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Vážení čtenáři,

tak už to začalo… Myslím horkou 
předvolební kampaň před vlast-
ním říjnovým hlasováním. Za-
tím jsme od kandidujících stran 
a hnutí neslyšeli nic převratné-
ho, invence je nedostatkové zbo-
ží. Místo myšlenkových soubojů 
na základě volebních programů 
se strany v honbě za poslanecký-
mi mandáty vzájemně pomlouva-
jí a ujišťují, s kým po volbách do 
koalice půjdou a s kým ne. S Pe-

píkem ano, s Frantou možná, s Tondou určitě ne!  A s Lojzou? To 
už vůbec ne! Politická scéna tak připomíná partu kluků, kteří se 
dohadují, s kým si na plácku zakopou do míče.

Jenže po volbách může být vše jinak. Kdy bude ustavena nová 
vláda je zatím ve hvězdách, ale jedno víme. Zdědí těžké závaží 
v podobě dalšího zvýšení mezd ve státní správě, které bude mu-
set „utáhnout“.

Jak výstižně říká akademický pracovník Štěpán Křeček z VŠE 
v Praze, získané příjmy státního rozpočtu ze šlapající ekonomi-
ky se použijí na mzdy státních zaměstnanců, jejichž počty se 
zvyšují, čímž se snižuje jejich produktivita. V takové situaci je 
navyšování platů fackou soukromému sektoru. Mzdy by se zvy-
šovat měly, ale jen na základě redukce počtu státních zaměst-
nanců, elektronizace státní správy a růstu produktivity práce. 
Tolik názor akademika, který nezbývá než podepsat. 

Jenže - elektronizace či růst produktivity práce ve státní sprá-
vě? Uvedu příklad za všechny. Potřebujete vyměnit řidičský 
průkaz, jemuž končí platnost? Musíte se jít osobně poklonit na 
příslušný úřad v místě trvalého bydliště. Na rozdíl od výměny 
občanky, kterou vyřídí kterákoliv radnice. Navíc v případě řidi-
čáku je nutné přinést svoji papírovou fotografii, vyfocení přímo 
na úřadě jako u občanky není možné. Však také tento „kousek“ 
ocenila anketa Absurdita roku 2017, o níž píšeme na straně 13.

Ale kdo ví… Třeba úředníky po opětovném zvýšení platů na-
padne už konečně něco rozumného. Totiž, že průkazy by měly 
mít neomezenou platnost, když už úřady mají naše osobní úda-
je ve svých počítačích.

Přeji hezký podzim a šťastnou ruku u voleb.

Karel Směták

Stalo se 4

Aktuálně
Podnikatelé plují na vlně optimismu 8

Volby: Co zůstane ze slibů? 10

Výročí firmy                                                    
Kv.Řezáč: Tradice i nové nápady 12

GASCONTROL: 25 let v energetice 23

Anketa
Absurdita roku 2017: 

Odvod DPH z neproplacených faktur 13

Finance
Problém pozdních plateb: Bity jsou hlavně malé firmy 16

Technologie
Do technických překladů vstupuje umělá inteligence         18  

Reportáž
Jaká byla letošní Lobby Tour? 20                  

Podnikání
Pronájem zaměstnanců: Dobrý tah, ale i tenký led 22                  

Téma
Současné české strojírenství: Dobývání trhů i nové výzvy 26

Průmysl 4.0 – téma zatím pro třetinu velkých firem 28

Výstaviště opět baštou strojařů 29

Automatizace strojírenství? Jasná volba bílých plášťů 30

Legislativa
GDPR: Magickou zkratkou se „trápí“ již  většina firem 33

Zahraniční trhy
Írán – země s obrovskými šancemi pro dobrý byznys 34

Obchody s Ruskem nabírají na obrátkách 36

Pohlednice 37

SPECIÁL: DOPRAVA A LOGISTIKA
Aktuálně z oboru:           Dopravě stále schází kvalitní 

  infrastruktura 2

Legislativa: Silniční balíček EU: 

  Podle dopravců je nepřijatelný 3

Personální stav:     Chybí až deset tisíc řidičů, 

  lidé schází také v logistice 4

Logistické trendy:             Digitální technologie boří zažité procesy 6

Tipy pro dopravce:             Kriminalita na kolech:   

 Jak se jí účinně bránit? 7

  Námořní doprava je stále IN         7

Obsah

V tomto vydání L bby se prezentují:
ABF, a.s.; ARES GROUP s.r.o.; COSG/DESIGN; Česká exportní 
banka, a.s.; DD-Hippero s.r.o.; Ha-vel internet, s.r.o., HELICAR a.s.; 
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.; Kovosreal s.r.o.; Kv.Řezáč, s.r.o.; 
Lucy Diamonds; MAMBA AIR, s.r.o.; NKT s.r.o.; PP Agency s.r.o.; 
PROMAN s.r.o.; Rotor Clip s.r.o.; STAR Czech s.r.o.; TERINVEST, spol. 
s r.o.; Tiskárna Libertas, a.s.; Veletrhy Brno, a.s.; Zámek Zábřeh.

32017 | 2  L bbyPartnerem vydání 
je společnost Ha-vel



4 L bby  2 | 2017

 Ministerstvo průmyslu a obcho-
du ČR vydalo Zprávu o vývoji 
malého a středního podniká-

ní, která se však u odborné veřejnosti 
setkala spíše s kritikou. Například Hos-
podářská komora ČR (HK ČR) ji hodnotí 
jako popisný a faktografický dokument, 
který však neobsahuje odpovědi na 
základní otázku. A sice, jak stát malé 
a střední podnikatele a živnostníky 
podpořil. Podle Komory materiál téměř 
vůbec nehodnotí efektivnost uskuteč-

něné podpory ani podrobněji neana-
lyzuje jednotlivá konkrétní opatření. 
Místo toho, aby předložený dokument 
dokladoval a rozebral, jak podnika-
telům pomohl, přináší jen obsáhlou 
mozaiku informací o různých formách 
a možnostech podpory malého a střed-
ního podnikání v roce 2016. Zpráva 
také obsahuje kapitolu o pokračujícím 
snižování byrokratické zátěže. Takový 
vývoj je ale podle HK ČR v době rostou-
cí regulace podnikatelského prostředí 

spekulativní. „Tato vláda o snižování 
byrokracie a papírování hovoří jen ve 
velmi obecných frázích a formou pří-
slibů. Konkrétní kroky nicméně podni-
katelé a živnostníci, bohužel, nepocí-
tili,“ řekl viceprezident HK ČR Roman 
Pommer. Další aspekt, který HK ČR 
v souvislosti s podporou drobných pod-
nikatelů postrádá, je jakákoliv zmínka 
o mistrovské zkoušce, kterou Komora 
považuje pro další rozvoj drobného 
podnikání a řemesla za stěžejní. 

HK kritizuje Zprávu o byznysu 

Ekonomice se daří, nové firmy  
přibývají extrémní rychlostí 
 V prvním pololetí letošního roku 

vzniklo v ČR 17 404 nových fi-
rem, což je o 27 procent víc než 

ve srovnatelném období loňského 
roku. Přitom v roce 2016 bylo založe-
no nejvíce firem za posledních 10 let. 
Nové firmy nejčastěji podnikají ve 
službách, velkoobchodu nebo oblas-
ti nemovitostí. Každá čtvrtá má sídlo 
v Praze. Tyto informace vyplývají z da-
tabází a výpočtů poradenské společ-
nosti Bisnode. „V roce 2016 vzniklo 

nejvíc firem za posledních deset let 
a aktuální statistiky naznačují, že 
by tento rekord mohl letos padnout. 
Enormní zájem podnikatelů o zaklá-
dání nových firem souvisí v boomem 
tuzemské ekonomiky, nicméně ta již 
začíná vykazovat známky přehřátí,“ 
říká analytička Bisnode Petra Štěpá-
nová. Do základního kapitálu nových 
firem v prvním pololetí 2017 podni-
katelé investovali 100,7 miliardy Kč, 
zatímco v roce 2016 to bylo 9,4 mi-

liardy. „Meziroční skok v celkovém 
objemu základního kapitálu nově 
registrovaných firem obstarala jedi-
ná firma – akciová společnost EPIF 
Investments, která podniká v oblasti 
pronájmu a správy nemovitostí se 
základním kapitálem 91,1 miliardy 
Kč a patří do skupiny Energetického 
a průmyslového holdingu,“ dodala 
Petra Štěpánová s tím, že bez EPIF 
Investments by objem základního ka-
pitálu mírně přesáhl 9,6 miliardy Kč.

 Poslanci podpořili ve třetím 
čtení novelu zákona o Hos-
podářské a Agrární komoře 

ČR, která umožňuje vznik Právního 
elektronického systému pro podni-
katele (PES).  Tento systém je prvním 
krokem na cestě k odstranění admi-
nistrativní zátěže tuzemských pod-
nikatelů a živnostníků. Každá velká 
firma i nejmenší živnostník si díky 
tomuto projektu budou moci snad-
no a rychle na jednom místě ověřit 
všechny povinnosti, které se týkají 
právě jejich odvětví a profese. „Pro 
české podnikatele a živnostníky je to 
skvělá zpráva, protože věřím, že PES 
jejich podnikání velmi usnadní a po-
může jim lépe se orientovat v české 

džungli předpisů,“ uvedl pre-
zident Hospodářské komory 
ČR (HK ČR) Vladimír Dlouhý. 
Novelu zákona ještě posuzu-
je Senát. Elektronický hlídač 
povinností zpřehlední a utří-
dí všechna příslušná pravidla 
a předpisy, v nichž se často 
neorientují ani samotní úřed-
níci, kteří mají na jejich do-
držování dohlížet. Například 
zákon o dani z příjmů se jen 
od začátku tohoto tisíciletí 
měnil stočtyřicetkrát, legis-
lativa týkající se správních poplatků 
dokonce stoosmdesátkrát. HK ČR 
nyní již pracuje na demoverzi celého 
systému, který začne být naplňován 

v průběhu roku 2018. Start ostrého 
provozu s prvním balíkem zákonů 
bude v roce 2019. Více informací na 
webu www.pespropodnikatele.cz.

Zkrátí nový elektronický systém podnikatelům 
sezení u počítače?
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Právní elektronický systém 
má pomoci podnikatelům      Banka Creditas – 

Novým ředitelem úseku 
retailového bankovnictví 
se stal Jan Jeřábek. 
Současně bude mít 
v bance na starosti 
i rozvoj produktů a řízení 
projektů. V daném oboru 

má více než dvacetileté zkušenosti, dříve půso-
bil v řadě manažerských rolí v České spořitelně 
a skupině Erste.

SAP ČR – Na pozici 
obchodní ředitelky 
nastoupila Markéta Baue-
rová, která má dlouholeté 
zkušenosti z lokálních 
i regionálních obchodních 
pozic v oboru IT. Přichází 
z AXIS Communications, 

kde zastávala pozici obchodní manažerky pro 
střední Evropu. Absolvovala Fakultu strojní ČVUT 
v Praze a následně získala titul MBA na CMC 
Graduate School of Business.

Home Credit – Novým 
generálním ředitelem je 
Václav Horák. Má více 
než 25leté zkušenosti z fi-
nanční oblasti, stál u zro-
du společností Cetelem 
SR a Cetelem ČR, kde 
devět let působil na pozici 

generálního ředitele. Absolvoval Vysokou školu 
chemicko-technologickou v Praze a postgradu-
ální studium bankovnictví na VŠE v Praze.

Trikaya – Obchodním ře-
ditelem této developerské 
společnosti byl jmenován 
František Šudřich, který 
ve firmě dosud půso-
bil jako marketingový 
specialista a analytik trhu 
s nemovitostmi. Vystu-

doval mediální studia a sociologii na Fakultě 
sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Poštovní spořitelna – 
Novým ředitelem se stal 
Přemysl Hanzelka. Ve 
skupině ČSOB působí 
téměř 19 let, a to pře-
devším na obchodních 
pozicích. V posledních 
dvou letech vedl tým, 

jehož cílem bylo připravit a vyjednat spolupráci 
skupiny ČSOB s Českou poštou pro roky 2018 
- 2027. Je absolventem právnické fakulty 
Karlovy univerzity.

Personálie

Partnerem vydání 
je společnost Ha-vel



52017 | 2  L bby

Český export opět 
více míří do Ruska
 V Tuzemské malé a střední firmy 

začínají opět exportovat do Rus-
ka a ostatních zemí SNS. Stále 

ale dominují trhy EU, kam vyváží 99 % 
našich exportérů. Vyplývá to z výsledků 
hlavního exportního průzkumu, který 
připravila Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků (AMSP ČR) ve 
spolupráci s Ministerstvem průmyslu 
a obchodu ČR (MPO). Průzkum při-
pravila agentura Ipsos na vzorku 500 
malých a středních exportérů. „Ve srov-
nání s loňským rokem vidíme nárůst fi-
rem exportujících i za hranice Evropské 
unie, a to zejména do zemí ze SNS a na 
Blízký východ. Trhy v zemích SNS oživu-
jí, tahounem se začíná opět stávat Rus-
ko, které po několika letech propadu 

roste dle aktuálních statistik za první 
čtyři měsíce meziročně o 21 %. Ze zemí 
EU je velký zájem o Německo, do které-
ho firmy plánují rozšířit export nejčas-
těji,“ uvedl Karel Havlíček, předseda 
představenstva AMSP ČR. Z průzkumu 
vyplývá, že firmy si věří, sází na kvalitu 
svých výrobků a nespoléhají na to, že by 
hlavní konkurenční výhoda byla v níz-
kých cenách. Podnikatelé čím dál více 
míří za vyšší přidanou hodnotou, a to 
na bázi speciálních služeb. Hlavní bari-
érou exportních aktivit se stává vysoká 
byrokracie, začíná se rovněž projevovat 
nedostatek kvalifikovaných pracovní-
ků. (O možnostech uplatnění českých 
exportérů na ruském trhu píšeme na 
straně 36).

