku vysoko. Jde
zde o výsledky a realitu, s jakou je kvalita ve
všech svých ohledech naplňována. Pro postup
mezi finalisty je nutné dosáhnout bodového
skóre alespoň z 80 %. 

Cena za návrat do života
Cenu získala obecně prospěšná společnost
PROSAZ, z.ú., která poskytuje sociální služby
v oblasti osobní asistence, pečovatelských služeb
a noční pohotovostní služby. PROSAZ usiluje
o to, aby zdravotně postižení mohli žít plnohod-
notný život v majoritní společnosti. PROSAZ
nabízí osobní asistenci a zdravotní péči 24 hodin
denně na zavolání ve formě terénních a pobyto-
vých služeb a umožňuje zdravotně postiženým
osobám zaměstnání ve vlastní ekonomicky so-
běstačné chráněné dílně.

CZECH MADE
CZECH MADE je tradiční značkou kvalitních
výrobků a služeb. Vyjadřuje, že výrobek nebo
služba byly ověřeny nezávislou organizací
a splňují kritéria stanovená špičkovými odbor-
níky. Firmám dává možnost nezávisle ověřit
kvalitu, a dokladovat tak svoji péči o maximální
jakost výrobku nebo služby, a tím pozitivně bu-
dovat image firmy. Spotřebitelům usnadňuje
orientaci na trhu. Značka Czech Made je od 
prvopočátku součástí Národního programu
Čes ká kvalita, programu podpory prodeje kva-
litních výrobků a poskytování kvalitních služeb.

Právo užívat značku kvality CZECH MADE na
své výrobky získaly nově dvě společnosti: 
■ Eleth Company s.r.o. je česká rodinná firma
zabývající se výrobou modulárních staveb na
klíč pod značkou Moduliving. Modulární stav-
by Moduliving jsou bydlením, které je dostupné
téměř pro každého. Pyšní se dosahováním vy-
soké kvality, užitné hodnoty a implementací
inovativních a chytrých řešení.
■ SOLODOOR a.s. patří mezi největší české fir-
my zabývající se výrobou interiérových dveří
a obložkových zárubní v široké škále nejrůzněj-
ších typů a specializací. Ve výrobě jsou využity
pokročilé prvky robotizace, vysoké automatiza-
ce a velmi kvalitní materiály. Výsledkem jsou
designově jedinečné a vysoce kvalitní interiéro-
vé dveře s vysokou přidanou hodnotou.

Personální ocenění: ti, kdo vytvářejí trendy
Laureáti personálních ocenění jsou podle před-
sedkyně ČSJ Eleny Stibůrkové pečlivě vybíráni
a důsledně hodnoceni. Jde o jedince, kteří svým
přístupem ke kvalitě překračují hranice oboru,
a svou aktivitou tak obohacují celou komunitu
odborné veřejnosti. „Oceněné osobnosti jsou líd-
ry ve svém oboru a často díky celoživotnímu za-
pojení do odborné problematiky nám svým od-
hodláním ukazují cestu. Jsou to lidé, kteří tvoří
určitý trend, o kvalitě uvažují neotřele a vždy na-
cházejí prostor pro to, jak ji propojit s každoden-
ní praxí,“ upozornila Elena Stibůrková.

Manažer kvality roku
Manažerem kvality pro rok 2022 se stala Zuza-
na Šidlichovská ze společnosti Jablotron Securi-
ty a.s. Pozici manažera kvality zastává více než
deset let. V rámci svojí činnosti se zaměřuje ze-
jména na vedení projektů zlepšování systému
managementu kvality, digitalizaci agend, nasta-
vování kontrolních mechanizmů a dále systé-
movému nastavení pravidel GDPR. Společnost
Jablotron Security a.s. se zabývá střežením ob-
jektů a vozidel na celém území České republiky.
Je součástí českého holdingu Jablotron, tradič-
ního výrobce alarmů a zabezpečovací techniky. 

Ocenění určené fyzickým osobám si klade
za cíl ohodnotit výsledky manažerů kvality, ve-
řejně je prezentovat, a poskytnout tak následo-
váníhodný příklad dalším odborníkům na těch-
to pozicích. Cena Manažer kvality roku je udě-
lována v návaznosti na mezinárodní cenu Euro-
pean Quality Leader vyhlašovanou Evropskou
organizací pro kvalitu.

Cena Anežky Žaludové
Držitelem ceny byl vyhlášen Miroslav Jedlička,
čestný předseda České společnosti pro jakost.
Miroslav Jedlička se podílel na vývoji prvních
kurzů pro manažery kvality a auditory kvality
v České republice. Aktivně působil jako lektor
kurzů a auditor v oblasti systémů managementu
kvality. Podílel se na odborné náplni konferencí
České společnosti pro jakost. Aktivně rozvíjel
spolupráci mezi Českou společností pro jakost
a Slovenskou společností pre kvalitu. Byl čle-
nem Rady kvality ČR; v této souvislosti byl vý-
znamným propagátorem a signatářem Charty
kvality ČR. Nadále neformálně spolupracuje
s Českou společností pro jakost v oblasti nástro-
jů kvality. 

Prestižní ocenění je určené osobnostem, jež
se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj
péče o kvalitu v naší zemi.

Čestný člen České společnosti pro jakost
Členové České společnosti pro jakost na návrh
předsednictva odsouhlasili na 24. sjezdu uděle-
ní čestného členství následujícím osobnostem:

Čestnými členy se stali: 
■ Ing. Eva Šírová, Ph.D., Technická univerzita

Liberec
■ Ing. Milan Dufek, ŠKODA AUTO a.s.

Čestnými členy jsou jmenovány osobnosti
z řad členů České společnosti pro jakost, které
mají mimořádné zásluhy o její rozvoj. 

Cena Františka Egermayera
Cena je udělována studentům, kteří píšou svo-
je odborné práce v oblasti kvality a systémů ří-
zení, systémů ochrany životního prostředí, sy-
stémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
i v oblasti společenské odpovědnosti a udrži-
telného rozvoje. 

Vítězi kategorií se stali:

Kategorie Odborné práce na středních 
a vysokých školách: 

Poster
Oceněny byly dvě práce studentů z Technické
univerzity v Liberci za práci na téma Mezigene-
rační spolupráce v éře digitálních technologií
pod vedením Ing. Evy Šírové, Ph.D. 
Ocenění získali: 
■ Marcela Mazancová (autorka)
■ Jan Dvořák a Jana Richterová (spoluautoři)

Semestrální práce 
Kolektiv studentů (Mazánková Markéta, Vait
Filip, Varga Lukáš) z Technické univerzity v Li-
berci za práci na téma Mezigenerační spoluprá-
ce v éře digitálních technologií pod vedením
Ing. Evy Šírové, Ph.D.

Podcast
Alexandra Rojas z Technické univerzity v Li-
berci za práci na téma Mezigenerační spoluprá-
ce v éře digitálních technologií pod vedením
Ing. Evy Šírové, Ph.D. 

Bakalářská práce
Radek Stůj z Technické univerzity v Liberci za
práci na téma Rizikové faktory v organizacích
s ohledem na produkty, údržbu a sklady. Ve-
doucím práce byla Ing. Věra Pelantová, Ph.D.

Diplomová práce
První cenu získaly dvě diplomové práce:
■ Jan Střeleček z Českého vysokého učení tech-
nického za práci Hodnocení průmyslového
podniku pomocí Modelu excelence. Vedoucím
práce byla Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.
■ Anita Vaňová z Technické univerzity v Liber-
ci za práci Aplikace Lean Six Sigma ve vybra-
ném podniku. Vedoucím práce byla Ing. Eva
Šírová, Ph.D. (tz)

Výrobce dveří a zárubní SOLODOOR a.s.
obhájil značku CZECH MADE

Ambasadorem kvality ČR za rok 2022 se stala firma Edvards, s.r.o.
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Na začátku byly touha
chránit přírodu, zájem
o pokusy, ale také zele-
nající trpaslíci. A koneč-
ným výsledkem – tech-
nologie využitelná v běž-
ném životě, která nejen

ochrání majetek, ale i čistí ovzduší bez che-
mie. Jmenuje se FN NANO a v praxi se už
používá. S jejím autorem Ing. Janem Pro-
cházkou, Ph.D., jsme připravili následující
rozhovor.

Jak a kdy se začala psát historie technolo-
gické novinky FN NANO?

Jeli jsme s přáteli do betonárky a tam si stěžova-
li, že jim zelenají betonoví trpaslíci. Trpaslíci
vlastně sedí většinou venku na zahrádce a den-
ně na ně svítí sluníčko, proto když se mě zeptali,
jestli bych na to něco nevěděl, hned mě napadla
fotokatalýza. Fotokatalytický oxid titaničitý je
však zcela inertní a na betonu nedrží. Museli
jsme jako nosič najít pojivo, které by dokázalo
vytvořit pevnou vrstvu na betonu, což se nám
po několika desítkách pokusů podařilo. Tak
vznikl první typ FN NANO1 a během let násle-
dovaly stovky, nebo spíše tisíce dalších experi-
mentů a výsledek jsou produkty, které lze natí-
rat nejenom na trpaslíky, ale prakticky na každý
běžný materiál. Technologii jsme si ochránili
patenty po celém světě. 

Kdo stál u zrodu vaší firmy a jak se přidávali
další partneři?

Po sametové revoluci jsem se vrátil zpět do Čes -
ké republiky a spolu s otcem jsme založili společ-
nost Advanced Materials-JTJ, s.r.o. (AMJTJ),
která v dubnu bude slavit 20 let. AMJTJ je od
začátku česká inovační firma orientovaná na
nanotechnologie a zabývá se vývojem a vý-
robou v oblasti nanomateriálů a jejich vy-
užitím v běžném životě. Tak jak vznikaly
nové technologie, vznikaly i dceřiné firmy.
Přestože na počátku každé z těchto techno-
logií byla kupička nějakého nanomateriálu,
jejich použití se výrazně lišilo. Jedny byly po-
užitelné pro lithiové baterie, a tak po vstupu
partnerů vznikla firma HE3DA, která vytvořila
novou, jednodušší technologickou platformu
pro výrobu lithiových akumulátorů. Úložiště
elektrické energie využívající tyto baterie jsou
dnes komerčně vyráběna a byla nedávno před-
stavena k prodeji na Smart Energy Forum. 

Trpaslíky a nanomateriály pro ně jsem už
zmínil a je zajímavé, že v řečtině se trpaslík řekne
„nano“. Vyvinuli jsme a vyrábíme speciální
funkční nátěry FN NANO s mimořádně silným
fotokatalytickým efektem. Použití a prodej těch-
to nátěrů samostatně spravuje dceřiná firma 
FN-NANO. Za tyto nátěry jsme byli oceněni 
2. místem v soutěži Inovace roku 2010, nominací
na cenu ministra životního prostředí v soutěži
Česká hlava 2011. V roce 2014 jsme obsadili dru-
hé místo v soutěži Česká inovace a v roce 2015
jsme získali prestižní ocenění Vizionář ro-
ku 2015. V roce 2012 jsme byli nominováni na
ocenění v soutěži The European Business Award

a v roce 2016 jsme v této soutěží zvítězili v národ-
ním kole v kategorii inovačních podniků. Vítěz-
ství v The European Business Award jsme po-
tvrdili v roce 2019, kdy jsme v této soutěži vyhrá-
li v národním kole v kategorii Inovace.

Společnost FN-NANO s.r.o., má cíl využí-
vat tuto nátěrovou technologii pro úspory na
údržbě fasád, ochranu zdraví a environmentál-
ní aplikace pro čisté a zdravé prostředí. 

Na jakém principu technologie pracuje
a k čemu je vhodná?