 Zaměstnavatelé se budou muset 
vyrovnat s možným oslabením 
personálního stavu ve firmách. 

Po Poslanecké sněmovně i Senát schválil 
vládní novelu o nemocenském pojištění, 
která lidem pečujícím o vážně nemocné 
příbuzné dává možnost vzít si 90 dní 
placeného volna. Podmínkou získání 
zákonného příspěvku je, že si člověk pe-
čující o vážně nemocného člena rodiny 
platí nemocenské pojištění. Na základě 
toho by pak tři měsíce dostával dlouho-
dobé ošetřovné, a to ve výši 60 % svého 
dosavadního příjmu, tedy stejně jako při 
klasické pracovní neschopnosti nebo při 
krátkodobém ošetřovném. Podmínkou 

dávky je, že nemocný musí strávit ale-
spoň týden v nemocnici či jiném zdra-
votnickém zařízení. Zaměstnavatel má 
přitom povinnost pracovníka uvolnit 
a po celou dobu ošetřovného mu držet 
jeho pracovní místo. Nesouhlasit s po-
skytnutím dlouhodobého ošetřovného 
by zaměstnavatel mohl pouze v případě 
vážných provozních důvodů. Dlouho-
dobé ošetřovné bude zřejmě možné čer-
pat od poloviny příštího roku. Zaměst-
navatelské svazy již dříve upozorňo-
valy na rizika, kdy ošetřovatelské vol-
no a tudíž absence několika pracov-
níků může ochromit výrobu v někte-
rých provozech.

Ošetřovatelské volno
vstupuje do praxe

Partnerem vydání 
je společnost Ha-vel
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Negativní vliv sedavého zaměstnání na pohybový aparát zná téměř kaž-
dý. Bolesti zad a další zdravotní potíže sužují velkou část zaměstnan-
ců. Řešení přitom existuje. Je jím dynamicko-směrová podložka, která 
nepříznivé dopady sezení na náš organismus eliminuje.

Revoluční produkt pro zdravé
 sezení vznikl v České republice
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Co stálo na počátku vývoje dynamicko-
-směrové podložky DVECTIS? Jak daleko 
bylo od myšlenky k realizaci? Martin 
Trenčanský k tomu říká:   
Vše začalo tím, že jednoho rána jsem nemohl 
vstát z postele. V mládí jsem profesionálně hrál 
basketbal a dlouhodobá zátěž se podepsala na 
mém zdravotním stavu. Nejvíce se, ale na mých 
problémech s bolestmi zad podepsal dlouholetý 
sedavý styl života. Pracoval jsem v sedě i 12-14 ho-
din denně a po práci jsem už nesportoval.

Jeden známý ze Slovenska mi doporučil teh-
dejší produkt Fitvankus, který mi, musím přiznat, 
z části pomohl. Vyráběla ho jedna slovenská 
firma, a proto jsme se rozhodli danému produktu 

vytvořit zcela nový brand a posunout ho výš. 
Následně jsme s výrobcem, slovenskou firmou 
Yado s.r.o., přejmenovali produkt z Fitvankus na 
Dynasit. Šlo o balanční pomůcku.

Bezprostředně jsme začali pracovat v nově zalo-
žené firmě Dynasit CZ s.r.o. (současná Dvectis CZ 
s.r.o.) na vytvoření úplně nového poutavého a funkč-
ního brandu, loga, www stránek, komunikačního 
mixu, marketingového mixu, cenotvorbě, proste na 
všem.  Současně jsem začal významně investovat 
do odborných lékařských výzkumů.

Naše práce byla úspěšná a Dynasit se začal 
hned v prvním roce velmi dobře prodávat. Ale obje-
vily se i problémy. Slovenská firma bohužel vyráběla 
Dynasit z nevyhovujících materiálů, což jsme vůbec 

netušili. I proto měly produkty během dvouleté 
záruční lhůty až 74 % reklamací. Tím se znehodno-
tily, jak naše investice, tak i vynaložené úsilí, navíc 
s kvalitou a funkčností produktů jsme nemohli nic 
dělat. Proto spolupráce s firmou Yado skončila.

Protože jsem ale téměř dva a půl roku inves-
toval do lékařských studií, napadlo mě vyvinout 
dynamicko-směrovou podložku a nikoliv jen 
podložku dynamickou, jako v případě produktu 
Dynasit. Znamenalo to najít v ČR firmu, která 
nakoupí špičkovou technologii a bude pro nás 
nové pomůcky vyrábět. To se podařilo. Rovněž 
jsme začali používat značně drahé a velmi kvalitní 
materiály. Naše snaha i vynaložené investice se 
vyplatily, dnes už nevíme, co je reklamace.

 Jde doslova o revoluční produkt, 
vyvinutý v ČR, který vyrábí fir-
ma DD-Hippero s.r.o. Značka 

DVECTIS byla vytvořena z písmene D 
z anglického Dynamic-Direction (dyna-
micko-směrový) a latinského VECTIS 
(určený k pohybu). O využití dynamic-
ko-směrové podložky hovoříme s Mar-
tinem Trenčanským.

Jakým způsobem působí zmíněná 
podložka na lidské tělo? 
Produkty DVECTIS během sezení 
vytvářejí „kinetickou“ energii a zá-
roveň touto vytvořenou energií ovliv-
ňují konkrétní svalové skupiny v lid-
ském těle.

Je to podobné, jako když ve fitness 
provádíte cvik bench-press. Ležíte na 
vodorovné lavičce a rukama tlačíte 
činku vzhůru. Při tomto cviku posilu-
jete konkrétní svalové skupiny, neboť 
pracují pod určitým úhlem. Pokud ale 
opěradlo lavičky posunete nahoru, 
nebo dolů a děláte stejný pohyb s čin-
kou, posilujete už jiné svalové partie. 
A právě na tomto principu jsem vymys-
lel několik modelů dynamicko-směro-
vé podložky DVECTIS. Každá podložka 

jinak směruje svalovou práci během 
sezení. 

Můžete jednotlivé modely vašich 
podložek představit?
Prvními dvěma modely jsou podložky 
DVECTIS Single a Double. Během se-
zení tyto podložky směrují 70 % hmot-
nosti lidského těla do jeho hlubokých 
zádových svalů a břišních stabilizač-
ních svalů, které posilují a rehabilitují, 
čímž odstraňují bolesti zad.

Třetím modelem je podložka DVEC-
TIS Gyn, vhodná především pro ženy. 
Během sezení na této podložce se smě-
ruje 70 % hmotnosti těla do hlubokých 
svalů pánevního dna. Tím dochází 
k eliminaci inkontinence a problémů 
s pánevním dnem u žen.

A konečně posledním modelem je 
podložka DVECTIS Man, vhodná pře-
devším pro muže. Během sezení pod-
ložka směruje 70 % hmotnosti těla do 
hlubokých svalů dutiny břišní, hlavně 
do okolí prostaty. Tato podložka pomá-
há od prostatických problémů a pro-
blémů s hemoroidy.

O tom, že DVECTIS tak efektivně 
funguje, rozhoduje každá drobná 

nuance - tvar, velikost, vnitřní struk-
tury podložky a dokonce i materiál, 
z něhož je vyrobena.

Jak velká je vaše cílová skupina?
Jde zhruba o 80 % populace. Jsou to 
lidé, kteří tráví sedavou prací více jak 
tři hodiny denně. Bolestmi zad, ale 
trpí další skupiny – senioři, děti ve 
školách, lékaři i lidé mnoha dalších 
profesí. Český úřad bezpečnosti práce 
provedl test podložek DVECTIS a dopo-
ručuje je pro lidi v sedavém zaměstná-
ní. Mimochodem – sám úřad je nakou-
pil pro všechny své zaměstnance.

Máte kontakty s řadou lékařů. 
Jaký je jejich pohled na používání 
této pomůcky?
Velmi intenzivně spolupracujeme s lé-
kařskými kapacitami v relevantních 
oborech. A to jak v ČR, tak v zahraničí. 
I díky nim jsme mohli vyvinout nejen 
podle mého názoru jeden z nejúčinněj-
ších rehabilitačních produktů na světě.

Proto chiropraktici, gynekologové, 
urologové, ortopedové a rehabilitač-
ní lékaři doporučují naše produkty 
svým pacientům. Léčba relevantních 

diagnóz je totiž mnohonásobně efek-
tivnější a levnější při využití podložek 
DVECTIS, než při dostupné léčbě medi-
kamenty a rehabilitacemi.

Produkty DVECTIS doporučuje třeba 
americký specialista Dr. Sanford D. Al-
tman, z našich lékařů pak např. Doc. 
MUDr. Michal Filip, Ph.D., či MUDr. 
Martin Holinka. Z osobností sportov-
ního a společenského života mohu 
jmenovat Martina Procházku, Sylvii 
Rybářovou, Lenku Filipovou, nebo Ka-
milu Tománkovou.

Pronikli jste s vašimi produkty i do 
zahraničí?
Produkty DVECTIS kupují zákazníci 
z celého světa. Píšou nám až neuvě-
řitelně děkovné e-maily, jak jsme jim 
pomohli vyřešit problém s bolestmi 
zad, inkontinencí apod. Ohlasy máme 
z Německa, Rakouska, Francie, Britá-
nie, USA i Japonska. Zvlášť mě těší, že 
i české firmy poznaly, jak řešit nemoc-
nost svých zaměstnanců v důsledku 
sedavé práce. Protože unavený a často 
nemocný člověk je méně efektivní za-
městnanec.

Kde si mohou zájemci produkty 
DVECTIS koupit?
Ve vybraných lékárnách nebo si je 
mohou jednoduše objednat u našeho 
distributora prostřednictvím interne-
tových stránek www.lonys.cz. 

red
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Příznivý výhled na nejbližší období, dostatek zakázek plynoucích 
z uspokojivé poptávky i plány na rozšíření podnikatelských aktivit. 
Do těchto tří bodů lze shrnout dosavadní letošní statistické údaje, 
sledující fungování tuzemských podnikatelských subjektů.

Podnikatelé plují 
na vlně optimismu
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 Květnová, červnová i červen-
cová čísla Českého statistic-
kého úřadu opět ukazují na 

růst průmyslu. Například v květnu 
po očištění dat došlo k meziroční-
mu nárůstu průmyslové produkce 
o 10,7 %, meziměsíčně byla pro-
dukce vyšší o 3,3 %. Povzbuzující 
je rovněž vývoj stavební produkce, 
v květnu 2017 po očištění vzrostla 
meziročně o 6,3 %, meziměsíčně 
byla vyšší o 0,4 %. „Příliv dobré ná-
lady v klíčovém sektoru české eko-
nomiky posiluje pozitivní očekávání 
pro hospodářský vývoj i ve druhé 
polovině letošního roku,“ říká Petr 
Gapko, hlavní ekonom Moneta 
Money Bank.

Úspěšný velký 
i malý byznys
„Jde jednoznačně o velmi pozitivní 
výsledky vycházející z dobré eko-
nomické situace v ČR i v zahraničí, 
především u našich významných 
ekonomických partnerů, tedy na-
šich hlavních exportních trhů. 
Zahraniční obchod ukazuje na ná-
růst exportu směrem k našim tra-
dičním odběratelům, mezi které 
patří například Německo. A jejich 
ekonomický růst tak předzname-
nává i situaci v českém průmyslu 
a našich exportních odvětvích,“ 
komentuje uvedené údaje Radek 
Špicar, viceprezident Svazu prů-
myslu a dopravy ČR.

Dobrou pozici nepotvrzuje jen 
segment velkého byznysu, ale po-
zitivní nálada je znát také v malých 
a středních firmách. Dokazuje to 
i Index očekávání firem ČSOB, pra-
videlně hodnotící náladu malých 
a středních podnikatelů, který vy-
skočil v letošním druhém čtvrtletí 

na nový rekord. Hodnota indexu 
se díky převažujícímu optimismu 
podnikatelů zvýšila v porovnání 
s předchozím čtvrtletím o výraz-
ných 8,3 bodu na nové maximum 
31,9 bodu. Předchozí nejlepší výkon 
z druhého loňského kvartálu index 
pokořil o půl bodu. Index mapuje 
oblasti poptávky, investic a rozši-
řování podnikání mezi 500 střed-
ními a malými společnostmi napříč 
obory podnikání. 

„Za téměř čtyři roky, co konti-
nuálně sledujeme Index očekává-
ní firem, jsme ještě nebyli svědky 
takového optimismu mezi malými 
a středními podnikateli. Nejvíce 
tomu napomáhá nadále příznivý vý-
voj v domácí ekonomice, která svým 
výkonem patří k nejlepším v EU. 
Firmy mají plné zakázkové knihy 
a dlouhodobě výhodné podmínky 
pro úvěrování a půjčování vytvářejí 

živnou půdu pro rozsáhlé inves-
tice,“ uvádí výkonný ředitel útva-
ru firemního bankovnictví ČSOB 
Petr Manda.

Uspokojivá poptávka
Právě dostatek nových zakázek je 
pro podnikatelské prostředí doslova 
živou vodou, Český statistický úřad 
eviduje jak nárůst u tuzemských za-
kázek, tak zejména u zakázek zahra-
ničních. „Hodnota nových zakázek se 
zvyšuje. Díky tomu můžeme očeká-
vat, že růstové tempo bude mít prů-
mysl i po celý zbytek letošního roku,“ 
říká Radek Špicar. 

Na příznivý na růst poptávky odka-
zuje i zmíněný průzkum provedený 
ČSOB. Všechny dílčí složky indexu si 
od minulého šetření polepšily a sub-
index poptávky dokonce překonal vý-
konem 56,4 bodu svůj rekord. Zvýšení 
poptávky pro třetí čtvrtletí následují-

cího roku očekává 55 % živnostníků 
a malých nebo středně velkých firem, 
což představuje nárůst o dva procent-
ní body oproti předchozímu zjišťová-
ní. Dalších 19 % podnikatelů neoče-
kává v poptávce žádné změny a 11 % 
nedokáže vývoj poptávky po svých 
produktech nebo službách zatím od-
hadnout. Pokles v poptávce očekává 
15 % firem.

„Index očekávání firem sonduje 
předpokládaný vývoj, ale užitečné 
je i zpětné zhodnocení minulého 
období. Jak se ukázalo, tak v prvním 
letošním čtvrtletí zaznamenalo růst 
poptávky 57 % malých a středních 
podnikatelů, což bylo o celých 14 pro-
centních bodů více než v předchozím 
kvartále,“ poukazuje Petr Manda. In-
dex sledující vývoj investic ukázal, že 
47 % živnostníků a zástupců malých 
či středních firem očekává, že jejich 
investice v letošním roce budou vyš-
ší než v uplynulém roce. V minulém 
čtvrtletí to bylo o dvě procenta méně. 
Menší objem investic než v loňském 
roce předpokládá s koncem letošní-
ho roku 30 % živnostníků a firem.

Doba přeje odvážným
Podíl podnikatelů z řad živnostníků 
a malých a středních firem, kteří se 
chystají své podnikání rozšířit, se 
mezikvartálně zvýšil o pět procent-
ních bodů. Rozšířit podnikání v ho-
rizontu jednoho roku tedy plánuje 
zhruba čtvrtina oslovených podnika-
telů. Se zachováním podnikání ve stá-
vajícím rozsahu v příštích 12 měsí-
cích počítají dvě třetiny firem. Pouze 
7 % podnikatelů uvažuje o omezení, 
přerušení nebo ukončení podnikání 
a prodej nebo předání firmy zvažují 
2 % z dotazovaných. „Jsem rád, že se 
podnikatelé dokážou vyrovnávat se 
stoupajícími mzdovými nároky a ne-
dostatkem kvalifikované pracovní 
síly, o čemž svědčí i to, že podíl firem 
plánujících expanzi se zvýšil mezi-
kvartálně o pět procentních bodů,“ 
uzavírá Petr Manda.

Podle Radka Špicara k pozitivní-
mu očekávání firem přispívá nízká 
cena ropy a dále fakt, že české pod-
niky byly připraveny na posílení ko-
runy po ukončení intervencí ČNB. 
„U našich hlavních zahraničních 
ekonomických partnerů nyní nejsou 
výrazná rizika či krizový vývoj, který 
by domluvené zakázky komplikoval. 
V současné době je tak pro naše ex-
portní partnery typická stabilita,“ 
zdůrazňuje viceprezident Svazu prů-
myslu a dopravy ČR.  ksm

Na vlně optimismu plují hlavně odvážní podnikatelé. Rozšířit svůj byznys plá-
nuje zhruba čtvrtina z 500 oslovených
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Horká předvolební kampaň je v plném proudu, říjnové vol-
by do Poslanecké sněmovny rozhodnou o dalším směřová-
ní naší země. Které úspěšné strany sestaví vládní koalici 
a co ze svých slibů prosadí, je zatím ve hvězdách. 

Volby: Co zůstane ze slibů?

 Podle průzkumu volebních pre-
ferencí společnosti Median 
z 27. srpna se přes 5% hranici 

hlasů, potřebnou pro vstup do Sně-
movny, dostávají zatím tyto subjek-
ty:  ANO 26,5 %; ČSSD 14,5 %; KSČM 
13,0 %; ODS 10,0 %; TOP 09 9,0 %; 
KDU-ČSL 6,5 %; SPD - Tomio Okamura 
6,0 %. Co tyto strany a hnutí navrhují 
pro rozvoj podnikání?

ANO
Hodlá svést elektronickou komunikaci 
mezi státem a podnikateli do jednoho 
místa. Tím se má nejen zpřehlednit 
podpora pro podnikatele, ale stát bude 
moci účinněji vyhodnocovat dopady 
svých aktivit vůči podnikatelské sféře. 
Všechny legislativní změny, kterým se 
musejí podnikatelé přizpůsobit, chce 
ANO načasovat tak, aby vstupovaly 
v platnost pouze jeden den v roce - k 1. 
lednu. Tím by došlo k podstatnému 
zjednodušení administrativy. ANO 
rovněž uvádí, že zahájí revizi množství 
formulářů pro různé odvody, čehož 
se dosáhne integrovaným systémem 
výběru daní. Systém by byl založen na 
propojení odvodů všech rozhodujících 
daní, sociálního a zdravotního pojiště-
ní. A to tak, aby podnikatel mohl vše 
zaplatit jediným převodem. Hnutí sli-
buje jak jednoduchý start podnikání, 
tak i jeho rychlé ukončení. 

ČSSD
Podle ní malé a střední podniky jsou 
často závislé na strategiích nadná-
rodních firem, které od nich odebírají 
výrobky levně a vnucují jim své ceny. 
Kvůli tomu mají malé a střední pod-
niky méně prostoru k modernizaci 
a navyšování přidané hodnoty. ČSSD 
proti tomu chce postavit postupnou, 
nekompromisní hospodářskou politi-
ku. Udržet výnosy z podnikání v naší 
ekonomice, omezit úniky a najít způ-
sob, jak peníze investovat zpět. Na-
stavit finanční systém tak, aby sloužil 
české ekonomice, a ne ji podkopával. 
Strana plánuje snížit daně malým 

a středním podnikům a zavést prog-
resivní zdanění velkých firem. Hodlá 
zavést daň z prodeje podílů firem či 
akcií na stejné úrovni, jako jsou daně-
ny dividendy. ČSSD chce vyhodnotit, 
z kterých daňových nástrojů těží jen 
velké firmy, a hodlá nastavit spraved-
livý systém daňových odpočtů, který 
posílí malé a střední firmy.

KSČM
Chce zjednodušení daňového systé-
mu, spravedlivější rozdělení daňové-
ho břemene a posílení příjmů státní-

ho rozpočtu progresivním zdaněním 
především příjmů a kapitálu velkých 
korporací a spekulantů. Plánuje ob-
novit strategické vlastnictví státu 
v klíčových oblastech ekonomiky a sí-
ťové infrastruktury - vodní, plynové, 
elektrické a dopravní. KSČM podpoří 
živnostenské podnikání zjednodu-
šením administrativy, přístupu k fi-
nancím, informacím a výběrovým 
řízením. Dá podporu rozvoji malých 
potravinářských provozů s cílem vy-
tvořit síť maloobchodních provozoven 
jako protiváhu velkým zahraničním 
obchodním řetězcům. Podpoří rozvoj 
družstevních a komunálních podniků 
a hodlá zavést spoluúčast zaměst-

nanců. Strana je pro postihy za černé 
zaměstnávání a pro zrušení podpory 
pracovním agenturám. Zprostřed-
kování zaměstnávání se má vrátit do 
kompetence úřadu práce.

ODS
Plánuje snížení počtu kontrol z růz-
ných státních úřadů a institucí. Dále 
smluvní volnost v pracovněprávních 
vztazích mezi zaměstnancem a za-
městnavatelem - např. deregulaci 
home office, přesčasů či krátkodobých 
a vedlejších pracovních úvazků. ODS 

podpoří investice do výzkumu 
a inovací až dvojnásobně vyš-
šími odpisy pro malé a střední 
podniky. Rovněž hodlá zavést 
nižší povinné odvody ze mzdy 
hrazené zaměstnavateli o 2% 
body, aby se snížily vedlejší 
náklady práce a otevřel se 
prostor pro rychlejší růst 
mezd. Pro nejmenší podni-
katele hodlá zavést paušální 
daň (roční podnikatelskou 
licenci pro neplátce DPH) na 
principu zaplať a podnikej 
bez dalších kontrol. Strana 
chce také zavést možnost stát 
se živnostníkem po internetu. 
Naopak chce zrušit EET, kon-
trolní hlášení, nejméně 20 % 
regulací, zákonů a vyhlášek 

a také limity výdajových paušálů pro 
živnostníky.

TOP 09
Hodlá zrušit EET a zjednodušit a snížit 
odvodové zatížení práce. Snížit po-
stupně odvody na sociální pojištění 
o 8 %, přičemž větší část této úlevy se 
bude týkat odvodů zaměstnance. Plá-
nuje rovněž odstranění zbytečné by-
rokracie, zavedení jednotného inkas-
ního místa a jednotného kontrolního 
místa. TOP 09 se zasadí o zřízení jed-
né státní kontroly, která s podporou 
odborných institucí provede jednot-
nou kontrolu všech oblastí při jedné 
návštěvě ve firmě. Strana zřídí One 

Stop Shop pro malé podnikatele. Jde 
o možnost dobrovolné registrace do 
systému, kam podnikatel vloží pouze 
faktury za zakoupené či prodané zboží 
a služby. Veškerou komunikaci se stá-
tem, včetně daňového přiznání, obsta-
rá tento systém. Strana nehodlá tole-
rovat nesmyslné a nevyvážené sankce 
a šikanu firem kontrolními orgány. 
Zásadně je proti neustálým změnám 
podmínek pro podnikání.

KDU-ČSL
Podpoří koordinaci daňových základů 
na úrovni EU, která má vést k tomu, 
aby nadnárodní firmy danily příjmy 
v zemích, kde vznikají, a nikoli tam, 
kam přesunou zisky z důvodů nižšího 
místního zdanění. Strana chce zame-
zit masivnímu odlivu kapitálu a ne-
zdaněného zisku do zahraničí. Navrh-
ne zrušení EET u malých podnikatelů 
- neplátců DPH a u nestátních nezis-
kových organizací. Před nástupem 
třetí a čtvrté vlny EET bude KDU-ČSL 
požadovat podrobnou analýzu dosa-
vadního působení první a druhé vlny 
EET. Strana hodlá prosadit co nejrych-
lejší a efektivní čerpání evropských 
fondů a zjednodušení celého systému, 
který je málo funkční, byrokratický 
a omezuje řadu investic. Strana na-
vrhne vznik Českého národního fondu 
budoucnosti, kam se soustředí zisky 
a daňové výnosy z těžby nerostného 
bohatství ČR.

SPD - Tomio Okamura
V programu má závazek nezvyšovat 
daně. Navrhuje zásadní zjednodušení 
daňového systému pro malé podnika-
tele, firmy a živnostníky s objemem 
tržeb do 10 milionů Kč ročně. V této 
souvislosti prosazuje systém paušálů 
u daně z příjmu. Při obratu OSVČ do 
půl milionu Kč navrhne omezit daňo-
vou povinnost pouze na platbu zákon-
ného pojištění a odvodů. V případě 
plátců DPH dlouhodobě prosazuje 
platbu až ze skutečně proplacených 
faktur. Hnutí chce prosadit, aby OSVČ 
a malé firmy dostaly stejnou podporu 
za vytvoření pracovního místa, jako 
mají zahraniční investoři. Po vystou-
pení České republiky z EU ihned na-
vrhne nahrazení DPH obratovou daní, 
neboť DPH je administrativně náročná 
a umožňuje daňové úniky. 

 ksm Fo
to

: w
w

w
.fr

re
im

ag
es

.c
om
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V ý r o č í  f i r m y

Rodinná firma Kv.Řezáč se sídlem v Tišnově vstoupila letos do 
významného roku. Před 25 lety totiž začala psát svou novodobou 
historii. Její kořeny však sahají až do začátku 20. století. 

Kv. Řezáč: Tradice 
i nové nápady

 V současnosti vyrábí a dodává 
na český a evropský trh kva-
litní uzlové sítě a provaznic-

ké výrobky. Mezi její produkty patří 
jak sítě pro sport a zábavu, tak i sítě 
ochranné a pro průmysl. O historii 

i současnosti firmy Kv.Řezáč, s.r.o., 
hovoříme s její jednatelkou Martinou 
Kyselkovou, která převzala podnika-
telskou štafetu po svých předcích.