Technologie FN NANO funguje na přírodním
fyzikálním procesu zvaném fotokatalýza. Při fo-
tokatalýze dochází k rozkladu škodlivých látek
za pomocí světla na povrchu polovodiče, kte-
rým je oxid titaničitý. Tímto jednoduchým způ-
sobem při nasvícení dokážeme odstraňovat
různé druhy škodlivých látek z ovzduší.

Ne každý ví, že nejstarší využití fotokatalýzy
představují středové čáry na silnici, které by ji-
nak pod koly aut brzy zčernaly. Když se fotoka-
talýza poprvé objevila před 30 lety, lidé měli
představu, že s tím budou likvidovat ropné
skvrny, na to ale tolik síly nemá. Na pohlcování
městských zplodin má ale sil dost, stejně tak na
pachy a alergeny.

Fotokatalytický efekt TiO2 byl poprvé za-
znamenán na začátku minulého století a od té
doby byl popsán a zmapován ve statisících vě-
deckých článků. Od laboratoře do praxe je
však dlouhá cesta a teprve nám se podařilo vy-

vinout houbovité anorganické pojivo, které fo-
tokatalýzu při smíchání s nanočástečkami oxi-
du titaničitého nezničí. Nátěry po zaschnutí
vytvářejí pevnou vrstvu s jedinečnou mikro-
strukturou a s vysokým obsahem nano krysta-
lů oxidu titaničitého (krystalky vystoupí na
povrch pojiva). Tato struktura pak snadno za-
chycuje mikroorganizmy a škodlivé látky. A ty
pak zlikviduje fotokatalytický jev. K tomu, aby
se „nastartoval“, potřebuje fialovou a ultrafi-
alovou složku světla, která je obsažena v běž-
ném denním světle nebo UVA dekoračních
světlech. Naprostá výhoda proti chemii je, že

fotokatalytický efekt je permanentní, nevyčer-
patelný a neslábne časem.

S touto technologií dokážeme v exteriéru
přeměnit povrchy staveb v obrovské energetic-
ky nenáročné čističky vzduchu. Dostaneme tak
dlouhodobě čisté a krásné budovy, které ještě
navíc čistí okolní vzduch od škodlivin a snižují
tepelnou radiaci v letním období. V interiéru si
vytvoříme zdravé a čisté prostředí, když si touto
technologií vymalujeme prostory. Vznikne nám
ekologická, ekonomická, energeticky nenároč-
ná a bezhlučná čistička vzduchu. Nemusíme jí
vyměňovat žádné filtry, nezabírá místo, nehlučí,
nevíří prach, nespotřebovává elektrickou ener-
gii, není nutno ji přenášet a vůbec není nutné se

o ni jakkoliv starat.
Pro představu o jaké účinnosti se bavíme:
■ 1 m2 je plocha, která vyčistí každoročně

zhruba 3 000 000 m3 vzduchu
■ 1 m2 plochy vyčistí za jeden den tolik

vzduchu, kolik potřebuje jeden člověk za
jeden rok

■ 15 m2 kompenzuje zplodiny z provozu
jednoho dieselového osobního auta

Prosazuje se snadno taková novinka
v praxi? Co jí pomáhá a co brání?

Ekonomové to nazývají pochod údolím smrti.
Začínáte s myšlenkou, investujete rodinné pení-
ze do výzkumu a vývoje, potom do testů a certi-
fikací, potom do marketingu a pak do růstu,
a najednou je dvacet let pryč, než je technologie
akceptována trhem. U naší technologie tomu
nebylo jinak. Blížíme se ke stovce miliónů nain-
vestovaných do studií, patentů, certifikací,
ochranných známek, osvětové činnosti zvyšují-
cí povědomí a rozvoje trhu. 

Paradoxně naší technologii trochu pomohla
pandemická vlna spojená se šířením viru covid-19,
kdy se mezi veřejností začalo více šířit povědo-
mí o nanotechnologiích a antibakteriálních ná-
těrech. Lidé, kteří antibakteriální nátěry včera
ještě považovali za naprosto zbytečný luxus, na-
jednou začali vnímat, že antibakteriální nátěr je
fantastická prevence šíření virů. 

Díky Nanoasociaci a České společnosti pro
aplikovanou fotokatalýzu si většina z nich si
uvědomila, že v naší malé zemi jsou úžasní čeští
vědci, kteří jsou se svými produkty bohužel více
známí v zahraničí než v Čechách. 

V našem zájmu bylo a je chránit životní pro-
středí a obyvatelstvo. Vyvinuli jsme technologii
21. století, která dokáže v současné době účinně
čelit útokům různých přírodních virů i bakterií,
nebo i uměle vyrobených. Výzkum a věda se po-
souvá dál, a nejen naše technologie dovede vy-
tvářet vysoce účinnou prevenci k ochraně oby-
vatelstva. Od počátku pandemie proto společně
s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR,
Svazem chemického průmyslu a Hospodářskou
komorou ČR usilujeme o přidání moderních
technologií do Zákona o ochraně veřejného
zdraví. 

Poslední realizací je mateřská škola v Tuch-
lovicích. V čem je technologie unikátní a kde
všude FN NANO najdeme? A jaké může být
její další uplatnění a rozšíření?

Ano, v této krásné moderní budově bylo již
v projektu počítáno se zajištěním zdravějšího
a čistšího prostředí pro děti. Proto jeho součástí
byla i finální aplikace nátěrů na stropy, kde plní
funkci čističky vzduchu. Přes 400 m2 stropní
plochy fotokatalytického nátěru zde pomáhá
udržet kvalitu vzduchu, a prostory se tak stávají
výrazně bezpečnějšími i proti přenosu vzduš-
ných nákaz.

V čem je naše technologie unikátní? Přemě-
ňuje běžné stěny a stropy na bezúdržbové chyt-
ré povrchy, které s využitím světelné energie čis-
tí vzduch. Funkční nátěry technologie FN NA-
NO jsou v souladu s evropskými i světovými
trendy ochrany životního prostředí a zdraví.
Neobsahují žádné organické sloučeniny a tento
kompozit je tvořen pouze z bezpečných látek,
včetně oxidu titaničitého ve formě, která je zcela
bezpečná a nepodléhá nedávné klasifikaci. 

Fotokatalýza na povrchu nátěrů FN NANO
dokáže aktivně čistit vzduch od různých jedo-
vatých látek a odstraňuje viry, bakterie, plísně,

Od zelených trpaslíků 
po zdraví na celém světě

Autor technologie FN NANO Ing. Jan Procházka, Ph.D.

Schéma fotokatalýzy

Samolepka Chráněno FN NANO CZ
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VOC (těkavé organické látky), zápachy, alerge-
ny, emise a další složky smogu.

Díky bezkonkurenční účinnosti těchto ná-
těrů dokáže nátěr až 20x rychleji odstranit vý-
pary dezinfekcí a až 40x rychleji odstraní jedo-
vatý ozon z místnosti a přemění jej na kyslík.
Vysoká účinnost technologie proti virům a ba-
kteriím minimalizuje rizika přenosu nákaz
a umožňuje provoz bez omezení.

Fotokatalytické nátěry slouží lidem po ce-
lém světě, a to nejen pro dlouhodobě krásný
vzhled budov a historických památek, ale ze-
jména v interiérech pro zlepšení kvality vnitřní-
ho prostředí. Nátěry najdeme i v zemědělství
a živočišné výrobě, kde částečně nahrazují che-
mické látky a pesticidy.

A příklady z praxe?

Vzdělávací centrum Nevada Partners Commu-
nity Learning Center v USA, kde proběhla in-
stalace fotokatalytického systému s FN NANO
ve všech vnitřních prostorech v rámci anticovid
programu. Studentům i zaměstnancům se kro-
mě snížení rizika přenosu nákazy radikálně vy-
lepšila kvalita vzduchu.

V severní části Las Vegas na letišti fotokata-
lýza zajišťuje nejenom lepší sanitární podmín-
ky, ale FN NANO nátěry zde již tři roky efektiv-
ně odstraňují zplodiny z letadel i zápachy
z místní pizzerie k maximální spokojenosti hos-
tů, pilotů i vedení.

První FN NANO realizace v USA proběhla
v Renu na Gastroenterologické klinice, včetně
oddělení patologie, na slavný Super Bowl 2012
weekend a již devět let zde aktivní stropy v celé
budově odstraňují zápachy a zlepšují prostředí.

Naopak nejmladší realizace ve velkém
zdravotnickém zařízení probíhá na etapy
v MLK Jr. Community Hospital v Los Angeles.
Rozhodnutí využít zde tuto technologii přišlo
po úspěšných testech. 

Fotokatalytický systém FN NANO byl
s podporou českého konzulátu nainstalován
i v prostorách optometrické kliniky Eyes on
Sheppard, North York v Torontu v Kanadě. 

Ve světě uznávaná technologie FN NANO
pochází z České republiky a právem přitahuje
pozornost i známých osobností, jako je slavný
televizní kuchař Stephan Kalt. V jeho holly -
woodské restauraci Spartina se scházejí na večeři
filmové hvězdy a dnes je zde chrání technologie
FN NANO, která je, co se týká účinnosti, apliko-
vatelnosti a bezpečnosti, také světovou hvězdou.
Tento slavný kuchař si především pochvaluje, že
z kuchyně nejsou cítit pachy do restaurace.

Podobně mnohonásobný mistr světa v boxu
Oscar De La Hoya instaloval FN NANO tech-
nologii do svého fit centra, aby poskytl sportov-
cům vyšší bezpečnost a lepší prostředí.

To je jen výčet těch nejznámějších aplikací.
V Evropě mezi známější patří např. michelinská
restaurace Costes Downtown v Budapešti, Čes -
ký konzulát v Milánu, Česká ambasáda v Lon-
dýně a v Budapešti. 

Nezůstává země původu trochu Popelkou?

Ne, oceňuji kladný přístup podnikatelů, kteří
investovali nemalé prostředky do ochrany kli-
entů i zaměstnanců. Ve svých prostorách vytvo-
řili preventivní opatření proti přenosu nákaz
s nejmodernějšími technologiemi. Jsou to na-
příklad rezort UKO v Bedřichově, hotel Astra
Srby na Kladensku, domovy seniorů, řady škol
a školek po celé ČR, oční klinika Gemini ve Zlí-
ně, sportovní areály Hamr a mnoho, mnoho
dalších.

Využití technologie FN NANO je mimo-
řádně široké a najde uplatnění téměř ve veške-
rém průmyslu i zemědělství. V současné době
je zejména vhodné ve zdravotnických zaříze-
ních, školách, školkách a všech veřejných bu-
dovách, kde se setkává větší množství lidí, na-
příklad úřady, kina, divadla, nákupní centra,
čekárny a všude tam, kde hrozí riziko přenosu
nákaz. Investice do antibakteriálních nátěrů se
vyplatí i nemocnicím, které jinak musí každý
rok malovat, což se neobejde bez komplikací. FN
NANO antibakteriální nátěry chrání pacienty
dlouhodobě a jejich revitalizaci stačí provádět
jednou za sedm let. 

Závěrem je dobré si připomenout heslo
ověřené staletími: Prevence je vždy levnější než
likvidace důsledků a dlouhodobých dopadů na
zdraví. Pokrok jde dopředu a je zde pro nás.

hodně dalších úspěchů popřál Pavel Kačer

Koncem října otevřela Škoda Group kancelá-
ře nové dceřiné společnosti v italské Floren-
cii. Tímto krokem největší český výrobce
prostředků hromadné dopravy posiluje svoji
pozici na mezinárodním trhu. Jednatelkou
dceřiné společnosti se stala Olesea Lachi,
která má ve skupině dlouhodobě na starosti
prodej kolejových vozidel. Ke slavnostnímu
otevření kanceláří dceřiné společnosti zor-
ganizovala skupina akci s názvem Tramvajo-
vá revoluce, které se zúčastnili zástupci ital-
ských institucí a experti z oboru. 