Životopis vaší fi rmy je velice boha-
tý, jakým vývojem prošla?
Firmu na začátku 20. století založil 
v Tišnově podnikatel Alois Řezáč, kte-
rý byl v letech 1914-1936 i starostou 

města. Významně přispěl k jeho rozvoji 
a loni byl oceněn Čestným občanstvím. 
Ve 30. letech převzal firmu jeho syn Jiří 
Řezáč, jenž po druhé světové válce pře-
psal firmu na svoji manželku - Květu 
Řezáčovou. Firma je od té doby spo-

jena s jejím jménem - Kv.Řezáč. V roce 
1948 byl podnik zestátněn. Původní 
výrobní program - vlněné šatovky, šály 
a šátky - byl nahrazen v 60. letech výro-
bou sítí. Provozovna byla součástí stát-
ního podniku Závody S. K. Neumanna 
se sídlem v Krnově. Po roce 1989 byla 
firma v restitucích navrácena dcerám 
původních majitelů a od roku 1992 
funguje jako Kv.Řezáč, s.r.o.

Na jaký výrobní program jste se 
zaměřili?
Výrobní program zůstal nezměněn, 
tedy výroba uzlových sítí a provaz-
nických výrobků. Firma využívá od 
počátku šikovné a zkušené pracov-
nice v textilní výrobě, původní tex-
tilní síťovací stroje jsme postupně 
nahrazovali a modernizovali. Zá-
kladní materiál - chemické polypro-
pylenové a polyamidové vlákno - na-
kupujeme pouze u certifikovaných 
evropských výrobců a dodavatelů. 
Technologické postupy umožňují 
výrobu široké škály produktů pod-
le přání a potřeb zákazníků. Naše 
výrobky jsou určeny pro sportov-
ní i průmyslové použití a splňují 
všechna přísná kritéria a normy, 
veškeré šplhací sítě, lana a žebříky 
jsou testovány a opatřeny bezpeč-
nostním certifikátem.

Jak velkou část vaší produkce 
exportujete?
Zboží na export tvoří asi třetinu 
obratu, putuje do mnoha zemí v Ev-
ropě. Exportu napomáhá i naše 
každoroční účast na výstavě ISPO 
v Mnichově, zaměřené na zboží pro 
všechny druhy sportu.

Ve vedení vaší fi rmy stále působí 
potomci rodu Řezáčů. Vy sama 
jste vnučkou Jiřího a Květy Řezá-
čových, loni jste získala 3. místo 
v soutěži Ocenění českých podni-
katelek. Čím vás rodinná tradice 
v podnikání zavazuje?
Chceme, abychom firmu mohli 
předat další generaci, aby zůstala 

nadále v rodinných rukou. A samo-
zřejmě, aby jako ryze česká firma 
nadále nabízela vysokou kvalitu vý-
robků, vzešlých z práce českých děl-
níků a dělnic. 

Martina Kyselková

Sídlo firmy v Tišnově.

Široký sortiment pro široké spektrum zá-
kazníků zahrnuje sítě pro ochranu balkonů, 
ochranu památek, pro dekorace interiérů, 
voliéry, ochranu nákladu, pro převoz šrotu 
nebo odpadu, ochranu hřiště a sportoviště. 
Firma vyrábí rovněž šplhací lana, šplhací sítě, 
lanové a transportní sítě, šplhací žebříky, 
sítě na branky, hřiště i na pláž, houpací sítě, 
přetahovací lana, švihadla, pěstitelské sítě, 
chovatelské sítě, sítě proti pádu osob nebo 
těžkých předmětů, golfové sítě, klece na base-
ball, šplhací pyramidy atd.

Sítě pro všechny a na všechno

Novým oborem jsou opletené kabely

V roce 2016 byla založena výrobní sekce Rezac 
Retro, specializovaná na výrobu opletených kabe-
lů pro historická vozidla - veterány.

Historie této výroby ve firmě Kv.Řezáč začala 
v roce 2012. Tehdy syn majitelky řešil, kde se-
hnat historickou elektroinstalaci do starého auta - 
veterána. Požadavkem bylo široké schéma barev 
a dostupná cena. Bohužel ani jedno v té době 
nebylo možné. Proto začal experimentovat na 
strojích, používaných pro výrobu sítí. V roce 2013 
byla hotová nultá série a vše bylo odzkoušeno na 
vlastním historickém autě. 

Firma poté koupila speciální stroj na výrobu ople-
tených kabelů. Technologové také navrhli speciální 

stroj pro jejich lakování, což je důležité pro zvýšení 
odolnosti a použití v automobilech. Současně byla 
navázána spolupráce s firmou, specializova-
nou na opravy a renovaci historických vozi-
del. To pomohlo rozšířit paletu barev o další, 
mezi majiteli veteránů žádané barvy.

Nový obor ve firmě byl zařazen pod 
obchodní značku Rezac Retro, která nyní 
nabízí pro kutily i profesionální firmy širokou 
škálu barev i průměrů opletených elektric-
kých kabelů do historických vozidel. Rovněž 
připravuje nabídku opletených kabelů i pro 
historické lampy a svítidla. Vše je možné 
objednat z pohodlí domova nebo přímo 

z garáže přes e-shop. Kabely jsou dostupné na 
www.rezacretro.cz.

Opletené kabely pro veterány.

Kvalitní materiály jsou základ úspěchu.
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Absolutní Absurdistán… Ne, na tato slova z textu jedné populární 
písně zatím naštěstí ještě nedošlo. Nicméně nepochopitelných 
věcí je v našem podnikatelském prostředí stále víc než dost. 
Svědčí o tom každoroční podněty, s nimiž se jednotlivci i instituce 
obracejí na organizátory ankety o největší byrokratický nesmysl.

Absurdita roku 2017: 
DPH z neproplacených faktur

 Ž e je v tomto směru nadále 
nebývalá úroda, dokazuje 
hlasování v letošním ročníku 

ankety Absurdita roku. V nominaci 
se ocitlo hned sedm „perel“, stvoře-
ných státním úřednictvem a už dříve 
posvěcených našimi zákonodárci.

Proti rozumu…
Nedostaneš proplacenou faktu-
ru? Nezájem, DPH státu zaplať! 
Tak by se dala shrnout letošní 
absurdita, která podnikatelům 
už dlouho leze krkem. Odvod DPH 
státu z nezaplacených faktur bez-

Vyhlášení výsledků ankety Absurdita roku 2017 se za účasti prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého konalo v pražské Lucerně

konkurenčně zvítězil. Platit daň 
z peněz, které jsem nedostal, to se 
zdravému rozumu skutečně příčí. 
Přitom nejde o čerstvě uzákoně-
nou novinkou, mnozí podnikatelé 
se už s ní naučili žít. Což ale ne-
znamená, že jim nevadí. Povin-
nost odvést za uvedené situace 
DPH ukládá podnikatelům Zákon 
č. 235/2004 Sb., o DPH, a směrni-
ce 2006/112/ES, o společném sys-
tému DPH. Do ankety Absurdita 
roku 2017 daný problém nomino-
vala Hospodářská komora hlavní-
ho města Prahy.

Stát v této věci podnikatelům 
opravdu moc nepomáhá. Odvá-
dění DPH z nezaplacených fak-
tur rozhodně neprospívá hlavně 
středním a malým firmám, které 
nemají páku na vymáhání pohle-
dávek a které si nemohou dovolit 
vůči svým vlastním dodavatelům 
platit později. Narušení cash-flow 
může v takových případech ohro-
zit celý byznys. Půjčovat si nebo 
dotovat ze svého platbu DPH je 
logický nesmysl. Jsou bohužel 
známé případy, kdy to zejména 
u živnostníků výrazně přispělo 

k jejich úpadku. Podnikatelé musí 
daň z nezaplacených faktur platit 
hned. Žádat zpět ji mohou jen za 
určitých okolností.

Komentáře 
i ironické rady
O tom, že se nominace trefila 
do černého, se stačí přesvědčit 
v diskusích na internetu: „Pokud 
za zboží nedostanu zaplaceno, je 
to jistě mé riziko podnikání, ale 
proč mám ještě odevzdávat DPH 
za parchanta, co mi nezaplatil?“ 
Mnozí se ptají, jak mají postupo-
vat. Nekončící řada komentářů je 
možná dobrým čtením na dlou-
hé zimní večery. Najdou se mezi 
nimi také ironické rady, které ne-
jsou daleko od pravdy: „Případné 
dotazy a stížnosti směřujte na 
zákonodárce ČR a EU, kteří žijí 
mimo realitu…“

A n k e t a

Partnerem vydání 
je společnost Ha-vel
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Nominace na Absurditu roku 2017 

Kromě zmíněných absurdit byly v letošní 
nominaci ještě další čtyři podněty. Zde je jejich 
stručný výčet:
Občanku lze vyřídit kdekoli, řidičák nikoliv
Řeklo by se, že když o vydání občanského průkazu 
lze požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, stejně jako o živnostenské 
oprávnění u kteréhokoliv živnostenského úřadu, 
bude to možné i s řidičákem. Opak je pravdou. 
Jeho výměnu lze provést pouze na příslušném 
úřadě obce s rozšířenou působností podle místa 
trvalého bydliště řidiče. Absurdní situace se netýká 
pouze podnikatelů, řidičů z povolání, ale také všech 
občanů. Jde o exemplární příklad nepružnosti státní 
správy, jejímž hlavním posláním má být služba 
občanům. Mimochodem, že statisíce lidí ročně musí 
na řidičák přinést papírovou fotku, i když veřejná 
správa ji má v elektronické podobě na občanský 
průkaz, nad tím už rozum zůstává stát. 

(Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, 
§ 92, do ankety tuto absurditu nominovala Hos-
podářská komora ČR).

Nerovný přístup při prokazování finanční 
způsobilosti dopravců
Pouze u jedné z bezpočtu živností existuje povinnost 
každoročně dodat na příslušný odbor krajského úřa-

du dokument prokazující finanční způsobilost. Do-
pravce je povinen prokázat kapitál a rezervy ve výši 
nejméně 243 189 Kč pro jedno vozidlo a 135 105 Kč 
pro každé další vozidlo. V případě, kdy podnikatel 
trvání finanční způsobilosti neprokáže, podává do-
pravní úřad návrh živnostenskému úřadu na zrušení 
nebo změnu rozsahu živnostenského podnikání. Pa-
radoxem je, že finanční způsobilost nelze prokázat 
z daňové evidence (kterou by si mohli úředníci ověřit 
sami), protože příslušné evropské nařízení tuto 
možnost neuvádí. Zase práce a náklady navíc. 

(Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 
§ 8, do ankety Absurdita roku 2017 nominoval 
Ivan Horák)

Zákruty stavebního zákona 
- běh na dlouhou trať
Chtělo by se říci méně razítek a méně běhání 
po úřadech. Získání stavebního povolení totiž 
předchází 21 různých kroků, které trvají v průměru 
247 dní. Podle průzkumů horší než v Rusku, Číně, 
Tádžikistánu nebo Papui-Nové Guinei. To jsou 
věci, které nepotěší domácí ani zahraniční inves-
tory. Firmy musí navštívit řadu různých institucí od 
městského úřadu přes místního dodavatele elek-
třiny, dopravní úřad a hasiče až po katastr nemovi-
tostí a další státní úřady. V reálu to znamená třeba 

i téměř 10 měsíců pro povolení výrobní haly nebo 
přes pět let čekání a vyřizování pro bytový dům. 
Nepochybně to chce změnu zákona. Stostránkové 
průvodce stavebním řízení to asi nevyřeší. Možná, 
že schválenou novelou se v Poslanecké sněmovně 
zablýsklo na lepší časy.

(Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, nomi-
novala Hospodářská komora hlavního města Prahy).

Papírové kolky v digitálním věku
Název „kolek“ pochází od primitivních dřevěných 
razítek, jejichž otiskem se kdysi potvrzovalo 
zaplacení poplatku. První papírové kolky se u nás 
vydávaly už v dobách habsburského mocnářství. 
K nelibosti živnostníků jsou hitem i v dnešní době 
elektronického bankovnictví, datových schránek 
a eGovernmentu. Je-li třeba kvůli podání doku-
mentu na úřadu zaplatit správní poplatek, část 
úřadů stále při některých úkonech neumožňuje 
zaplatit jej elektronicky. Dochází tak k bizarní 
situaci, kdy podnikatel nejprve pošle dokument 
elektronicky datovou schránkou, poté musí hotově 
koupit kolkovou známku a tu doručit ve fyzické 
podobě úřadu. 

(Vyhláška č. 383/2010 Sb., o kolkových znám-
kách, dle § 163 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád).

„Absurdity často vynikají tím, 
že jdou zdánlivě proti logice nebo 
zdravému rozumu. I proto letos 
tak zaujala povinnost platby DPH 
českých firem státu ještě před 
obdržením příjmu od svých dluž-
níků. S ohledem na současný stav 
platební morálky to mnohé pod-
nikatele a firmy tlačí jako kámen 
v botě,“ uvedla Renata Pazourko-
vá, národní manažerka pro prodej 
firemním zákazníkům z Vodafone 
Czech Republic.