Během pátečního kulatého stolu byly shromáž-
děny názory, studie, zkušenosti a konkrétní
programy o budoucnosti mobility mezi potře-
bami, městskými limity, kombinovanými stra-
tegiemi a projekty budoucnosti. Probíhaly di-
skuze o tom, jak udržitelným způsobem zlepšit
životaschopnost historických měst, jako v ob-
lasti Toskánska, která výrazným způsobem cha-
rakterizují Itálii. „Zkušenosti z Florencie mluví
samy za sebe: tramvaj má zásadní význam pro
každodenní život měst, mění je a zlepšuje,“ řekl
starosta Florencie Dario Nardella

„Specifika, preference ale i zvyklosti ital-
ských dopravců jsou podobné těm českým. Řa-
da měst v obou zemích patří mezi dědictví
UNESCO a nabízí ohromující historická centra,

která jsou charakteristická úzkými uličkami,
oblouky s malými rádiusy, což klade na výrobce
vozidel vyšší nároky. Středně velká města pak
mají dlouholetou tradici trolejbusové dopravy,
je v nich ale často potřeba překonat několik úse-
ků bez trolejového vedení. Země spojuje i po-
zornost věnovaná Green Deal a udržitelným ře-
šením mobility. To vše společně předurčuje
Škoda Group k upření pozornosti právě na ital-
ský trh,“ popsala Olesea Lachi.

Regionální radní pro mobilitu Stefano Bac-
celli, starosta Florencie Dario Nardella a „mana-
žer“ města Florencie Giacomo Parenti spolu
s Didierem Pflegerem (CEO Škoda Group), Ole-
seou Lachi a odborníkem z oboru Giovannim
Mantovanim, se v diskuzi zabývali systémovou
vizí městské mobility a hypotézami jejího vývoje
díky tramvajím. V diskuzi bylo poukázáno na
slabiny oblastí se středověkým/renezančním ur-
banistickým uspořádáním, jako je Florencie,
a poté došlo i k odhalení některých rozvojových
plánů, aby se ukázalo, jak by mohlo vypadat měs-
to budoucnosti s využitím nejmodernějších
technologií, jako jsou technologie Škoda Group.

Navrhují se řešení mobility a silničního sy-
stému, která občanům zaručují nejlepší udrži-
telnost, obyvatelnost a bezpečnost. Tramvajová
trať se zdá být návratem do minulosti, ale místo
toho je moderní a efektivní infrastrukturou
a symbolickým příkladem virtuální mobility. Ve

městě budoucnosti se podle Škoda Group tram-
vaj řídí sama a jezdí naprosto bezpečně díky
nejmodernějším technologiím. V blízké bu-
doucnosti budou ve městech častěji jezdit vo-
zidla na baterie, která budou nejen šetrná k ži-
votnímu prostředí, ale navíc se budou moci
sviž něji pohybovat v historickém centru s úzký-
mi uličkami. Koneckonců toskánská metropole
musí počítat s dvojčlenkou krása/udržitelnost,
protože je památkou UNESCO a nedávno byla
zařazena do užšího výběru devíti italských hlav-
ních měst, jejichž cílem je do roku 2030 být „be-
zemisní“ nebo klimaticky neutrální.

V Itálii zaměří Škodovka svou pozornost na
vlakovou dopravu i kolejové prostředky měst-
ské dopravy. Svým partnerům nabídne kom-
plexní řešení – od výroby jednotlivých kompo-
nentů přes dodávku zkompletovaných vozidel
až po jejich následnou údržbu. Obdobným roz-
hodnutím v minulosti vstoupila Škoda Group
úspěšně na německý či finský trh, což jí umož-
nilo být více na dosah klientům a zásadním
způsobem rozvinout obchod v těchto oblastech. 

Škoda Group již v minulosti pracovala na
několika zakázkách pro italské zákazníky. Její
trolejbusy jsou k vidění v Bologni nebo Cagliari,
kam skupina dodala i tramvaje. Elektrickými
jednotkami se zase mohou cestující projet v Do-
modossole. Itálie je tak jednou z padesáti zemí,
kam Škodovka svoje produkty směřovala. (tz)

Vysočina není kraj typický pěstováním
chmele. Nicméně i tady se mu daří dosta-
tečně dobře na to, aby se z něj dalo uvařit
dobré pivo. Už počtvrté chystá Rodinný pi-
vovar Bernard podzimní speciální pivo, le-
žák uvařený s chmelem, který si vypěstoval
vrchní sládek Josef Vávra na vlastní zahra-
dě nedaleko Humpolce.

„Chmel, který u nás roste, je naprosto plno-
hodnotný, je zralý, s vysokou hořkostí a aro-
matickými látkami. Jeho kvalita je letos přimě-
řená a srovnatelná s jinými regiony. Výnosnost
je ale nízká, stejně jako v celé České republice
a střední Evropě. ,Může za to válka na Ukraji-
ně‘, která teď může úplně za všechno,“ hodnotí
vrchní sládek a generální ředitel pivovaru Josef
Vávra letošní úrodu, ze které uvařil čtyřikrát
chmelený ležák. 

Řízný a voňavý Ležák s chmelem z Vysočiny
se v předchozích letech „chytl“. „Těší nás, že se

na tento sezónní speciál lidé už ptají a těší se na
něj. I tak ale zůstáváme u toho, že půjde o limi-
tovanou edici, uvařili jsme pouze 110 hektoli-
trů. K dostání bude počátkem prosince,“ do-
plnil Josef Vávra. 

Tradiční podzimní speciál Rodinného pivo-
varu Bernard bude světlý ležák jedenáctka
s 4,7 % alkoholu, „Hořkost bude překvapením,
které odhalíme až při uvedení piva na trh,“ sdě-
lil vrchní sládek. 

„Pro výrobu piva využíváme vlastní slad,
vodu i kvasnice, rádi bychom měli pod kontro-
lou i chmel. Netajíme se myšlenkou pořídit si
i vlastní chmelnice, odtud už nebylo daleko
k pokusu si vypěstovat chmel doma a použít ho
do piva,“ komentoval Josef Vávra, co ho inspi-
rovalo k tomu zkusit doma pěstovat chmel a re-
álně ho použít na vaření piva. „Dnes už na Vy-
sočině chmelnice nejsou, ale v minulosti jich
bylo v kraji mnoho. Svědčí o tom dodnes po-
užívané názvy různých míst v obcích nebo
v krajině.“ (tz)

Pančování vína, stejně jako uvádění ne-
správného místa geografického původu,
přináší vinařům mnohamiliónové ztráty.
V současnosti přitom neexistuje jasná me-
toda, jak tyto problémy, které jsou i v če-
ském prostředí běžné, rychle a účinně od-
halovat. To se snaží změnit vědci z Agrono-
mické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
pomocí metody tzv. UV otisku prstu, kterou
už v minulosti úspěšně aplikovali na profila-
ci farmakologicky významných látek s cílem
odhalit padělané šarže lékových přípravků. 

Metodu budou nyní zkoušet na vzorku 100 vín
odrůdy Sauvignon z pěti zemí. V případě pozitiv-
ních výsledků budou analýzy rozšířeny na větší
soubor vín, čítající až několik stovek vzorků. Na
první pohled stejné vzorky potravin umí vědci
rozeznat podle fluorescenčního záznamu. Tech-
nologie je postavená na jednoduchém principu,
kterému se říká spektrální charakteristika vzorku.

„Vzorek prosvítíme UV zářením, a vyvoláme tak
celou řadu zajímavých fotochemických reakcí,
které jsou pro daný vzorek specifické a po pár mi-
nutách je podle spektrální charakteristiky možné
říci, z čeho vznikl. Prosvítit je možné prakticky
jakýkoliv kapalný vzorek,“ vysvětlil vedoucí labo-
ratoře bioanalýzy a zobrazování Ústavu chemie
a biochemie AF MENDELU Lukáš Nejdl.

Novou metodu vyvinuli brněnští vědci a ma-
jí ji patentovanou. Jejich postup využívá přiroze-
ných spektrálních vlastností kapalných vzorků
ovlivněných externím UV zářením. „Spektrál-
ním rozborem UV zářením indukovaných změn
v roztoku lze získat cenné informace o fyzikál-
ních, chemických nebo biologických vlastnos-
tech vzorku v krátkém čase, tedy v řádu jednotek
minut,“ uvedl Lukáš Nejdl.

Tak jak to bývá ve vědě běžné, na novou me-
todu přišel vlastně náhodou při provádění poku-
sů, které měly vést k syntéze kvantových teček
(speciální typ fluorescenčních nanočástic).
„Zkoušel jsem je takzvaně uvařit pomocí UV zá-

ření z různých přírodních extraktů a substrátů,
jako je cibulový extrakt nebo právě víno, což se
nepovedlo, ale díky tomu se zrodila nová analy-
tická metoda,“ vysvětlil vědec.

Falšování pravosti révového vína z pohledu
pančování, nesprávně uvedeného geografické-
ho původu nebo nezachování správného postu-
pu výroby patří mezi velké problémy v meziná-
rodním měřítku. Například „české a moravské“
Pálavy se u nás spotřebuje více, než se jí vyrobí.
Moravským vinařům z toho plynou miliónové
ztráty, dochází také ke klamání koncových spo-
třebitelů.

„Redukce těchto finančních ztrát může vý-
znamně pomoci zejména vinařským regionům,
které mají svůj socioekonomický status vázaný
na pěstování, zpracování, výrobu, prodej révové-
ho vína a příslušné kulturní aktivity. Mít jedno-
duchou metodu, která by rozpoznala geografický
původ vína by byl velký úspěch,“ doplnil vedoucí
Ústavu vinařství a vinohradnictví MENDELU
Mojmír Baroň. (tz)

Škoda Group založila
dceřinou společnost v Itálii

Vědci chtějí zabránit falšování vína

Chmel pro speciální edici piva vypěstoval na zahradě
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Největším českým firmám, které podnikají
v segmentu automobilového průmyslu, mezi
lety 2020 a 2021 kumulovaně vzrostly tržby
i zisk. Podle analýzy Dun & Bradstreet se
součet tržeb firem zařazených v Top 10 
zvýšil o 6,7 % a hospodářský výsledek
o 59,4 %. Tržby jsou však mírně pod úrovní
předcovidového roku 2019, zatímco hospo-
dářský výsledek je o více než pětinu nižší.

„Sledovali jsme společnosti vyrábějící motorová
vozidla a stroje pro všeobecné účely a dodavatel-
ské společnosti působící v segmentu automobi-
lového průmyslu jako jeho přímí dodavatelé,“
upřesnila analytička Dun & Bradstreet Petra Ště-
pánová s tím, že tržby společností za rok 2021,
které jednotlivé společnosti zveřejnily ve sbírce
listin, jsou hlavním kritériem. Pokud společnost
výsledky svého hospodaření nezveřejnila, není
v analýze zahrnuta.

Součet tržeb deseti největších automotive
podniků v ČR se mezi lety 2020 až 2021 zvýšil
o 46 miliard korun na 739 miliard korun, což
oproti roku 2020 přestavuje růst o 6,7 %, nicmé-
ně ve srovnání s rokem 2019 jsou tržby nižší
o 1,5 %, tedy o 11 miliard korun. „Podobný
trend lze sledovat i ve skupině Top 20, kde se
součet tržeb dvaceti největších firem zvýšil
o 8,6 %,“ doplnila Petra Štěpánová. 

Na prvním příčce se tradičně umístila vlaj-

ková loď tuzemského automobilového průmys-
lu, ŠKODA AUTO s tržbami 436 miliard korun,
které se jí však meziročně snížily o 317 miliónů
korun, a jsou tak nejnižší za poslední tři roky.
Na druhém místě figuruje Hyundai Motor Ma-
nufacturing Czech s tržbami 140 miliard korun,
které se oproti roku 2020 zvýšily o 23 %. Třetí

místo obsadila Toyota Motor Manufacturing
Czech Republic, jejíž tržby stagnovaly na úrovni
32 miliard korun.

Zatímco kumulované tržby se největším če-
ským automotive hráčům ve sledovaném obdo-
bí zvýšily o 6,7 %, hospodářský výsledek vzrostl
o téměř 60 % z 20 miliard korun na necelých 32

miliard korun. „Přesto je ve srovnání s rokem
2019 nižší o 24 % resp. o deset miliard korun,“
uzavřela Petra Štěpánová s tím, že podobný
trend vykázaly firmy ve skupině Top 20. Součet
hospodářských výsledků v období od 2020 do
2021 stoupl o necelých 14 miliard korun, tedy
o 68,5 %. (tz)

Akcelerační program Start it @ČSOB skupi-
ny ČSOB vybral devět nových účastníků. Do
jubilejní desáté vlny porotci v rámci tzv.
Pitch Day navrhli například startupy Dolphin
Simulation a Sogsy, které se zabývají soft-
warem na zefektivnění 3D tisku, respektive
výrobou barefoot bot pro psy.

„Česká ekonomika je ve fázi, kdy potřebuje pro-
měnu směrem k více inovativnímu a efektivněj-
šímu prostředí se zvýšeným zastoupením výro-
by a služeb s vyšší přidanou hodnotou. Moto-
rem této změny mohou být právě startupy, které
mají značný inovační a kreativní potenciál,“
uvedla Michaela Bauer, členka představenstva
ČSOB zodpovědná za digitalizaci a inovace.
„Vybírali jsme takové firmy, které přinášejí lepší
řešení pro zákazníky i v nečekaných oblastech,

a vedle toho hledají způsob jak udržitelně a zi-
skově fungovat. Jsme rádi, že se kvalita zájemců
o účast v akcelerátoru neustále zvyšuje a těšíme
se na spolupráci,“ řekla Zuzana Paulovics, lídry-
ně Start it @ČSOB.

Vybrané začínající projekty mohou po do-
bu šesti měsíců využívat zázemí co-workingo-
vého centra a banka jim poskytne mentoring
šitý přímo na míru. V hodnoticí porotě zasedli
vedle Zuzany Paulovics i Miloš Exnar, regi-
onální ředitel firemního bankovnictví ČSOB,
David Barták, ředitel pobočky korporátního fi-
nancování ČSOB Leasing, a Přemysl Rubeš
z investiční společnosti Presto Ventures. „Kaž-
dý z vybraných startupů má šanci vytvořit
skvělý produkt s růstovým potenciálem. Klíčo-
vá je co nejlepší znalost cílové skupiny a ocho-
ta tvrdě pracovat a rozvíjet se,“ podotkl Pře-
mysl Rubeš.

Během čtyř let pomohl program Start it
@ČSOB už 63 startupům, z nichž některé sbírají
i prestižní ocenění. Například startup Resis-
tant.AI nedávno vyhrál už podruhé trofej Digi-
tal Crime Fighter of the Year v americkém Las
Vegas. Startup Mamio získal stříbrnou pozici na
českých Social Impact Award a M.arter si od-
nesl třetí místo v kategorii diverzita, rovnost
a inkluze v rámci cen SDGs 2022, které uděluje
Asociace společenské odpovědnosti.

Účastníci desáté vlny Start it @ČSOB:
■ Aplikace Pes 3000 – digitalizace kynologie
■ Dolphin Simulation – software na zefektiv-

nění 3D tisku
■ eGolem – simulátor fyziologie pro studenty

medicíny
■ LearnerOn – chytrá sebevzdělávací platfor-

ma pro zaměstnance firem

■ Librity – platforma na bázi předplatného pro
audioknihy

■ Robo Twin – snadné učení robotů v oblasti
lakování ve výrobě

■ Sogsy – barefoot boty pro psy 
■ Storymkrs – SaaS nástroj pro plánování a ří-

zení efektivity marketingových kampaní
■ Quantpaper – znalostní databáze mapující

inovace, patenty, trendy a startupy pro inová-
tory a vědce

Akcelerátor Start it @ČSOB je určen pro za-
čínající a inovativní firmy, které hledají způsob,
jak rozjet udržitelně a ziskově svůj business. Vy-
chází ze Start it @KBC, projektu mateřské spo-
lečnosti skupiny ČSOB, který je největším akce-
lerátorem na belgickém trhu. O účast v progra-
mu Start it @ČSOB usilovaly více než čtyři stov-
ky projektů. (tz)

Kurzarbeit může zaměstnavatelům pomoci,
jde však o krátkodobý nástroj. Snížení pod-
pory v nezaměstnanosti situaci na českém
trhu práce příliš nezlepší. Ten zoufale po-
třebuje kvalifikované pracovníky, firmy si
zase chtějí udržet své loajální kmenové za-
městnance. 

V současné době máme stabilní počet zaměst-
nanců. S některými jsme neprodloužili smlou-
vy, pokud je měli na dobu určitou, a zaměřuje-
me se na to, abychom si udrželi loajální kmeno-
vé zaměstnance. V našem regionu, kde je jedna
z nejnižších nezaměstnaností v celé České re-
publice, stále bojujeme s nedostatkem kvalifiko-
vané pracovní síly. 

Kurzarbeit – tento nástroj by mohl pomoci
mnoha firmám v době krize. Jak se ukázalo
v minulosti v době covidu, byl tento princip vel-
mi využíván a firmám dal možnost překonat
náročné období, kdy nemusely propouštět své
zaměstnance. Jde ale zcela jistě o nástroj, který
by se měl používat pouze v ekonomicky nepří-

znivém období, kdy budou přesně stanoveny
podmínky, za jakých jej firmy mohou čerpat.
Nástroj by měl firmám pomoci překlenout eko-
nomické obtíže a přispět k lépe fungujícímu 
trhu práce v době krize. Česko sice přijalo rám-
cová pravidla kurzarbeitu do zákona o zaměst-
nanosti už loni v červenci, k jeho aktivaci je
však nutné vydat příslušné nařízení vlády, kde
musí být vymezeny důvody, proč je opatření ak-
tivováno, a další parametry poskytování pří-
spěvku, včetně vymezení okruhu zaměstnavate-
lů nebo odvětví, a to celé se musí ještě předložit
k odsouhlasení Evropské komisi. 

Snížení podpory v nezaměstnanosti nebude
mít podle mě vliv na trh práce. Sice celková ag-
regovaná čísla ukazují, že poptávka po zaměst-
nancích převyšuje počet lidí bez práce, ale větši-
na těch, kteří jsou dnes hlášeni na úřadech prá-
ce, jsou často nezaměstnatelní. Jde o dlouhodo-
bě nezaměstnané, kteří mají zdravotní nebo
sociální hendikep. Snížením jejich podpory po-
vede pouze k takovému efektu, že nezaměstnaní
začnou žádat o jiné dávky, jako například o pří-
spěvek na bydlení nebo v hmotné nouzi. 

Nejpalčivější problém především pro výrob-
ní firmy je dlouhodobý nedostatek kvalifikova-
ných zaměstnanců. V našem příhraniční regionu
je to bohužel ještě více umocněno lákavými na-
bídkami ze sousedního Německa. V současné
době zmizely jakékoliv překážky pro vycestová-
ní, a lidé se proto velmi rychle začali do Německa
vracet. Pociťujeme však určitý respekt ze strany
zaměstnanců z nastávající krize. Pokud mají pra-
covní místo na naší straně hranice u stabilní spo-
lečnosti, raději zůstávají, než by riskovali změnu.
Vědí, že krize udeří i v sousedním Německu. 

Naše firma v minulosti investovala velké fi-
nanční prostředky do nových technologií. Nové
moderní stroje se však pojí s problémem nedo-
statku vyškolených zaměstnanců. Nejvíce nás
tíží technické obory, jako je truhlář a operátor
CNC stroje, což je dnes již samostatný obor na
středních odborných učilištích a školách.
V současnosti jsme přistoupili ke spolupráci ne-
jenom se středními školami, ale zaměřili jsme
své aktivity i na základní školy. Pořádáme různé
exkurze a prezentace pro žáky osmých a devá-
tých tříd, kteří si vybírají povolání. Základním

školám jsme také nabídli sponzorování jejich
zájmových technicky zaměřených kroužků jako
třeba modelářského kroužku.

Svým zaměstnancům nabízíme zdarma po-
moc formou bezúročných zápůjček nebo kon-
zultací s právníkem. V současné době nám ale
velmi narostl zájem o tuto doplňkovou službu ze
strany zaměstnanců, což je samozřejmě způso-
beno nastupující ekonomickou krizí. Například
za námi zaměstnanec přijde, že potřebuje kon-
zultaci ohledně nové nájemní smlouvy nebo po-
radit s exekucí či jinými dluhy. Nově jsme také
začali nabízet práce navíc, které jsme v minulosti
poptávali externě, nyní je nejprve nabídneme na-
šim zaměstnancům, a to především těm, kteří
potřebují vyřešit svoje finanční potíže. Práce na-
víc spojená s dalším příjmem je pro ně řešení. Jde
například o sekání trávy, úklid nebo vydávání
obědů. Zaměstnanci vítají možnost přivýdělku,
která není spojena s dalším dojížděním. 

Lena Geryková,
personální manažerka společnosti 

SOLODOOR a.s., výrobce interiérových 
dveří a zárubní

Automotive v ČR 2020–2021: růst tržeb
i zisku, ale pod úrovní roku 2019

Kurzarbeit firmy vítají, snížení podpory v nezaměstnanosti nic neřeší

Akcelerátor Start it @ČSOB si vybral devět nových českých startupů

Top 10 automotive firem v ČR podle tržeb 2020–202 (v Kč)

2020–2021
tržby 2021 tržby 2020 tržby 2019 Kč (%)

ŠKODA AUTO a.s. 436 483 000 000 436 800 000 000 467 265 000 000 -317 000 000 -0,07
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 140 423 137 000 113 963 498 000 123 140 114 000 26 459 639 000 23,22
Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, s.r.o. 32 083 029 000 32 018 041 000 38 612 859 000 64 988 000 0,20
Faurecia Automotive Czech Republic s.r.o. 16 952 905 000 13 644 543 000 14 086 557 000 3 308 362 000 24,25
PO Lighting Czech s.r.o. 14 608 815 000 15 453 194 000 15 950 741 000 -844 379 000 -5,46
Bosch Diesel s.r.o. 23 468 875 000 20 688 236 000 22 320 818 000 2 780 639 000 13,44
Adient Czech Republic s.r.o. 22 573 721 000 13 881 594 000 17 737 429 000 8 692 127 000 62,62
Faurecia Emissions Control Technologies, Mladá Boleslav, s.r.o. 17 241 214 000 13 569 861 000 11 032 230 000 3 671 353 000 27,06
Porsche Česká republika s.r.o. 21 862 736 000 19 239 329 000 25 506 761 000 2 623 407 000 13,64
SAS Autosystemtechnik s.r.o. 13 788 882 000 13 981 100 000 15 252 410 000 -192 218 000 -1,37
celkem 739 486 314 000 693 239 396 000 750 904 919 000 46 246 918 000 6,67

zdroj: Dun & Bradstreet

foto Pixabay
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Třetí letošní vlna charitativního projektu KDE
SRDCE POMÁHÁ drogerie ROSSMANN je
za námi. V rámci ní mohli zákazníci v mobilní
aplikaci věrnostního programu ROSSMANN
CLUB opět přidělit libovolný počet svých ne-
vyčerpaných bodů jednomu ze tří příběhů
a pomoci rozdělit další milión korun potřeb-
ným. Spolku Babybox k záchraně nechtěných
dětských životů poputuje 340 646 Kč, do
Nadace prof. Vejvodského pomáhající stu-
dentům s praktickou slepotou věnovat se
hudbě a dalším činnostem 265 617 Kč a do
Společnosti pro ranou péči a podpoře Sebí-
ka a dalších dětí s hendikepem 393 737 Kč.