Pro objektivitu ale dejme slovo 
i druhé straně: „Daň z přidané 
hodnoty je všeobecnou daní ze 
spotřeby, přičemž mechanismus 
fungování systému DPH je zjedno-
dušeně řečeno založen na odvodu 
DPH z uskutečněných zdanitel-
ných plnění dodání zboží nebo po-
skytnutí služeb (jejich spotřeby). 
V okamžiku uskutečnění zdanitel-
ného plnění je proto plátce povi-
nen přiznat a následně i zaplatit 
daň, a to v souladu s běžnými 
procesními postupy, neboť není 
sporu o tom, že předmětné plně-
ní bylo poskytnuto a tím pádem 
i umožněna jeho spotřeba. Souvi-
sející hrozba úplného či částečné-
ho nezaplacení představuje riziko 
podnikání, jehož eliminace v zá-
sadě nepřísluší daňovým právním 

předpisům,“ reagovala na výsle-
dek ankety Absurdita roku 2017 
ředitelka odboru komunikace Ge-
nerálního finančního ředitelství 
Petra Petlachová.

Cedule k EET
S velkým ohlasem se v anketě 
setkaly také informační cedul-
ky k elektronické evidenci tržeb 
(EET). Uvádí je Zákon č. 112/2016 
Sb., o evidenci tržeb, § 25 odst. 
1) a 2). Tuto absurditu do ankety 
nominovala Hospodářská komora 
ČR. V každé hospodě musí viset vi-
ditelná cedule s „důležitým“ a pro 
zákazníka v uvozovkách nepostra-
datelným sdělením, že od prodá-
vajícího dostane účtenku. A že je 
prodávající povinen tržbu zaevi-
dovat či jak je prodávající povinen 
postupovat v případě technického 
výpadku. To jsou jistě cenné infor-
mace, ale zákazník možná pátral 
spíše po denní nabídce.

„O konkrétním záměru zákono-
dárce ve vztahu k této povinnosti 
důvodová zpráva mlčí, patrně je 
motivována snahou o rozšíření 
povědomí o evidenci tržeb a její 
vyžadování mezi veřejností. Jde 
o jedno z více formálních pravi-
del, stejně jako třeba povinnost 
uvádět předepsané údaje na 

účtence, nebo povinnost v pří-
padě výpadku internetu tržby 
,doevidovat‘ později. Dobře zpra-
covanou analýzou, přípravou 
a vybráním vhodného pokladního 
systému se podle našich zkuše-

ností lze vyhnout většině problé-
mů v běžném provozu a splnit 
veškeré náležitosti,“ komentoval 
informační cedulky k EET Martin 
Diviš, partner v oddělení daňo-
vých a právních služeb společnos-
ti PwC ČR. 

Ach, ty exekuce…
Velké množství hlasů získala i dal-
ší byrokratická zátěž pro podni-
katele v podobě exekucí na mzdy. 
Exekutoři jsou totiž napojeni na 

Podle průzkumu PwC 84 % šéfů českých firem považuje nekvalitní legislativu či 
její časté změny za potenciální hrozbu pro své podnikání. Hned po nedostatku lidí 
jde o největší obavu pro letošní rok. 65 % z nich by bylo ochotno účastnit se práce 
expertních skupin, které by pomohly zlepšit fungování státu a necelá polovina 
předávat státní správě své know-how. Anketa Absurdita roku 2017 je součástí 
podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku 2017 a Česká spořitelna Živnostník 
roku 2017. Má za cíl upozornit na zbytečné a často nesmyslné administrativní 
povinnosti a nařízení, které úřady ukládají podnikatelům. Absurdita roku však není 
jen populární anketou, ale současně účinným nástrojem ke snižování administra-
tivní zátěže. Za dobu své existence již přispěla k odstranění celé řady zbytečných 
zákonů a vyhlášek.

Hrozba pro podnikání

registr zdravotních pojišťoven 
a jejich automatické počítačové 
systémy začnou chrlit datové zprá-
vy s rozkazy, co všechno musí pod-
nikatel udělat a dodržet, je-li jeho 
zaměstnanec v exekuci. Zaměst-

navatel má ze zákona poskytnout 
součinnost a v případě, že tak ne-
učiní, hrozí mu pokuta až do výše 
50 000 Kč. Co má ale společného 
s tím, že jeho zaměstnanec něko-
mu dluží peníze? Tato absurdita 
vyplývá ze Zákona č. 120/2001 
Sb., exekuční řád, § 33. A dále ze 
Zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, § 128. Do ankety ji no-
minoval René Kuchár z agentury 
Student. 

red

Partnerem vydání 
je společnost Ha-vel
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F i n a n c e

Pozdě uhrazená, nebo vůbec nezaplacená faktura - jeden z problé-
mů, trápících podnikatele nejen v České republice, ale fakticky 
v celém světě. Podle globální analýzy úvěrové pojišťovny Euler 
Hermes průměrná doba splatnosti pohledávek ve většině zemí je 
64 dní. Každá čtvrtá firma přitom čeká na platbu déle než 90 dní!

Problém pozdních plateb: 
Bity jsou hlavně malé firmy
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 T řebaže pozdní platby nebo 
dlouhá splatnost faktur ško-
dí podnikům všech velikostí, 

malé a střední firmy jsou zranitel-
nější. Společnost Euler Hermes za-
hrnula do svých počtů údaje z roku 
2015 od 27 300 firem po celém svě-
tě a vytvořila unikátní materiál zo-

hledňující nejvýznamnější regiony 
a ekonomické sektory. 

ČR si nevede špatně
„Je potřeba počítat s tím, že doba 
splatnosti pohledávek někde souvisí 
i s geografickou polohou, respektive 
kulturními specifiky dané oblasti. 
Především v Evropě to nepřispívá k od-
bourávání stereotypů o Jižanech či Se-
veřanech. Ze zbytku světa však mohou 
působit poměrně překvapivě napří-
klad velmi nízké doby splatnosti v Jiho-
africké republice,“ konstatuje Luděk 
Obadal, Country Manager společnosti 
Euler Hermes v České republice.

Podle analýzy trvá uhrazení pohle-
dávky v průměru nejdéle v Řecku (91 

Průměrná doba splatnosti pohledávek ve vět-
šině zemí je 64 dní, každá čtvrtá firma přitom 
čeká na platbu o měsíc déle

dní), Číně a Itálii (88 dní) a naopak 
nejkratší dobu v Rakousku (44 dní), na 
Novém Zélandu (46 dní) a v Nizozem-
sku (47 dní). Nejblíže průměru jsou 
Brazílie, Chile a Saúdská Arábie (64), 
překvapivě však také třeba Indie (67) či 
Španělsko (68). O zrádnosti průměru 
svědčí obrovský rozptyl dat u vybra-
ných zemí. Například v Číně platí čtvr-
tina společností až po 131 dnech, stej-
nému množství firem však stačí méně 
než 37 dní.

„Česká republika bohužel nebyla pří-
mo zahrnuta do analýzy, díky databázi 
společnosti Bisnode však dokážeme 
doplnit i adekvátní česká data. A podle 
nich si v oblasti platební morálky naše 
země nevede vůbec špatně. Český ná-
rodní průměr v roce 2015 činil 52 dní 
od data vystavení faktury. Pohybujeme 
se tedy přibližně na úrovni Velké Britá-
nie a Švédska,“ říká Luděk Obadal.

Návaznost na daně
Nový, příznivější vítr by měla do vzta-
hů dodavatel – odběratel přinést nove-
la zákona o daních z příjmů, která je 
součástí daňového balíčku 2017. Ten-
to balíček přináší také nová opatření 
v boji s daňovými úniky. Zavádí institut 
nespolehlivé osoby, který doplní dosa-
vadní institut nespolehlivého plátce. 
„Institut zamezí snaze některých pod-
nikatelů zařazených na seznam nespo-
lehlivých plátců o své fiktivní očištění 
tím, že účelově zruší svou registraci 
plátce a následně ji opět získají. V pří-
padě rozhodnutí správce daně se může 
nespolehlivou osobou stát jakákoli fy-
zická nebo právnická osoba, jestliže 
závažným způsobem poruší povinnosti 
vztahující se ke správě daně z přidané 
hodnoty,“ uvádí Blanka Štarmanová, 
daňová poradkyně společnosti TaxVi-
sion a portálu www.eDane.cz.

Diktát korporací
Nevyužité možnosti růstu, pozdržení 
potřebných investic či ztracená pra-
covní místa. To vše může být důsled-
kem pozdních plateb nebo dlouhých 
lhůt splatnosti. Právě velké firmy často 
nutí malé a střední podniky k tomu, 
aby přistoupily na delší lhůty splat-
nosti faktur. Velké korporace tím fak-
ticky promyšleně nutí malé a střední 
podniky, aby jim tímto krátkodobým 
úvěrováním financovaly cash-flow. Což 
nelze označit jinak než selhání trhu. 
Navíc tento stav vytváří ve společnosti 
značnou nerovnováhu, plodící nesta-
bilitu, nejistotu a omezení pracovních 
příležitostí. Je na čase, aby se tímto 
problémem zabývala odpovědná mís-
ta, včetně struktur EU.

Problematické sektory
Zkušenosti ukazují, že pro placení 
faktur v podnikatelském sektoru platí 
jednoduché kritérium: Čím blíž je obor 
ke koncovému zákazníkovi, tím lepší 
je platební morálka. Proto jsou lhůty 
nejdelší u výrobců elektrických zaří-
zení, ve strojírenství či stavebnictví. 
V prvních dvou případech platby pro-
dlužuje především pozice v dodavatel-
ském řetězci, kde se zpoždění plateb 
kaskádovitě přenáší. Naopak maloob-
chod, potravinářský průmysl, doprava 
a další zákaznicky orientované sektory 
se obecně vyznačují rychlejší úhra-
dou pohledávek. 

Pokud jde o konkrétní čísla - analýza 
společnosti Euler Hermes označuje za 
nejproblematičtější sektory z pohledu 
placení faktur výrobu elektrických za-
řízení (89 dní), strojírenství (87 dní) 
a stavebnictví (81 dní). V případě sta-
vebnictví je však nutné zmínit význam-
ný rozptyl vzhledem k rozmanitosti 
oboru. Čtvrtina společností čeká na 

platbu déle než 113 dní a stejné množ-
ství méně než 40 dní. Na opačné straně 
spektra je s výrazným náskokem malo-
obchod (27 dní), a dále doprava a po-
travinářský průmysl (46 dní).

Vývojové trendy
Průměrnou dobu na uhrazení pohle-
dávky lze považovat za poměrně stabil-
ní ukazatel, který se krátkodobě nijak 
významně nevyvíjí. Také proto může-
me údaje za rok 2015 bez výraznějších 
zkreslení vztáhnout i na dnešní dobu. 
V dlouhodobém měřítku se dají ovšem 
vysledovat i pozoruhodné vývojové 
trendy v některých zemích. 

V Číně se například v posledních 
letech výrazně prodloužily průměrné 
čekací lhůty. Ještě v roce 2007 činily 
68 dní, tedy o 20 dní méně, a pohybo-
valy se tak na úrovni současného glo-
bálního průměru. Podle analýzy Euler 

Hermes má tento jev dvojí vysvětlení: 
zpomalení ekonomiky vedlo k častěj-
šímu odkládání plateb a souběžně 
velké čínské společnosti díky navý-
šení objemu peněžních prostředků 
posílily flexibilitu vůči svým odběra-
telům. Dramatický vývoj se v Číně od 
roku 2010 odehrál v sektorech, které 
mají dnes nejdelší reálné splatnosti. 
Nejvýrazněji se prodloužily u produk-
ce elektrických zařízení a to z 37 dní 
na 134 dní. 

red

Dostatečné zajištění pohledávek, 
využití jejich pojištění nebo jistota, 
že váš obchodní partner nebude 
nikdy insolventní. To jsou tři varianty, 
kdy vaši firmu nemusí problém ne-
splacených pohledávek příliš trápit. 
Jenže k tomuto stavu má řada firem 
daleko. A tak nezbývá, než si firmu, 
s níž chcete obchodovat, náležitě 
proklepnout. V dnešní době krok 
nejen užitečný, ale nutný. Informace 
o platební morálce podnikatelských 
subjektů lze získat hned na několika 
internetových serverech, například 
na: http://www.bpx.cz/platebni-infor-
mace-moralka/.

Důvěřuj, ale prověřuj

Partnerem vydání 
je společnost Ha-vel
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Letošní daňové změny 
se týkají rovněž i podnikatelů

 Z avádí mimo jiné zvýšení daňové-
ho zvýhodnění či změny u výdajo-
vých paušálů OSVČ. Nová úprava 

přináší zvýšení daňového zvýhodnění 
na druhé dítě a na třetí a další dítě. 
„Pro první dítě v rodině sice zůstává na 
13 404 korunách ročně, ale u druhého 
dítěte se zvýší o 2400 korun na 19 404 
korun ročně, což je 1617 korun měsíč-
ně, u třetího a každého dalšího dítěte 
pak na 24 204 korun ročně, tedy 2017 

korun měsíčně,“ uvedla Blanka Štar-
manová, daňová poradkyně společnos-
ti TaxVision a portálu www.eDane.cz.