Charitativní činnost má ve společnost ROSS-
MANN své pevné místo již od roku 2009, kdy
při příležitosti 15. výročí ROSSMANN v ČR za-
čala spolupráce s Nadací Naše dítě a vznikl cha-
ritativní projekt Dejme úsměv dětem. KDE
SRDCE POMÁHÁ, vlastní dobročinný projekt
drogerie ROSSMANN, na tuto činnost plynule
navázal v dubnu 2020 a dále se snaží pomoci
tam, kde je třeba. Za celou dobu působení své
charitativní činnosti ROSSMANN přerozdělil
již téměř 70 miliónů korun. „Jsem pyšná na na-
še zákazníky, členy našeho věrnostního progra-
mu ROSSMANN CLUB, kteří i v této složité do-

bě nebyli lhostejní k osudům druhých, zapojili
se aktivně do letošní již třetí vlny projektu KDE
SRDCE POMÁHÁ a rozhodli se podat pomoc-
nou ruku těm, kteří nemají v životě takové štěs-
tí. Za to jim patří velké díky,“ řekla Olga Stanley,
manažerka komunikace ROSSMANN. 

Babybox pro odložené děti 
Babybox je zařízení sloužící v krajním případě
a v nouzi, je to svým způsobem kouzelná bedýn-
ka, která doposud zachránila již 246 bezbran-
ných odložených dětí. Tito maličcí měli štěstí.
Babybox ale stále chybí ve městě Tachov, posled-
ním okresním městě v České republice. Zapsaný
spolek Babybox – Ludvík Hess a Jakub Hess po-
máhá odloženým dětem a svoji činnost provozu-
je výhradně z prostředků dárců, ať už jsou jimi
šlechetné společnosti, nebo jiní velkorysí přispě-
vatelé. Žádné příspěvky od státu nedostává. Zí-
skané finance ve výši 340 646 Kč poslouží k zajiš-
tění babyboxu právě v Tachově a zbytek poputuje
na pořízení dalších nových babyboxů v ČR a zá-
chraně nechtěných dětských životů. 

Brýle OrCam pro studenty hudby 
se zbytky zraku 
Studium hudby je pro nevidomé, lidi s praktic-
kou slepotou a slabozraké jednou z mála oblastí,
ve které mohou v budoucnu získat uplatnění ja-

ko učitelé hudby, ladiči pian, zpěváci nebo jako
muzikanti hrající na hudební nástroj. Velikou
pomocí při studiu a celkově v životě při kom-
penzaci zraku jsou dnes moderní pomůcky
s hlasovým výstupem, např. brýle OrCam s při-
pevněnou kamerou a umělou inteligencí. Brýle
se snadno ovládají, umí číst text, rozeznávat ob-
ličeje a předměty, barvy a bankovky, ale i ven-
kovní cedule (názvy ulic) nebo oznámit aktuál-
ní datum a čas. Získaná částka 265 617 Kč po-
může studentům s praktickou slepotou věnovat
se hudbě a dalším činnostem.

Intenzivní péče pro děti s postižením 
Čtyřletý Sebík je usměvavý kluk a je pro svoji
mámu velkým zdrojem radosti, péče o něj je

však náročná. Narodil se už v 25. týdnu a potýká
se s genetickým onemocněním zvaným Westův
syndrom a s následky dětské mozkové obrny.
V důsledku předčasného narození trpí také oční
vadou. Tato postižení mu neumožňují zvládat
to, co umí ostatní děti v jeho věku, ale přesto je
velký bojovník. Pomáhá mu poradkyně Olga ze
Společnosti pro ranou péči, která pravidelně do-
jíždí za rodinou domů. Procvičuje se Sebíkem
zrak i psychomotoriku a ukazuje mamince, jak
s ním může sama doma pracovat a krůček za
krůčkem zlepšovat jeho dovednosti. Poradkyně
rané péče přivážejí odbornou pomoc až domů
a učí rodiny s dítětem s postižením žít naplněný
život. Společně pak rozvíjejí dítě tak, aby co nej-
lépe využilo svůj potenciál. Tato bezplatná služ-
ba se však stále dostane jen ke třem z deseti dětí,
kterým by mohla pomoci zlepšit kvalitu jejich
života. Částka ve výši 393 737 Kč nyní pomůže
nejen Sebíkovi, ale i dalším. 

Projekt KDE SRDCE POMÁHÁ je součástí
dlouhodobé strategie společnosti ROSS-
MANN, která propojuje charitativní činnost
s dalšími aktivitami společnosti a je také úzce
spojena s celkovou komunikací značky ROSS-
MANN – A život je krásnější. Více informací
o charitativním projektu naleznete na webu
www.rossmann.cz/pomahame a na sociálních
sítích společnosti. (tz)

Obchodní řetězec Kaufland zvýšil od 1. lis-
topadu zaměstnancům s pracovní smlou-
vou o 100 % víkendový příplatek. Za kaž-
dou odpracovanou hodinu v sobotu či
v neděli se jim původní desetiprocentní
příplatek zvýšil na dvacetiprocentní. 

V lednu navíc zaměstnanci s pracovní smlouvou,
kteří v Kauflandu k 31. 12. 2022 působí alespoň
jeden rok, obdrží jednorázový mimořádný pří-
spěvek 6000 korun v benefitním programu Cafe-
terie. „Na našich zaměstnancích nám záleží,
a proto těmito kroky pokračujeme ve svém dlou-
hodobém trendu zvyšování mezd a nabídky za-
městnaneckých benefitů,“ řeká generální ředitel
společnosti Stefan Hoppe. Společnost před ro-
kem rozšířila benefitní systém o Cafeterii, v níž
zaměstnanci, kteří splňují pravidla pro připsání
benefitních bodů, dostávají každoroční finanční

příspěvek, který mohou využít na služby nebo
volnočasové aktivity od téměř 13 000 dodavate-
lů. Zaměstnanci s odpracovanými pěti a více lety
mají k dispozici 6000 Kč, zaměstnanci s kratším
zaměstnaneckým poměrem 3000 Kč. 

Společnost Kaufland zvýšila od 1. břez-
na 2022 zaměstnancům mzdu průměrně o 4 %.
Další navýšení průměrně o 3 % pak má od 
1. července 2022 většina zaměstnanců na pozi-
ci asistenta prodeje již zafixováno ve smlouvě.
Od března 2022 se o 7 % zvedla i hodinová od-
měna brigádníkům, rozšířila se řada firemních
benefitů a vzrostla také minimální interní
mzda. Za svůj přístup a mnohočetné aktivity
v personální oblasti získal Kaufland v uplynu-
lých letech již čtyřikrát v řadě titul Top Em-
ployer. Opakovaně potvrdil svůj status jedno-
ho z nejžádanějších zaměstnavatelů v zemi.
V loňském roce se také umístil mezi nejlepšími
Top 10 firmami v Čes ké republice. (tz)

Proběhl čtrnáctý ročník prestižní soutěže
Česká chuťovka. Mezi vyhlášenými vítězi
bodují řeznické, pekařské, cukrářské
a gastro výroby hypermarketů Globus. Le-
tos v klání uspělo sedm jejich výrobků. Sou-
hrnně potraviny z Globusu získaly v soutěži
od roku 2016 již 38 ocenění. Letos navíc
přinesla Česká chuťovka titul Rytíř české
chuti Pavlu Holečkovi, který se jako dlouho-
letý vedoucí řeznictví Globus ČR významně
zasloužil o trvale vysokou kvalitu a vynikají-
cí pověst nabízených masných výrobků,
které získaly již desítky ocenění Česká
a Dětská chuťovka a mohou se pyšnit trva-
lou přízní a uznáním zákazníků.

Porota odborníků letošní České chuťovky dopo-
ručuje českým spotřebitelům sedm vynikajících
produktů z výroby Globusu. Od kuchařů z re-
staurací Globus jde o pravou českou hovězí svíč-
kovou s karlovarským knedlíkem a lahodnou
škvarkovou pomazánku. Oba výrobky zákazníci
znají i z regálů Snadného vaření v hypermarke-
tech. Pekaři a cukráři Globusu k letošnímu pat-

náctiletému výročí svého umu nabídli zákazní-
kům i porotě soutěže Dort slaný karamel a žitno-
pšeničný chléb Kovář. V soutěži uspěly i tři vý-
robky z vlastní výroby Řeznictví Globus, a to De-
brecínská pečeně Globus, Hovězí maso Globus
v polokonzervě a Játrový sýr Globus.

Tyto potraviny a stovky dalších vznikají pří-
mo pod střechami hypermarketů Globus. Od
výroby do regálu urazí jen pár metrů, proto jsou
vždy stoprocentně čerstvé. Všechny produkty
jsou vyrobeny podle originálních receptur, kte-
ré vznikají na podkladech poctivé české tradice
našich předků. Proto jsou fachmani z Globusu
řadu let oceňováni za svou snahu a poctivost.
Největším vyznamenáním je však pro ně zpětná
vazba od zákazníků. Ti se den za dnem a týden
za týdnem vrací pro své oblíbené potraviny, kte-
ré lze koupit pouze pod značkou Poctivá výroba
Globus buď v patnácti oblíbených hypermarke-
tech, či v malých prodejnách Fresh Dubina
a nově Fresh Stodůlky. Zároveň jsou jídla k má-
ní v nedávno otevřené restauraci v Obchodním
centru Europark ve Štěrboholech a tamtéž lze
zakoupit řeznické produkty ve stylovém pojízd-
ném trucku. V tomto obchodním centru se

příští rok otevře šestnáctý velkoformátový hy-
permarket a potraviny Poctivé výroby Globus
budou k dostání tam. „Bojujeme kvalitními jíd-
ly o přízeň zákazníků mnoho let. A jsme hrdí, že
se nám to daří. Za přijatelné ceny si u nás lidé
pochutnávají na skvělých pokrmech a za tímto
zážitkem se pravidelně vracejí. Nejen k nám do
restaurací, ale i k výrobkům Snadného vaření,
jako je svíčková či škvarková pomazánka, který-
mi usnadňujeme zákazníkům přípravu jídel,“
řekl Jan Štěch, vedoucí restaurací Globus.

„Porota České chuťovky je každý rok přísná,
ale spravedlivá. Přesně jako naši zákazníci, se kte-
rými se bavíme o tom, co jim od nás chutná. A na
základě jejich zkušeností nominujeme výrobky
i do této soutěže,“ řekl Pavel Holeček, vedoucí
řeznictví Globus a letošní Rytíř České chuti.

„Šlehačkový dort slaný karamel a chléb Ko-
vář jsme pro spotřebitele připravili k našemu pat-
náctiletému výročí pekařství a cukrářství Globus.
A jsme hrdí, že se oba výrobky povedly tak, že po-
rotě chutnají. Zákazníci mohou přijít naše výrob-
ky posoudit, oba letos hodnocené máme ve stálé
nabídce,“ řekl Pavel Meduna, vedoucí výroby
a prodeje pekařství a cukrářství Globus. (tz)

Zákazníci Globusu mohou dostat

k nákupu zkrácenou nebo pouze

elektronickou účtenku

Nejekologičtější účtenka je ta, která se na
papír nevytiskne. Nabídka elektronické
účtenky je pro všechny zákazníky progra-
mu Globus Bonus, který čítá 700 000 zá-
jemců. Podle předpokladů hypermarketů
Globus bude velké množství lidí časem
chtít právě pouze elektronický doklad,
který je k přírodě nejšetrnější. Aplikace 
jej navíc uchová po dobu dvou let. Zákaz-
níci, kteří nejsou ve věrnostním programu
Globus Bonus, mohou požadovat u po-
kladny místo klasické účtenky její zkráce-
nou variantu.

Pro 700 000 zákazníků věrnostního programu
Globus Bonus vytiskly hypermarkety Globus
ročně na 13 miliónů účtenek. Průměrně si za
rok každý z nich odnesl ke svým 22 nákupům
účtenky v souhrnné délce pět metrů. Pro uživa-
tele mobilní aplikace Můj Globus to může být
ale minulost.

„Máme možnost ročně ušetřit takřka tisíce
kilometrů účtenkového papíru, pokud zákaz-
níci, kteří používají mobilní aplikaci, zvolí
před nákupem verzi elektronické účtenky. Po-
čet aktivních uživatelů aplikace poroste, a tak
časem můžeme dosáhnout úspory i 3000 km
účtenek. Nicméně jde o volitelnou věc, pokud
spotřebitel potřebuje k nějakému nákupu tiště-
nou účtenku, vždy ji může dostat. Skrze apli-
kaci lze také účtenky sdílet například e-mailem
a podobně,“ řekla Aneta Turnovská, tisková
mluvčí hypermarketů Globus. Dodala, že
v mobilní aplikaci Můj Globus se doklady zob-
razují do 24 hodin od nákupu a zůstávají tam
po dobu dvou let, tisk účtenky tak není nutný.
Tato užitečná funkcionalita se řadí po bok
mnoha dalších praktických nástrojů aplikace
Můj Globus, kterými jsou například sdílený
nákupní seznam, nákup se Scan&Go a nyní
velmi oblíbená Akční nabídka nebo aktivace
kuponů Globus Bonus.

Ze zákona mají obchody povinnost dát kaž-
dému zákazníkovi k nákupu účtenku, pokud
o ni požádá. Ve valné většině obchodů je však
běžné, že zákazníkům účtenku vytisknou ke
každému nákupu automaticky pro případ rekla-
mace. Pro mnohé je tak elektronické uchovává-
ní pokladních dokladů vítanou variantou. (tz)

Drogerie ROSSMANN spolu se svými
zákazníky věnovala další milión korun potřebným

Kaufland má pro zaměstnance mimořádný příspěvek

Globus dostal letos na České chuťovce sedm ocenění
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Skanska připravuje projekt s názvem Rad-
lický Dřevák, který počítá s výstavbou do-
posud největšího bytového domu ze dřeva
v České republice. Vyrůst má na brownfiel-
du v ulici Radlická v Praze 5. Za architekto-
nickým návrhem stojí přední český ateliér
Jakub Cígler Architekti, který navazuje na
boom využití dřeva ve výstavbě v zahraničí.
Záměrem pilotního projektu je prokázat
funkčnost nového materiálu v rezidenční
výstavbě v podmínkách České republiky
a ověřit jeho potenciál pro budoucí využití
s cílem urychlení výstavby a redukce uhlíko-
vé stopy. Bližší pohled na využití dřeva ve
výstavbě nám poskytl Pavel Tomek, projek-
tový manažer rezidenčního developera
Skanska, který má tento průkopnický pro-
jekt na starosti. 

Popsal byste podrobněji, jak bude dílo vy-
padat a kdy předpokládáte, že zahájíte vý-
stavbu?

Radlický Dřevák plánujeme postavit v rámci jed-
nofázového projektu o celkovém počtu 177 byto-
vých jednotek, a kromě dřevostavby zahrnuje
i další dvě budovy z konvenčního materiálu. Sa-
motná čtyřpodlažní dřevostavba s téměř 80 byty
využije dřevěné CLT desky ve všech nadzemních
podlažích a bude vystavěná na železobetonové
monolitické podnoži. Začít stavět bychom chtěli
už v roce 2024. Dílo bude synonymem nízké
energetické náročnosti, moderního bydlení
a zdravého stavění.

Bude se tedy skládat z jedné dřevostavby
a dvou budov vyráběných konvenční sta-
vební technologií. To je hlavně s ohledem na
porovnání uhlíkové stopy, nebo to má jiné
vysvětlení? 

Byl to jeden z klíčových důvodů, protože nám
tím projekt poskytne unikátní příležitost po-
rovnat dvě různé stavební technologie z hledi-

ska rychlosti výstavby a managementu stavby,
ale hlavně z hlediska snížení uhlíkové stopy.
Zároveň je nutné říct, že přestože v zahraničí
nyní zažívá výstavba velkých objektů ze dřeva
doslova boom, v České republice je v podstatě
na začátku. Proto postupujeme u této průkop-
nické aktivity podobně jako u ostatních inova-
tivních řešení, tj. s opatrností a respektem. I tak
bude však tato stavba největší bytovou dřevo -
stavbou v ČR.

Proč jste se rozhodli využít právě CLT de-
sky? 

Křížem lepené desky CLT jsou nejlepší volbou
pro daný druh dřevěné konstrukce nejen díky
svým statickým vlastnostem, ale také z hlediska
životnosti, odolnosti vůči negativním vlivům,
jako jsou škůdci či vlhkost, akustiky a požární
odolnosti. V západní Evropě, kde je výstavba
větších budov ze dřeva již poměrně rozšířena, se
tento systém osvědčil. 

Jaké přednosti má dřevo jako stavební ma-
teriál? 

Především je ve srovnání s konvenčním materi-
álem daleko udržitelnější vůči životnímu pro-
středí – má výrazně nižší uhlíkovou stopu než
jiné materiály, a je efektivnější i z pohledu cir-
kulární ekonomiky. Do stavebnictví přináší
rychlejší výstavbu i vyšší bezpečnost práce díky
menšímu počtu pracovníků na stavbě. Dům
z dřevěných panelů CLT disponuje velmi dlou-
hou životností, na jejímž konci může být udrži-
telněji zdemolován a zrecyklován. Vedle toho
má ale také estetický, psychologický i zdravotní
přínos. Existují desítky vědeckých studií, které
potvrzují pozitivní vliv dřeva na psychiku
a zdraví člověka. Je dokázáno, že dřevo v interi-
éru zvyšuje produktivitu práce až o 8 % a záro-
veň snižuje tepovou frekvenci. Z hlediska vývo-
je a lidské historie jde o přirozené prostředí,
které má zklidňující účinky, podporuje kreativi-
tu a dodává pocit spokojenosti.

Má dřevo také nějaké limity, musí se s ním
pracovat jinak než s klasickým stavebním
materiálem? 

Stejně jako je tomu u konvenčních stavebních
materiálů, má i dřevo své slabší stránky. Napří-
klad z něj není možné stavět podzemní části bu-
dov, v nadzemní části je pak nutné zohlednit
specifika dřeva ve vztahu k akustice, vibracím či
požární bezpečnosti. V současné době jsou však
všechny tyto otázky snadno řešitelné. 

V Česku je možné stavět ze dřeva jen do výš-
ky 12 metrů, tedy zhruba čtyřpatrovou bu-
dovu, ale v zahraničí se staví i vyšší. Proč to-
mu tak je?

Jediným důvodem je velmi přísné nastavení če-
ských požárních norem. Ty jsou přísnější než
v okolních zemích a realizaci vyšších dřevosta-
veb aktuálně neumožňují. Situace je pochopitel-
ná, jelikož takovéto konstrukce zatím v ČR ne-
jsou obvyklé, nicméně pevně věříme, že přibý-
vající realizace takovýchto velkých dřevěných
budov umožní velmi opatrné limity ověřovat
a posouvat. Mimochodem náš projekt je díky
tomu přísnému nastavení pod velkým drobno-
hledem a kladné stanovisko hasičů ke společné-
mu povolení, které jsme obdrželi, vypovídá
o velmi bezpečném řešení naší stavby. CLT pa-
nely umožňují realizaci až dvacetipodlažních
objektů a v tom vidíme veliký potenciál.

Požární bezpečnost je velmi přísně střežená
u všech staveb. Je to v tomto případě jinak
než u klasické budovy? 

Dřevostavba z pohledu požární bezpečnosti
staveb nepředstavuje větší riziko než objekty re-
alizované tradičním způsobem výstavby. Musí
totiž plnit stejné normy jako ostatní stavby. Po-
žadované požární odolnosti je dosaženo opláš-

těním nosné dřevěné konstrukce sádrovláknitý-
mi deskami, které brání přenosu žáru do nosné
konstrukce. Konstrukce plní požadavky pro typ
DP2. Chování dřevěných prvků při požáru, po-
kud by k nim oheň přeci jenom nakonec pro-
niknul, je dobře předvídatelné a hodnotitelné.
Odhořívání dřeva se řídi jednoznačnými prin-
cipy, je tedy snadno hodnotitelné zeslabení jed-
notlivých prvků dřevostavby v čase a definování
kritických stavů. 

Na co dalšího je potřeba si dát pozor, jak je
to třeba s vlhkostí?

Celá stavba je pečlivě a profesionálně navržena
v konzultaci s výrobci materiálů i „dřevostaveb-
ními“ firmami. To znamená, že je důkladně za-
izolována proti jakémukoli působení kapalné
vody a zároveň skladby jsou navrženy jako di-
fuzně otevřené, aby dřevo mohlo dýchat a ne-
docházelo v konstrukci ke kondenzaci. Samot-
né CLT panely jsou vysušeny na 12% vlhkost,
což je vlhkost nevhodná v podstatě pro všechny
škůdce. Panely jsou také maximální možnou
měrou chráněny před povětrností během pře-
pravy na stavbu i po dobu stavebních prací.

Zmínil jste akustické vlastnosti, musí se také
postupovat jinak než u klasického projektu?

Dobrých akustických vlastností lze u dřevostav-
by dosáhnout jednoduchými zásadami. Zvuko-
vý útlum (vzduchový nebo kročejový) kon-
strukce v dřevostavbě závisí především na
správné volbě a provedení všech detailů nosné
konstrukce, na vlastnostech jednotlivých vrstev
následného opláštění, na způsobu spojení jed-
notlivých vrstev dohromady a na provedení du-
tého prostoru mezi vrstvami (vyplnění zvuko-
vou izolací). V rámci nosné konstrukce jde
o pružné podložení svislých CLT panelů a ko-
tevních spojů pomocí akustických pásek, v pří-
padě stěn jde o doplnění skladby konstrukce
o nezávislé akustické předstěny např. ze sádro-
vláknitých desek, které mají vyšší objemovou
hmotnost než např. sádrokarton. Pro skladby
stropních konstrukcí je možné využít jak těžké,
tak i lehké plovoucí podlahy, případně lze
skladbu doplnit akustickým podhledem.

Stavba má vyrůst na brownfieldu v praž-
ských Radlicích, jaké je to místo na bydlení? 