Slevy lze uplatnit zpětně
Ačkoli změna vstoupila v platnost v prů-
běhu letošního roku, vyšší slevy na děti 
půjde využít zpětně už od počátku roku 
2017. „Zvýhodnění na dítě uplatňuje 
jeden z rodičů, a to buď u zaměstnava-
tele, nebo v daňovém přiznání. Slevy je 
možné při více dětech kombinovat tak, 
že slevu na jedno dítě uplatňuje jeden 
rodič a slevu na druhé dítě uplatňuje 
druhý rodič. Také u jednoho dítěte je 
možné, aby slevu uplatnili oba rodiče, 
musí se ale střídat – například v jednom 
měsíci může uplatnit slevu matka, v dal-
ším otec. Dochází ale ke zpřísnění pod-
mínek, za kterých je možné slevu na dítě 
uplatnit – nově se totiž do limitu příjmů, 

který je nutný pro získání bonusu splnit, 
nepočítají příjmy z nájmu a kapitálového 
majetku,“ vysvětlila Blanka Štarmanová.

Změny pro podnikatele
Slevu na dítě budou nově moci uplatnit 
i podnikatelé s výdajovým paušálem. No-
vela ale zároveň přináší změny přímo do 
výdajových paušálů, nastavuje nižší stro-
py.  „Osobám samostatně výdělečně čin-
ným s výdajovými paušály se vrací mož-
nost uplatnit slevu na dítě a na manžela, 
manželku nebo registrovaného partnera 
bez příjmů. Zároveň ale klesá hranice 
pro uplatňování paušálních výdajů o po-
lovinu na jeden milion korun příjmů. 

Podnikatelé s příjmy vyššími než 1 mi-
lion Kč mohou výdaje paušálem uplatnit 
také, uplatní však jen maximální částku 
výdajů odvozenou z limitu 1 milionu Kč. 
U této novinky platí přechodné usta-

novení, že podnikatelé si za zdaňovací 
období 2017 mohou vybrat, zda využijí 
novou úpravu, tedy nižší strop pro výda-
je a uplatnění slev, nebo budou postupo-
vat stejně jako v roce 2016. To znamená, 
že využijí vyšší paušální výdaje bez mož-
nosti využití slev na dani,“ popsala nově 
zavedená pravidla Blanka Štarmanová.

Nové stropy 
výdajových paušálů
•  U 80% paušálu lze uplatnit výdaje 

maximálně do částky 800 tisíc Kč.
•  U 60% paušálu půjde uplatnit výdaje 

maximálně do částky 600 tisíc Kč.
•  U 40% paušálu půjde uplatnit výdaje 

maximálně do částky 400 tisíc Kč.
•  U 30% paušálu půjde uplatnit výdaje 

maximálně do částky 300 tisíc Kč.
red

Zásadní změny v da-
ňové oblasti přináší 
novela zákona o da-
ních z příjmů, sou-
část daňového balíč-
ku pro letošní rok. 

Partnerem vydání 
je společnost Ha-vel
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Efektivní a kvalitní překlady technické do-
kumentace jsou stěžejní pro úspěch řady 
podnikatelských subjektů. Zvláště v dnešní 
době, kdy se řada firem neobejde bez čet-
ných kontaktů se zahraničními partnery.

Do technických překladů
vstupuje umělá inteligence 

 Kdosažení bezchybné kvality 
překladů dnes přispívají ne-
jen špičkoví překladatelé, ale 

i moderní technologie a speciální 
software. V našem rozhovoru o tom 
hovoří László Jankovics, jednatel re-

nomované překladatelské a komuni-
kační společnosti STAR Czech s.r.o.

Jak dlouho se již zabýváte lokalizací, 
překlady technické dokumentace?

Letos máme 33. výročí: Naše mateřská 
společnost STAR AG Švýcarsko vznikla 
v roce 1984, dnes je to rozsáhlá síť 51 
poboček na čtyřech kontinentech. Nej-
větší pobočky jsou švýcarská, němec-
ká, ruská, japonská a čínská. V součas-

né době máme asi tisíc zaměstnanců 
a několik desítek tisíc externích spolu-
pracovníků. Na českém a slovenském 
trhu firma působí 19 let, oficiální za-
stoupení má od roku 2000 v Praze.

Čím vším se v rámci lokalizace 
informací zabýváte?
Stručně řečeno, pomáháme svým 
klientům komunikovat v cizích jazy-
cích. Nejsme čistě jen překladatelská 
agentura. Svým klientům nabízíme 
kompletní služby, které potřebují 
při komunikaci v cizím jazyce, ať už 
jde o komunikaci vnitrofiremní či se 
zákazníky, a to v písemné i mluvené 
formě. Nepřekládáme, ale lokalizu-
jeme: Bereme plně v úvahu zvyklosti 
a tradice místního kulturního pro-
středí, pro které je daný materiál či 
komunikační kanál určen. Spolu-
pracujeme vždy s rodilými mluvčími 
v cílové zemi, aby výsledný produkt 
byl nejen plně srozumitelný, ale i sty-
listicky a technicky správný.

Technický překlad je vaší hlavní 
specializací?
Ano, překládáme zejména technickou 
dokumentaci, manuály, katalogy, 
servisní knížky mnoha technicky za-
měřených firem, dále lokalizujeme 
software, ale poskytujeme také další 
služby, jako je tlumočení, tisk, au-
dionahrávky, tvorba audiovizuálních 
aplikací a softwarová řešení. Na pře-
kladech u nás vždy pracuje odborník 
v daném technickém oboru. Ten v prvé 
řadě rozumí technickému textu, který 
překládá, a v druhé řadě rozumí cizí-
mu jazyku a správně se vyjadřuje ve 
svém rodném jazyce, tj. v cílovém ja-
zyce překladu. Není nic horšího, než 
když překladatel, byť má sebelepší ja-
zykové znalosti, nerozumí tématu pře-
kladu. Každý čtenář se zajisté během 
své praxe setkal s překladatelskou 
perlou z pera takového „odborníka“.

Které technické obory překládáte?
Jde například o automobilový prů-
mysl, strojírenství, automatizaci, 
elektroniku, domácí spotřebiče, ruč-
ní nářadí, zemědělské stroje, chemii, 
farmacii, počítače a software, optiku, 
polygrafii a mnohé další. V podstatě 
libovolný technický, ale i právnický, 
ekonomický, obchodní či marketin-
gový text. Výběr vhodných odborníků 

ke spolupráci, to je často velmi ná-
ročná a zdlouhavá práce.

Jak vybíráte překladatele pro tyto 
náročné technické texty?
Jednak aktivně hledáme odborníky 
na různých fórech, v institucích či na 
vysokých školách, jednak se nám hlá-

sí překladatelé sami. Každý zájemce 
o spolupráci prochází podrobným tes-
továním o několika kolech. Vybíráme 
překladatele, kteří obstojí z hlediska 
věcné a technické správnosti i z hle-
diska stylistiky a jazykové správnos-
ti. Poměr těch, kdo se k nám hlásí, 
a koho vybereme, mluví za vše: 60:1.

Které jazykové kombinace zpraco-
váváte?
Jde hlavně o překlady ze světových jazy-
ků i do nich, ale díky naší rozsáhlé síti 
poboček jsme schopni zajistit překlad 
v jakékoliv kombinaci. Překládáme např. 
také do čínštiny, hebrejštiny, arabštiny, 
thajštiny, korejštiny či kazaštiny. U asij-
ských jazyků, zejména čínštiny, poci-
ťujeme v poslední době zvýšený zájem 
českých a slovenských firem.

„V inzerci časopisu jsem našel firmu STAR 
Czech, o které mohu říci, že odvádí práci 
s následujícími atributy: 
• reaguje ihned na poptávku, 
• podřizuje se požadavkům termínu, 
• dodržuje nastavená pravidla spolupráce, 
•  průběžně a spolehlivě doplňuje firemní 

slovník.

To jsou vlastnosti, kterými se většina 
firem propaguje v nabídce, nikoli v plnění. 
Nejdůležitější bod stojí za to napsat tučně 
a samostatně. Překlady jsou bezchybné. 

Lituji, že jsem STAR Czech neznal v minu-
losti, neboť bych ušetřil část života stráve-
ného nad opravami překladů od mnoha 
různých dodavatelů. Přál bych všem, 
kteří potřebují překlady, aby tuto firmu 
vyzkoušeli. Mnoho budoucích spokojených 
klientů o STAR Czech neví.“

Jiří Filip, ALSTOM s.r.o.

Ohlas na práci STAR Czech 

László Jankovics

Fo
to

: a
rc

hi
v 

S
TA

R
 C

ze
ch

Partnerem vydání 
je společnost Ha-vel



192017 | 2  L bby

Výhody a úspory řešení STAR

První příklad
Výrobce ručního nářadí, působící ve 120 zemích 
(firma založena v roce 1941):
Výchozí stav: Nepřehledné náklady na překlady, 
nejednotná terminologie, pomalé procesy, potřeba 
překládat více dokumentace při stejném rozpočtu.
Výsledek řešení STAR: Přehledné náklady, řízení 
terminologie, zachování stejného rozpočtu při 
zvýšení počtu jazyků z 15 na 25 a zvýšení počtu 
manuálů z 25 na 100!

Druhý případ
Nadnárodní dodavatel topných, chladicích 
systémů a systémů obnovitelné energie:
Výchozí stav: Složité a zdlouhavé procesy tvor-
by a revize dokumentace ve 32 jazycích; 
potřeba snížit náklady tvorby, překladů a pro-
cesů dokumentace; nutnost zajistit kvalitu 
překladů i názvosloví při zachování struktury 
interních a externích spolupracovníků v mnoha 
lokacích.

Výsledek řešení STAR: Projekt 250 uživatelských 
manuálů do 30 jazyků dokončený za pouhých 
5 měsíců od implementace systému STAR GRIPS, 
úspora nákladů 45 % oproti srovnatelnému 
projektu v systému InDesign.

Jednu z případových studií, popisujících přednosti 
řešení STAR, si zájemci mohou vyžádat u společnosti 
STAR Czech. Kontakt: Ing. László Jankovics (laszlo.
jankovics@star-group.net), telefon +420 608 320 100.

Využíváte speciální překladatelský 
software?
Ano, je to námi vyvíjený software 
Transit NXT pro překlad podporo-
vaný počítačem (angl. zkratka CAT – 
Computer-Aided Translation) s fuzzy 
logikou. Tento náš původně interní 
software vyvíjíme již více než 20 let 
a je nabízen i k licencování pro další 
zájemce. Dále u rozsáhlých a dlouho-
dobých zakázek nově do hry vstupuje 
„umělá inteligence“, tedy strojový 
překlad, ovšem ve zcela jiné kvalitě 
než ho známe z bezplatných interne-
tových překladačů.

CAT software Transit nenahrazuje 
práci překladatele, jen maximálně 
jeho práci zefektivní a zpřesní. Soft-
ware si zapamatuje každou přelože-
nou větu, kterou v něm překladatel 
kdy napsal. Když se pak v budoucnu 
vyskytne identická věta, tato se již au-
tomaticky předpřeloží (samozřejmě 
s možností kontroly překladatelem). 
Takto můžeme u textů, kde se někte-
ré textové pasáže neustále opakují 
(technická dokumentace je ideální 
případ), dosáhnout značných časo-
vých i finančních úspor, o které se 
s klientem dělíme formou výrazných 
slev. Další výhodou této funkcionality 
je konzistentnost překladu a termino-
logie v celé dokumentaci, což je velmi 
žádoucí pro kvalitu textu.

Jak funguje fuzzy logika?
Pokud software nenajde 100% iden-
tickou větu v překladové paměti, je 
stále možné, že tam nalezne nějakou 
dostatečně podobnou větu. Napří-
klad v dlouhé větě se změnila jen dvě 
slova, celý zbytek věty je identický. 
V tomto případě překladatel dostane 
tzv. fuzzy nabídku, ve které ihned vidí 
barevně zvýrazněný rozdíl ve větách. 
Nabídku překladu tak může převzít 
a dopřeložit jen tato dvě odlišná slo-
va. Výsledkem je opět vyšší efektivita 
a zachování konzistentnosti překladu 
v celé dokumentaci. Tedy efektivnější 

a kvalitnější práce – to je vždy náš pr-
vořadý cíl. 

Díky sofistikovanému srovnávací-
mu mechanizmu se dá běžně docílit 
30%, někdy až 80% úspory času i ná-
kladů při překladu technické doku-
mentace. Navíc software Transit NXT 
má i funkci pro zachování konzistent-
ní terminologie, což je u technického 

překladu obzvlášť důležité. Pokud 
například „hřídel turbíny“ budu do 
angličtiny překládat jednou jako „tur-
bine shaft“ a jednou jako „turbine 
spindle“, software mě upozorní na ne-
jednotnou, nekonzistentní terminolo-
gii. Celý náš mnohaletý vývoj softwaru 
Transit směřuje k maximálnímu zefek-
tivnění práce překladatele-odborníka.