Lokalita projektu se nám jeví jako ideální. Jde
o poměrně centrální část města, je situována
v blízkosti metra, díky kterému během jednotek
minut dojedete do centra, a přitom jsou v bez-
prostředním sousedství krásné přírodní rekre-
ační plochy, jako například Dívčí hrady. Navíc
jde o revitalizaci brownfieldu, což je žádaný
a velmi správný přístup k rozvoji městské struk-
tury. Celé území se nyní dynamicky mění
a vzniká zde nová, velmi zajímavá architektura
se silnou orientací na životní prostředí.

ptala se Kateřina Šimková

Unikátní budova v Praze: Synonymum nízké
energetické náročnosti, moderního bydlení a zdravého stavění

Češi se obávají rostoucích nákladů zejména
u energií (93 %), potravin a spotřebního
zboží (92 %) a pohonných hmot (81 %). Tři
čtvrtiny populace (73 %) se obávají rostou-
cích nákladů na bydlení či nedostupnosti
bydlení. 

Pocity Čechů potvrzují i data Českého statistic-
kého úřadu, podle kterých byl meziroční nárůst
cen v kategorii Bydlení 24,9 %, tedy druhý nej-
vyšší hned po kategorii Stravování a ubytování
(25,3 %; zdroj ČSÚ, září 2022).

Lidé proto očekávají také pomoc od státu.
Tři čtvrtiny souhlasí, že by stát měl v následují-

cích letech pomáhat domácnostem s financo-
váním bydlení, a to různými způsoby. U finan-
cování nového bydlení zejména zastropová-
ním sazeb na hypotékách, zvýšením dostup-
nosti sociálního bydlení a podporou výstavby
nových bytů. U stávajícího bydlení Češi očeká-
vají podporu od státu zejména v zastropování
cen energií a poskytnutí příspěvku na bydlení
a na energie.

Jednou z možných forem podpory financo-
vání bydlení je i stavební spoření, které v sou-
časné době využívá třetina populace, další třeti-
na populace ho využívala v minulosti. 

Nejčastějším účelem, ke kterému lidé pro-
středky ze stavebního spoření využili nebo plá-

nují využít, je řešení bydlení. Šest z deseti lidí,
kteří stavební spoření již ukončili, získané pro-
středky využilo na nákup či rekonstrukci ne-
movitosti nebo pořízení vybavení domácnosti.
Asi desetina stavební spoření využila jako fi-
nanční rezervu, necelá desetina jako spoření
pro děti.

Ke stavebnímu spoření lze v současné době
získat státní podporu až 2000 Kč za rok. Pokud
by byla státní podpora poskytovaná v současné
výši, o sjednání stavebního spoření by měla zá-
jem téměř polovina populace (49 %). Pokud by
byla stanovena podmínka využití úspor na ná-
klady spojené s bydlením, byl by zájem o něco
nižší (41 %). 

S klesající mírou státní podpory významně
klesá i zájem o stavební spoření. Při poloviční
výši příspěvku, tj. maximálně 1000 Kč za rok, by
o stavební spoření mělo zájem 24 % lidí, bez
státní podpory pouze 16 % lidí.

Sedm z deseti Čechů souhlasí s tím, že by
měla být zachována státní podpora stavebního
spoření ve výši až 2000 Kč za rok. Více než po-
lovina Čechů je také přesvědčena, že díky sta-
vebnímu spoření mají k dispozici úvěry, které
v jiných institucích nedostanou. Polovina Če-
chů také vidí ve stavebním spoření vhodný ná-
stroj pro snížení energetické náročnosti bydlení
(možnost investice do fotovoltaiky, tepelných
čerpadel apod.). (tz)

Tři čtvrtiny Čechů očekávají v současnosti pomoc od státu

Pavel Tomek, projektový manažer
rezidenčního developera Skanska
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Naše kavárna

Lego naší legislativy

M. Vašek řídí Hypoteční banku
a ČSOB Stavební spořitelnu 
Martin Vašek se stal generálním ředitelem Hypo-
teční banky a ČSOB Stavební spořitelny. V rámci
skupiny ČSOB se přesouvá z pozice generálního
ředitele ČSOB Penzijní společnosti a KBC Asset
Management, pobočky ČSOB. V těchto pozicích
ho nahradí Marcela Suchánková. 

J. Bradna obchodním ředitelem
PST CLC Mitsui-Soko 

Novým obchodním ředitelem společnosti PST
CLC Mitsui-Soko byl jmenován Jiří Bradna. Je
současně místopředsedou představenstva PST
CLC Mitsui-Soko.

Botanická zahrada 
s novým vedením
Po více než třiceti letech stane v čele Botanické
zahrady Liberec nový ředitel. Stávajícího šéfa
Miloslava Studničku vystřídá absolvent České
zemědělské univerzity v Praze Václav Lenk.

Výklad zákona 
ohledně bankovních záruk

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské sou-
těže Petr Mlsna zmírnil svým nedávným druho-
instančním rozhodnutím výklad zákona o zadá-
vání veřejných zakázek ohledně bankovních zá-
ruk požadovaných v zadávacích řízeních. Před-
seda Mlsna zrušil a vrátil k novému projednání
rozhodnutí týkající se postupu statutárního měs-
ta Olomouce v jedné ze stavebních zakázek.
V prvoinstančním rozhodnutí Úřad zamítl ná-
vrh proti vyloučení jednoho z dodavatelů kvůli
tomu, že zadavateli předložil prostý sken záruční
listiny, tedy ne její „originál“, jak je vyžadováno
zákonem. Originál pak byl předložen až po uply-
nutí lhůty pro podání nabídek.

Zákon o zadávání veřejných zakázek v § 41
stanoví, že účastník zadávacího řízení prokáže
v nabídce poskytnutí jistoty předložením origi-
nálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit
zadavateli za stanovených podmínek jistotu,
jde-li o bankovní záruku. Současně podle § 48
odst. 3 zákona zadavatel vyloučí účastníka za-
dávacího řízení, který neprokázal složení poža-
dované jistoty nebo nezajistil jistotu po celou
dobu trvání zadávací lhůty.

Podle předsedy Mlsny byla podoba ustano-
vení zákona o jistotě a potažmo bankovní záru-
ce koncipována v době, kdy záruční listiny exis-
tovaly a byly předkládány v listinné podobě. Je-
jich podoba pak vyžadovala specifické postupy
a rovněž to, aby zadavatel disponoval originá-
lem této listiny. Záruční listiny v elektronické
podobě však často nejsou – tak jako v posuzo-
vané věci – k čerpání záruky vyžadovány. Je te-
dy nutno akceptovat fakt, že potřeba zadavatele
disponovat záruční listinou změnila svůj obsah. 

V současné době navíc zákonodárce směřu-
je k tomu, aby i zákon reflektoval posun, který
v důsledku elektronizace veřejného zadávání
v praxi nastává. (tz)

Sponzoring, charita, pomoc

Múzy Inspirace
Zájemci o umění a nové technologie mohou
zakoupit unikátní virtuální obrazy dm drogerie
markt. Vznik NFT kolekce je součástí kampaně
Zažij sílu inspirace, která podněcuje k odvaze
vybočit ze zajetých kolejí. Prodej unikátních děl
bude probíhat online na www.dm-muzy.cz a vý-
těžek z něj poputuje v rámci aktivity Giving Fri-
day na pomoc lidem v tíživé sociální situaci.
Společnost dm jako součást celoroční kampaně
Zažij sílu inspirace představila šest motivů ob-
razů, které bude možné získat v podobě NFT,
tedy Non-Fungible Token. Ilustrace z kolekce
Múzy Inspirace vyjdou v limitované edici sta di-
gitální děl zapsaných do blockchainu. Každé
NFT má svou sběratelskou hodnotu, jejich bu-
doucí majitelé však současně dílo získají v tisko-
vé kvalitě spolu s dalšími odměnami a možností
vyhrát podepsaný autorský tisk své Múzy. (tz)

Úplné novinky i náprava předchozích chyb.
Už jen podpis prezidenta chybí k tomu,
abychom se přiblížili změnám ve vztahu
mezi obchodníky a nakupujícími. Co čekat
od změn, které přinesou férové prezentace
slev, změny v záruce a reklamacích, zveřej-
ňování uživatelských recenzí a řadě dalších
oblastí? Asociace pro elektronickou komer-
ci (APEK) připravila komplexní materiál,
který je určen primárně pro e-shopy a od-
povídá v něm na ty nejdůležitější otázky
ohledně aktuálních novinek.

„Legislativní procesy s dopadem na e-commer-
ce sledujeme v rámci naší činnosti neustále.
Proto nás novinky v ochraně spotřebitele, které
jsou zahrnuté v novele připravené k podpisu pa-
na prezidenta, nezaskočily. Bohužel se celý pro-
ces táhl dlouhou dobu a do poslední chvíle ne-
bylo jasné, v jaké podobě bude finální verze při-
jata. Na obchodníky toho čeká poměrně dost,
z našeho pohledu jde opravdu o největší změny
od roku 2014, kdy nabyl účinnosti nový občan-
ský zákoník,“ komentoval legislativní novinku
výkonný ředitel APEK Jan Vetyška. 

O tom, že se slevy budou muset nově odvo-
zovat z reálně prezentované nejnižší ceny za po-
sledních 30 dní, už asi slyšela většina obchodní-
ků. Stejně tak o tom, že uživatelské recenze bude
třeba ověřovat, respektive o nich správně infor-
movat. Nebo že se něco mění v oblasti odpověd-
nosti za vady a vyřizování reklamací. 

„Při sestavování nového materiálu jsme se
snažili pokrýt maximum možného z novinek
pro e-shopy, a to co nejsrozumitelnější formou
s praktickými příklady. Změny přinesou opět
řadu nových povinností, na druhou stranu je
třeba ocenit, že se podařilo napravit i některé
chyby z minulosti,“ upozornil Vetyška. „Není
tak už sporu o tom, že obchodník má v případě
odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů nárok
požadovat po spotřebiteli náhradu nákladů na
uvedení zboží do původního stavu v případě,
kdy jej užíval nad rámec běžného vyzkoušení.“

Jestliže bude obchodník prezentovat při pro-
deji zboží slevu, nově bude muset odkazovat na
referenční cenu. Tou bude nejnižší cena, za kte-
rou nabízel konkrétní výrobek v 30 dnech před-
cházejících slevě. „Cílem opatření je, aby nedo-
cházelo k umělým změnám cen před zveřejně-
ním slevy,“ uvedl Vetyška. Existují však i výjim-
ky. Například v případě pokračující slevy, kdy
obchodník průběžně snižuje cenu zboží ve slevě.
Potom může odkazovat na referenční cenu starší
30 dnů. Měl by však dodržet pravidlo přiměřené
doby, po kterou takovou slevu bude prezentovat.
Výjimku pak má i zboží podléhající rychlé zkáze.

„Smyslu opatření rozumíme, ale je na něm
znát, že v rámci přijímacího procesu se objevilo
až v samotném závěru projednávání, a nebyl tak
obvyklý prostor pro připomínky. Věřím ale, že
v rámci ČR bude k novým pravidlům státní
správa přistupovat rozumně a postupně se vy-
tvoří jasná pravidla i v oblastech, která jsou nyní
s otazníkem,“ řekl Jan Vetyška.

Odpovědnost za vady, kterou spotřebitelé
označují obvykle za „záruku“, dozná několika
změn. Především se upravují pravidla pro prodej
zboží s digitálním obsahem a také nároky spotře-
bitele z vadného plnění „Primárním způsobem
nápravy vadného zboží bude dle nového znění
občanského zákoníku odstranění vady. Odstraně-
ní vady má mít ale dvě podoby, a to dodání nové
věci bez vady nebo opravu věci. Nicméně prodá-
vající bude moci odstranění vady zboží těmito
dvěma způsoby odmítnout, bude-li takové odstra-
nění vady nemožné nebo nepřiměřeně nákladné.
Pokud dojde k takovému odmítnutí, kupující bu-
de oprávněn požadovat přiměřenou slevu nebo
odstoupit od smlouvy,“ sdělil Jan Vetyška.

Dobrou zprávou pro obchodníky je, že
v případě, kdy si spotřebitel nevyzvedne zboží
po vyřízení reklamace, může si nárokovat
skladné v přiměřené výši. „Nejdříve je ale povi-
nen kupujícího o ukončení reklamačního řízení
informovat a samozřejmě nesmí skladné vyža-
dovat od prvního dne. Musí ponechat spotřebi-
teli dostatečnou lhůtu na vyzvednutí.“ 

Hojně diskutované jsou také nové povin-
nosti při zveřejňování uživatelských hodnocení
a recenzí na webu e-shopu. „Obchodník musí
v první řadě informovat o tom, zda a případně
jak ověřuje pravost takových hodnocení. Za ne-
kalou obchodní praktiku je pak výslovně ozna-
čena situace, kdy sám prodávající nebo třetí
osoba na jeho požadavek vytváří falešné recen-
ze. Nebo že neověřená hodnocení označuje za
ověřená,“ dodal Jan Vetyška. (tz)

Férové slevy, reklamace jinak,
zboží opravdu jen na vyzkoušení

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

Kuchařka pro mě a moje tělo
Julie Kučerovská
Autorka bestsellerové Kuchařky pro teenagery
přichází s dalším titulem. Autorka se při přípra-
vě této kuchařky spojila s renomovanými od-
borníky a s platformou Moje tělo je moje, kteří
jí důležité otázky o výživě pomohli zodpovědět
objektivní a citlivou formou. Kniha obsahuje 
90 snadných, chutných a mnohokrát ozkouše-
ných vegetariánských receptů. Jak ale sama
autorka říká, u většiny receptů si čtenář může
doplnit maso podle vlastních preferencí. Ku-
chařka je určena všem, kteří začínají přebírat
zodpovědnost za vlastní stravování a zjišťují, co
všechno to obnáší. Vaření, nakupování, pláno-
vání, ale také zamýšlení se nad vlastním vzta-
hem ke svému tělu a jídlu. Kapitoly jsou rozdě-
lené podle ingrediencí, které je dobré mít doma,
nechybí ani základní seznam na nákup. Všech
90 receptů je dopodrobna popsaných, aby je
každý pochopil a zvládl sám uvařit.

Agilní přístupy vývoje produktu 
a řízení projektu
Jan Doležal 
Kniha komplexně mapuje tzv. agilní přístupy
vývoje produktu, řízení projektu apod. od koře-
nů, tedy jak a kde tyto přístupy a principy vlast-
ně vznikly až po nejnovější techniky, metody
a postupy. Vše je vysvětleno ve vazbách, kontex-
tu, demonstrováno na příkladech a podáno ma-
ximálně srozumitelně tak, aby čtenář pochopil,
jak to vše celé funguje. Čtenář se seznámí s filo-
zofií a principy, základními technikami a meto-
dami na tzv. týmové úrovni a také se škálová-
ním agilních přístupů do části nebo celé organi-
zace za účelem tzv. byznys agility. Publikace se
snaží danou oblast zmapovat a uvést do souvi-
slostí, aby čtenář pochopil, proč jsou věci, tak
jak jsou, k čemu jsou dobré, jaké mají vlastnosti
a podmínky použití. Udává ucelený pohled na
problematiku agilních přístupů. Nejde tak jen
o jednotlivé prvky, ale spíše o celkový pohled
(les, a nejen jednotlivé stromy).

Herečka
Jana Poncarová 

První světová válka skončila a duch
divokých 20. let posedl srdce všech

svobodomyslných umělců. Patřila mezi ně i he-
rečka Jarmila Horáková. Za oponou jejího ta-
lentu se však skrývala vážná nemoc, která oslni-
vou kariéru přerušila v zárodku. O dvě desetile-
tí později objevuje Jarmilin příběh také herečka
a spisovatelka Olga. V období protektorátu se
pro ni výjimečný osud stává ne jen inspirací, ale
i mostem ke svobodě.

Užívej života – rady a glosy
Halina Pawlowská

Užívej života! je soubor návodů,
přikázání, povzdechů a historek,

které mohou nejen pobavit, ale taky najít vý-
chodisko z chmurné reality. Jak říká autorka, je
nutno podívat se pravdě do očí: Je přece jasné,
že kdo je stár, nemůže být suprstár! 

Mají v nebi skleničky? 
Martina Preissová

Přelomový školní rok
1989/1990 zvídavýma

očima malé holky z jihomoravské vinařské ves-
nice. Hořký i sladký. A ani trochu černobílý. 

Kinského zahrada 
Jakub Železný

Pražská Kinského zahrada a její okolí
skrývají řadu tajuplných zákoutí. Právě

tady se odvíjejí osudy hrdinů, a hlavně hrdinek
prozaické prvotiny Jakuba Železného. Zkušený
televizní novinář vyměnil razantní styl z obra-
zovky za vyprávění křehkých příběhů o ženách.

Šípem zasažen
Karel Šíp, Jiří Slíva

Zábavné monology, dialogy, perličky
ze zákulisí, životní moudra i vzpomín-
ky na herecké kolegy – toho všeho si

užijete plnými doušky. Naskočte na vlnu dobré
nálady a nechte starosti odplynout s pohodo-
vým vyprávěním, které vám zaručeně vyčaruje
úsměv na tváři!

www.albatrosmedia.cz

INZERCE

Krysí ostrov a jiné povídky 
Jo Nesbo

Vyprávění o odplatě
z postpandemické Ame-

riky, zpověď vědce, který objevil lék proti stár-
nutí, střet zabijáků připomínající šachovou
partii, soupeření dvou mladíků o tutéž dívku
a synův boj s otcem o dědictví. Mrazivé příbě-
hy ukazují nedalekou budoucnost, v níž se
zhroutila tradiční společnost. Spolehnout se dá
už jen na rodinu a blízké přátele – a někdy ani
to ne. 

Budování úspěšného týmu
Jan Mühlfeit, Pavel Pumprla 

Někdejší prezident Microsoftu
v Evropě, kouč úspěšných manaže-

rů i sportovců Jan Mühlfeit a bývalý kapitán če-
ské basketbalové reprezentace a konzultant
v oblasti leadershipu Pavel Pumprla spojili síly.
Odhalte s nimi tajemství úspěšných týmů!
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DZ Dražice jsou výrobcem moderních ohříva-
čů vody či akumulačních nádrží a výhradním
dodavatelem tepelných čerpadel značky NIBE
pro Českou republiku a Slovensko. Navíc se
(stejně jako řada jiných inovativních společnos-
tí) vydávají cestou udržitelného rozvoje: se zá-
měrem poskytovat komplexní energeticky
úsporná řešení v současné energetické krizi
a reagovat na aktuální poptávku vznikla nedáv-
no speciální divize DZD Solar. Díky tomu má
společnost DZ Dražice ve svém portfoliu i foto-
voltaické systémy kombinovatelné s mnoha dal-
šími produkty značek Dražice a NIBE (včetně
tepelných čerpadel, ohřívačů vody nebo solár-

ního úložiště). Mezi její nejinovativnější pro-
dukty patří např. hybridní solární uložiště Slu-
nečnice S3, inteligentní ohřívač vody OKHE
Smart 3. generace a revoluční řada tepelných
čerpadel NIBE „S“.

Základní principy Průmyslu 4.0 – tedy auto-
matizace a digitalizace výrobních, skladovacích
a logistických procesů – jsou i v DZ Dražice
způsobem, jak dosáhnout vyšší kvality výrobků,
minimalizovat počet vadných kusů a zvýšit pro-
duktivitu práce. „Aplikaci Průmyslu 4.0 a jeho
principů do výroby, skladování, balení a distri-
buce považujeme za cestu k efektivitě a k ještě
větší konkurenceschopnosti. Důležité je pro nás

i to, že automatizací a robotizací zvyšujeme kva-
lifikaci zaměstnanců a jejich bezpečnost, což
přispívá k naší rostoucí atraktivitě mezi potenci-
álními uchazeči o zaměstnání na tuzemském 
trhu práce,“ komentoval Karel Pacourek, gene-
rální ředitel společnosti DZ Dražice. 

„Na začátku celého životního cyklu pro-
duktu stojí jeho výroba, jež by měla být co nej-
šetrnější k životnímu prostředí i ke zdraví lidí,
kteří se na ní podílejí. Motivací, jež nás přiměla
přistoupit k zavádění principů Průmyslu 4.0,
proto nebylo jen zvýšení produktivity našich
výrobních linek, ale také snižování ergonomic-
kého zatížení pracovníků a zlepšování jejich
celkových podmínek výroby. Jako partnera
jsme si přizvali společnost ABB, díky níž jsme
v areálu v Luštěnicích v posledních letech plně
zautomatizovali proces výroby. Dodala nám to-
tiž sedm robotů (včetně dvou svařovacích bu-
něk na klíč, což jsou vlastně kompaktní robotic-
ká pracoviště) a přispěla k automatizování liso-
vacích operací. Výsledkem této náročné opera-
ce bylo zefektivnění výroby, optimalizace
nákladů a omezení finančních ztrát za covidové
krize, takže jsme nemuseli výrazněji omezovat
provoz,“ uvedl Lukáš Formánek, technický ře-

ditel DZ Dražice, a dodal: „Nezapomínáme ani
na moderní formy digitalizace, které slouží mj.
k vzdálenému monitoringu robotů, diagnostice
a zálohování řídicího systému a programů.
Analýza získaných dat nám navíc může poslou-
žit k prediktivní údržbě, díky níž se dá předví-
dat vývoj stavu jednotlivých zařízení, a včas tak
odhalit potenciální problém.“ 

Koncept Průmyslu 4.0 přispívá k optimali-
zaci výroby produktů a jejímu následnému
efektivnímu propojení se skladováním a logisti-
kou. V areálu společnosti DZ Dražice v Luštěni-
cích se proto nachází i plně automatizovaný
sklad s plochou zhruba 5100 m2, výškou 14,5 m
a 5599 paletovými místy, který byl otevřený na
začátku roku 2020. Tato budova disponuje ka-
pacitou naskladnění až 12 000 ohřívačů vody
a vlastní paletárnou, kde se jednotlivé výrobky
skladují a expedují. (tz)

představení digitalizovaného skladu 
DZ Dražice v Luštěnicích:

www.youtube.com/watch?v=6LVa-Y04VGY

představení výrobního procesu v DZ Dražice: 
www.youtube.com/watch?v=Pz6wR8naAzk

Průmysl 4.0 v DZ Dražice: cesta k efektivitě,
konkurenceschopnosti i udržitelnému rozvoji

Nedostatek pracovních sil, narušené dodavatelské řetězce, energetická krize – to jsou glo-
bální problémy, které eskalovaly v důsledku pandemie nemoci covid-19 i války na Ukrajině.
V důsledku této situace ještě více roste tlak na udržitelný rozvoj: a cestou k němu může být
tzv. Průmysl 4.0. Podle statistik Mezinárodní federace robotiky byl v roce 2021 ve světových
továrnách instalován historicky nejvyšší počet průmyslových robotů – cca 517 000: celkově
jich je v provozu zhruba 3,5 miliónu. Robotizace postupuje i v České republice, kde bylo
v témže roce zprovozněno přibližně třikrát více robotů než v roce 2010. Řada především
větších firem v ČR, a to i mimo automobilový průmysl, však implementovala principy Průmys-
lu 4.0 do svých procesů již před covidovou krizí. Příkladem je společnost DZ Dražice, největší
český výrobce ohřívačů vody, která má zautomatizovanou řadu výrobních procesů, skladová-
ní, balení i distribuci svých produktů. A v automatizaci a digitalizaci dále pokračuje.