Kdy vstupuje do hry zmiňovaný 
strojový překlad?
Statistický systém strojového překladu 
STAR MT vyvíjíme ve spolupráci s vy-
sokoškolskými profesory počítačové 
lingvistiky již několik let. U rozsáhlých 
a dlouhodobých projektů našim klien-
tům připravujeme individuální algorit-
mus z dvojjazyčných i jednojazyčných 
korpusů a klientské terminologie. Vý-
sledkem je velmi účinné řešení, které 
efektivně doplňuje výše zmiňovaný 
CAT systém. Návrhy z překladové pa-
měti a fuzzy nabídky tak jsou doplněny 
o návrhy strojového překladu, které 
překladatel zkontroluje a případně 
upraví. Náš klient tak získává značné 
časové i finanční úspory při zachování 
kvality překladu dokumentace. 

Co novým zájemcům o vaše služby 
– například fi rmám technického 
zaměření – nabízíte?
Krátký zkušební překlad zdarma, aby 
se nový zájemce mohl přesvědčit o kva-
litě naší práce. U každé zakázky klient 
dostane podrobnou statistiku, kde je 
vidět přesný počet znaků či slov nové-
ho textu, textu identického s dřívějším 
překladem a textu podobného dřívější-
mu překladu. Za identické a podobné 
texty dostane každý klient automaticky 
slevu až 75 % z běžné ceny překladu. 
Zaplatí tedy čtvrtinu. Mnohé jiné agen-
tury CAT software používají, ale s kli-
entem se o jeho výhody nedělí a účtují 
celý překlad jednotnou sazbou. 

My máme jiný přístup: Jde nám 
o dlouhodobé partnerství s našimi 
klienty, přistupujeme k nim férově 
a snažíme se vždy najít nejefektivnější 
a nejvýhodnější cestu ke kvalitnímu 
výslednému produktu. Ne náhodou 
s námi spolupracují již mnoho let 
firmy jako Bosch, Siemens, BMW (již 
přes 20 let) a další. Každému zájemci 
rádi pošleme náš referenční seznam 
zákazníků či některou z případových 
studií daného technického oboru. 

Redakce Lobby

Ukázka překladu technické dokumentace do čínštiny pro firmu 
Škoda Auto

Automobilka zadává u společnosti STAR Czech překlady dokumentace 
do řady jazyků – v tomto případě jde o text v hindštině

Partnerem vydání 
je společnost Ha-vel
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R e p o r t á ž

Plná nových partnerů, dobrých nápadů a překvapení. Krásná hřiště, příznivé počasí a skvělé 
výsledky. Ale především: úžasní hráči, férová hra, napínavé souboje, nová přátelství, hodně 
zábavy a taky trocha byznysu. Pojďte se s námi ohlédnout za již 11. ročníkem Lobby Golf Tour.

Jaká byla letošní Lobby Tour?
R e p o r t á ž

Lázeňští šviháci MasterCard na Penati

Tým hlavního partnera společnosti ARES stál 
dlouho v čele. Štěstí ho opustilo na Adamstalu, 
kam se nedostavil klíčový Michal Houška, ale sou-
těž ukončil na důstojném 6. místě

Na Kaskádě bylo takové horko, že jsme 
nejraději „hráli“ ve stínu stromů

Fakultativní program musí být. Elektrické 
koloběžky Yellow Point na Kaskádě s našimi 
promotéry v sedle

Nejkrásnějším hřištěm letošní tour byl v anketě 
mezi hráči zvolen Adamstal

PENATI
Když se v roce 2013 otevíralo hřiště Heritage, byla 
Lobby Tour první česká túra, která jej hrála. Od té doby 
je mu věrná. Jednoduše proto, že je krásné. Navíc letos 
jsme tam potkali jediný déšť, během kterého zmokli 
úplně všichni. Ale přišel kouzelník a zazářil ohňostroj. 
Taky se tam urodil jeden eagle (zahrál ho Tomáš Topin-
ka). V celé Lobby Tour nakonec zůstal osamocen. 

Téměř státnický projev předsedy Svazu 
českých a moravských výrobních družstev 
Rostislava Dvořáka při vyhlašování výsledků 
na turnaji v Adamstalu

KASKÁDA
Na žhavou letní Kaskádu (v červnu bylo 32 stupňů!) 
jsme se po několika letech vrátili rádi. Sestavené 
týmy začaly brát vážně své zápolení a do čela se 
jim  nekompromisně postavil ARES. Současně se 
formovala řada lídrů tour - nejlepších hráčů, jejichž 
výsledky se pečlivě sledovaly. Od samého začátku 
vedl Aleš Beran, a tak to také zůstalo až do konce!

KÁCOV
Naše premiéra. Kromě golfu jsme si moc užili 
také buřtování, protože osvícený golfový resort má 
kromě spa také ohniště pro opékání špekáčků. 
A protože pod jamkou číslo 1 River vede železnice, 
poprosili jsme České dráhy, aby nám vytvořily 
dočasnou zastávku a motoráčkem jsme se Posáza-
vím vypravili předávat ceny do hostince U Kuželků 
ve Hvězdonicích. To bylo fakt hodně fajn.

ADAMSTAL
Další premiéra. Kdo tam byl ví, že dechberoucí výhledy 
jsou balzámem i na špatnou hru. Jak na náš facebook 
napsal Radek Hamerník: „čím horší výsledek, tím větší 
řízek nakonec“. Rakouské hory se v parném srpnu 
opravdu hodily a zdolávat je pomocí buggy taky nebylo 
špatné - měli jsme více času na „panoramata“.

Tak tohle vypadá na slušný oddíl. Seznamte se s Máša 
Agency, který se nám stará o krásné hostesky!

Sympaťáci Lobby Tour to jsou ti, kteří organizátorům 
a hosteskám působí jen radosti. Letos se jimi stali 

Aleš Beran, Petr Venclík a Lucie Komorousová. 
Na snímku jsou s českou Miss Earth 2016 Kristýnou 

Kubíčkovou. Děkujeme, že jste s námi hráli!

Klání Západ (Čechy) 
a Východ (Morava, Slezsko 

a Slovensko) skončilo 
poměrně přesvědčivým 

vítězstvím Čechů zejména 
díky početní převaze. Takže 

Moraváci: příště přidat 
hlavně hráče! Na snímku 

převzal za Čechy pohár 
z rukou krásné Kristýny 

Milan Laitl z MasterCard.

Partnerem vydání 
je společnost Ha-vel



ČELADNÁ
Nedá se nic dělat, moc rychle to uteklo. Po-
slední dva dny na Čeladné byly ve znamení Old 
Course a The European Golf Course - pamětníci 
vědí, že toto hřiště je původní čeladenskou 
osmnáctkou, která v roce 2011 prověřila nej-
lepší profesionály PGA European Tour a běžně 
si jej nezahrajete. I nás prověřila. Kromě golfu 
jsme lítali vrtulníkem nad Čeladnou, vyhlašovali 
nejlepší týmy i jednotlivce, sestavili startovní 
pole pro finále a podívali se na fantastický oh-
ňostroj z dílny Minergis. Hostesky a organizátoři 
taky vybrali sympaťáky letošního ročníku Lobby 
Tour. A někteří hráči ještě po půlnoci tančili...

FINÁLE
Do finále postoupili všichni vítězové všech kategorií na 
všech turnajích a deset lídrů. Vítěz poletí i s doprovodem 
na týdenní golfový pobyt do španělské Malagy. I na podzim 
je tam jako v létě. Co víc si přát? Snad jen: letět s ním, 
a to ještě můžete! Více info na http://www.lobbytour.cz/
aktuality/. Finále proběhlo až po uzávěrce tohoto čísla, 
takže o vítězi se dozvíte tady: www.lobbytour.cz. Tam také 
do konce září najdete nabídku na příští ročník Lobby Tour 
s klasickým formátem 5 x 2 turnaje. Už teď víme, že se 
opět podíváme do Rakouska (Diamond Country Club), na 
Slovensko (Nová Borša a Sedin), do západočeských Cihe-
len a ... volbu můžete ovlivnit na facebooku @LobbyTourCZ.

Po uzávěrce: vítězem finále se stal Aleš Beran. 
Gratulujeme!

I na mejdany došlo. Toto je například župa-
nová párty na pískovišti brněnské Kaskády

Speciální zastávka pro hráče 
Lobby Tour mezi jamkou č. 1 
a 2 hřiště River na Kácově

U vložených soutěží o šperky z dílny 
Lucy Diamonds jsme si užili opravdu 

hodně legrace a výhry byly 
skutečně krásné

Lobby Tour má vlastní vody ze 
společnosti Isoline. Dělají spoustu 
dalších užitečných věcí, a to nejen 

pro golfisty. Děkujeme!

Zrovna na Čeladné, 
kde ladně přistály 
dva vrtulníky spo-

lečnosti Mamba 
Air, byl po oba dny 
opravdu velký vítr. 

Zkušební let vrtulní-
kem tak mohli tes-
tovat pouze silnější 

povahy. Tak snad 
příště!

Tři Grácie? Zprava: Kristýna 
Kubíčková, česká Miss Earth 2016, 

Renata Kopačínská, talentovaná 
a krásná hráčka a Verunka 

Šašmová, produkční Lobby Tour

Přímo z hřiště v Kácově jsme jeli motoráčkem, 
který se jmenuje Hurvínek, krásnou posá-
zavskou krajinou. Děkujeme, České dráhy!

O vítězství se mezi týmy bojovalo do 
předposledního turnaje a posledního 

dechu. Opravdu napínavé to bylo. 
Vítězství si nakonec připsal tým složený 

z partnerů AlbatrosCap a Gil Santucci.

2017
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P o d n i k á n í

Míra nezaměstna-
nosti v ČR má kle-
sající trend a přesto 
se mnoho firem 
potýká s problémem 
obsazování volných 
pozic. Podniky tak 
sahají po benefitech 
a dalších zvýhod-
něních, kterými 
motivují pracovníky 
k tomu, aby setrvali. 
Zároveň se snaží při-
lákat nové. Tíživou 
personální situaci 
stále ve větší míře 
firmy řeší pronájmem 
pracovních sil.

Pronájem zaměstnanců:  
Dobrý tah, ale i tenký led
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 Agenturní zaměstnávání je dočas-
ný nástroj, který pomáhá firmám 
řešit sezonní výkyvy a nečekané 

nárůsty a poklesy zakázek. Agenturní 
pracovníci přitom tvoří v současnosti 
zhruba jedno procento všech zaměst-
nanců v ČR. Což není mnoho, na rozdíl 
třeba od Německa či Velké Británie, kde 
jsou o nějaká dvě tři procenta ještě dál. 
Při volbě a vyhledání vhodného „doda-
vatele“ pracovních sil by ale měli čeští 
manažeři být obezřetní. Na trhu totiž 
působí kromě seriózních agentur i méně 
solidní zprostředkovatelé. 

Když chybí lidé…
ČR patří dlouhodobě mezi evropské 
země, které mají s nedostatkem pra-
covní síly největší problémy. Podle 
statistiky společnosti Eurostat nebylo 
v tuzemsku koncem loňského roku 
obsazeno přes tři procenta všech po-
zic a počet volných míst v Česku stále 
stoupá. Vedle problémů s obsazováním 
volných pozic se firmy potýkají i s čas-
tějšími odchody zaměstnanců. Časté 
změny zaměstnavatelů jsou doménou 
zejména mladé generace. Absolventů, 
kteří vydrží v práci méně než rok, při-

Agenturní pracovníci tvoří zhruba procento všech zaměstnanců v ČR

bývá. Podle průzkumu na sociální síti 
LinkedIn chce zhruba 30 procent mile-
niálů – lidí narozených v 80. a 90. letech 
– změnit práci. I to je jeden z důvodů, 
proč řada firem se rozhodne řešit nedo-
statek a přelétavost zaměstnanců jejich 
pronájmem. „Agenturní zaměstnávání 
neboli pronájem pracovních sil je jedna 
z alternativních možností, které mohou 
využít zaměstnavatelé při řešení krát-
kodobého i dlouhodobého nedostatku 
pracovníků. Pronájem zaměstnanců je 
vhodný v podstatě v každé větší výrobě 
nebo skladu, nejvíce je využíván v ob-
lasti strojírenství, logistiky, automobilo-
vého průmyslu a elektrotechniky,“ říká 
Michal Havelka, marketingový manažer 
personální agentury Job Leader Czech. 

Změna legislativy
Při hledání nových zaměstnanců jsou 
stále nejvyhledávanější personální 
agentury. Ty využívá přes 70 procent 
zahraničních firem a kolem 40 procent 
tuzemských. Není divu, že rozmach to-
hoto personálního byznysu, na němž 
agentury slušně profitují, vedl ke zpřís-
nění pravidel. Zákonodárci si na agen-
turní zaměstnávání posvítili. 

Znamená to, že agentury budou mu-
set mimo jiné zaplatit půlmilionovou 
kauci, pokud budou chtít nabízet své 
služby. Novela zákona o zaměstnanosti 
má rovněž umožnit postih skrytého, za-
střeného zajišťování pracovníků – bez 
zákonných podmínek hrozí podle nove-
ly pokuta až ve výši pěti milionů korun. 
Podle zákonodárců má změna omezit 
zejména nedodržování zásady srovnatel-
ných mzdových a pracovních podmínek 
dočasně přidělovaného zaměstnance 
a v konečném důsledku obcházení od-
vodů na sociální a zdravotní pojištění 
a záloh na daň z příjmu. Novela reaguje 
i na problémy s nárůstem přestupků, 
kterých se dopouštěli zahraniční pracov-
níci v průmyslových zónách v plzeňských 
Borských polích a v Kvasinách. Že nejde 
o planý poplach, svědčí i výsledek prove-
dených kontrol. Jen za tři čtvrtletí loňské-
ho roku objevili kontroloři v ČR 54 agen-
tur, které zprostředkovávaly zaměstnání 
bez povolení.

Podle Ministerstva práce a soci-
álních věcí častěji než v minulých 
letech se objevují takzvané zastřené 
agentury práce, které svou činnost 
vykonávají bez povolení vydaného 

Generálním ředitelstvím Úřadu prá-
ce ČR a zastírají to obchodní smlou-
vou s uživatelem, tedy firmou, která 
si zaměstnance najímá. 

Nákup služby
Jaký přínos pronájem zaměstnanců pro 
firmy má? „Agenturní zaměstnávání 
s sebou přináší větší flexibilitu i další 
výhody Zaměstnavateli se sníží admi-
nistrativní náročnost a nutnost hledat 
pracovníky vlastními silami, zároveň 
získá možnost flexibilně ovlivňovat 
počty zaměstnanců a snáze pokrýt 
krátkodobé projekty. Administrativa 
spojená s náborem nových pracovních 
sil je pro řadu firem zátěží, při proná-
jmu zaměstnanců se byrokracii vyhnou. 
„Pro firmy je v řadě případů podstatné, 
že využívání agenturních zaměstnanců 
nezahrnují do mzdových nákladů, jed-
ná se o nákup služby. Samotný proces 
pronájmu pracovních sil neznamená 
pro firmy téměř žádnou administrati-
vu, o vše se stará agentura. Zaměstnan-
ce vyhledá agentura, která ho následně 
osloví, vyřídí s ním vstupní pohovor 
a následně ho pošle na pohovor do 
konkrétní firmy, kde podepíše smlou-
vu. Personální agentura se o pracovní-
ka administrativně stará po celou dobu 
jeho působení ve firmě – zpracovává 
jeho docházku, vyplácí mzdu, platí soci-
ální a zdravotní pojištění, řeší absence, 
změny ve smlouvě, případně i její ukon-
čení a vystavuje potřebné dokumenty,“ 
popsal Michal Havelka. 

Jak poznat nesolidní 
agenturu?
Jak tedy získat pro firmu potřebné ná-
jemné pracovníky a přitom si nezadat 
s nesolidní agenturou? Nekalé praktiky 
lze poznat především podle nízké ceny. 
Pokud je fakturace od agentury nižší 
než hrubá mzda pracovníka vynásobená 
1,35, což je sociální a zdravotní pojiště-
ní, tak je zřejmé, že něco není v pořádku. 

Průměrná délka dočasného přidě-
lení zaměstnance se v ČR pohybuje do 
jednoho měsíce. Zákoník práce dobu, 
na kterou může agentura zaměstnance 
dočasně přidělit, upravuje. Délka proná-
jmu by neměla překročit dvanáct po sobě 
jdoucích kalendářních měsíců. Existují 
ale situace, kdy o prodloužení požádá 
samotný zaměstnanec, v takovém přípa-
dě je možné dobu pronájmu prodloužit. 
Řada firem zároveň využívá pronájem 
jako zkušební dobu, což může být před-
stupeň k tomu, aby firma daného pracov-
níka získala nastálo. 

 red

Partnerem vydání 
je společnost Ha-vel



232017 | 2  L bby

V ý r o č í  f i r m y

Příběh firmy GASCONTROL potvrzuje, že cesta k úspěchu je trnitá. Jejím ma-
nažerům se však upřímnou snahou dlouhodobě a společensky odpovědně 
rozvíjet firmu podařilo vybudovat stabilní a prosperující průmyslovou skupinu. 

GASCONTROL: 25 let v energetice

 Znají ji nejen lidé v Moravsko-
slezském kraji, ale i v okolních 
zemích. Od počátku se snažila 

vyhovět zákazníkům a zároveň neu-
stále svou výrobu i služby zdokonalo-
vat a inovovat. 

Společnost GASCONTROL vznikla 
v červnu 1992 z iniciativy Mieczyslawa 
Molendy, který ji řídí dodnes. Po-
stupně vybudovala výrobní i obslužná 
pracoviště na vysoké úrovni. Díky ply-
nofikaci v obcích a poptávce po regu-

lačních stanicích plynu 
se firma dynamicky roz-
víjela. Úspěšně realizo-
vala několik výzkum-
ně-vývojových projektů 
v oblasti energií a plas-
tů s cílem dosáhnout 
stavu, aby zařízení 
i technologické postu-
py byly efektivnější, 
energeticky úspornější 
a šetrnější k životnímu 
prostředí. Mezi hlavní 
inovační projekty firmy 
patří výroba elektrické 
energie systémem spa-

lovacích turbín, dodávky ORC zařízení 
na principu paroplynových soustrojí 
a dále turbíny běžící v magnetickém 
poli (bez ložisek) nebo výstavba bioply-
nových stanic. Firma se zaměřila také 
na využití stlačeného zemního plynu 
(CNG) jako pohonné hmoty v osobní 
i autobusové dopravě. 

GASCONTROL nabízí zákazníkům 
i speciální technologie, např. jako 
jedna z mála firem provádí uzavírání 
provozovaných potrubí pod plným tla-
kem bez nutností odstávky nebo ome-
zení provozu. Má i své vlastní výrobky, 
např. odorizační jednotky, CNG plnicí 
stanice, filtry plynných látek, tepelné 
výměníky, potrubní přechodové spoje 
HDPE/ocel, atd. Firma je schopna sta-
vět plynovody o průměru DN 500 a vyš-
ším v rozsahu zhruba kilometr denně. 
Také ve vlastní výrobě plastových 
potrubí vyniká - vyrábí je o průměru 

630 mm, což je vůbec největší dimen-
ze, která se v ČR v oblasti plastových 
tlakových potrubí vyrábí. 

Postupně se skupina pod mateřskou 
firmou GASCONTROL rozšířila o další 
firmy. Může tak poskytovat zákazníkům 
v ČR i v zahraničí kompletní nabídku od 
vývoje, projekce, přes výrobu až po mon-
táž a servis. Stala se stabilním obchod-
ním partnerem významných společnos-
tí, jako např. RWE (innogy), OKD, GAS 
Net, NET4GAS, Green Gas DPB, Arcelor 
Mittal, Dopravní podnik Ostrava, ČEZ 
Energetické služby aj.

„Naše společnost za svých 25 let prošla 
různými etapami ve svém vývoji, lepšími 
i horšími. Se všemi problémy se však 
skupina vypořádává a to díky pracovitým 
a obětavým zaměstnancům a dlouhodo-
bě dobré spolupráci s obchodními part-
nery,“ dodává Mieczyslaw Molenda. 

www.gascontrol.cz

Jeden z produktů společnosti GASCONTROL - zázemí 
plnicí stanice CNG

Partnerem vydání 
je společnost Ha-vel
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v rizikovějších teritoriích
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bez ohledu na velikost obratu
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Tradiční obor, stále rozvíjený novými technologiemi, který po desítky let představuje pilíř čes-
kého exportu. Takové je české strojírenství. Odvětví s mimořádně širokým záběrem a kvalitou 
produkce zná bez nadsázky celý svět. Aktuální informace ze strojírenských firem, shrnuty do 
statistických dat, jsou v současnosti příznivé. A to je bezesporu nejdůležitější zpráva.

 Už loňský rok potvrdil, že čes-
ké strojírenství si vede doce-
la úspěšně a jak se ukazuje, 

letošek bude i nadále pokračovat 
v mírném růstu. V průměru se zvýší 
výkon daného oboru o 3,7 procenta. 
Na růstu sektoru v letošním roce se 
shodnou téměř všichni ředitelé vý-
znamných strojírenských firem.

Letos růst, příští 
rok pokles
Mezi očekáváním velkých i malých 
a středních firem přitom není výraz-
ný rozdíl. „V roce 2017 strojírenství 
dále poroste. Jeho hlavním tahou-
nem bude opět automobilový průmy-
sl. Vzhledem ke zpomalování poptáv-
ky na některých evropských trzích 
se však dá očekávat spíše mírnější 
růst,“ předpovídá Bohdan Wojnar, 
prezident Sdružení svazu automobi-
lového průmyslu a člen představen-
stva společnosti Škoda Auto, a.s.

„České strojírenství se bude v ná-
sledujících obdobích odvíjet přede-
vším od naší konkurenceschopnosti 

v zahraničí a výše přidané hodnoty 
našich produktů,“ míní Lukáš Chmel, 
obchodní ředitel společnosti ŽDAS. 
„Klasické energetické strojírenství 
je v tendenci stagnace již několik 
let, rozvoj strojírenského segmentu 
mimo automobilový průmysl bude 
především v oblasti obnovitelných 
zdrojů, a dále především u speciál-
ních programů, jako je zbrojní prů-
mysl,“ dodává.

V dlouhodobém horizontu jsou 
predikce o poznání opatrnější a pro 
rok 2018 očekávají ředitelé stro-
jírenských společností zpomalení 
růstu na úroveň 1,5 procenta, velké 
strojírenské společnosti na 1,1 pro-
centa. Přičemž třetina z nich před-
pokládá dokonce pokles výkonu 
sektoru. „Osobně očekávám v tomto 
roce stagnaci či mírný růst, v příštím 
roce, vzhledem k několikaleté kon-
junktuře, pravděpodobně nastane 
pokles,“ obává se René Hilscher, 
generální ředitel společnosti Cro-
modora Wheels. Podobný pohled má 
i Petar P. Stanchev, ředitel Aplis CZ. 
„Očekávám velmi výrazné zpomalení 

růstu. V roce 2018 dokonce stagnaci. 
Bude to způsobeno za prvé omeze-
ním z důvodu nedostatku pracovních 
sil a za druhé poklesem konkurence-
schopnosti. Ten pokles bude dán vli-
vem posílení koruny a zvýšení mzdo-
vých nákladů.“ 

Potěšitelné tržby
Pokud jde o tržby, oproti množství 
práce by měly letos růst téměř dvoj-
násobně. Pro letošní rok predikují 
ředitelé strojírenských společností 
růst svých tržeb v průměru o 7,1 pro-
centa a pro rok 2018 pak o dalších 
5,7 procenta. O něco méně optimis-
tické jsou malé a střední firmy, kte-
ré v roce 2017 očekávají růst tržeb 
v průměru o 6,5 procenta. 

„Významnější dopady na tržby ex-
portních podniků od ukončení kur-
zového závazku ČNB neočekávám. Vy-
cházím z předpokladu, že případné 
posílení koruny letos nebude natolik 
výrazné, aby se negativně promítlo 
do snížení konkurenceschopnosti 
českých exportérů. Navíc očekávám, 
že ČNB nebude případné nadměrné 

Současné české strojírenství:  
Dobývání trhů i nové výzvy

posílení koruny v letošním roce tole-
rovat,“ říká Milan Cerman předseda 
představenstva Akcenta CZ.

Růstu tržeb plánují strojírenské 
společnosti dosáhnout především 
prostřednictvím navýšení objemu 
svých zakázek (51 procent firem) 
a expanzí do zahraničí (24 procent 
firem). Zároveň jsou také více opti-
mistické pokud jde o odhadovaný 
růst cen jejich produkce. V součas-
né době ho jako prostředek k dosa-
žení růstu tržeb uvádí 15 procent, 
tedy dvojnásobný počet firem než 
v loňském roce. Expanzi do nových 
segmentů strojírenství v rámci ČR 
nebo akvizici jiných firem zvažuje 
jen naprosté minimum strojíren-
ských společností.

„Získali jsme ve výběrových říze-
ních v rámci skupiny ALPS Electric ce-
lou řadu nových zakázek. Naše výrob-
ní a inženýrské aktivity v tomto roce 
výrazně vzrostou,“ uvádí Tomáš Le-
der, Human Resources Senior Man-
ager společnosti ALPS Electric Czech. 

Pozitivní vývoj hlásí také firma 
Kovosvit MAS. „Po výrazném per-
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Řekli o českém strojírenství

Jaroslav Řasa, předseda představenstva, 
ABRA Software, a.s.
Jsem přesvědčen, že české strojírenství, stejně 
jako celá ekonomika, má před sebou další velmi 
úspěšný rok. Hrozbou pro tento růst pak může být 
setrvalý nedostatek pracovních sil.

Tomáš Prášil, Director of Project 
Management, Motor Jikov Group, a.s.
V letošním roce očekáváme ještě růst strojírenství 
a exportu, který však tvrdě narazí na pomyslný 
strop, a tím jsou limity lidských a potažmo i tech-
nických kapacit. Tím budou prozatím vyčerpány 
možnosti pro další růst tohoto odvětví, ač počet 
poptávek a projektů k realizaci je stále dost nebo 
je trend rostoucí a nic nenaznačuje pokles. Proto 
z důvodů lidských a technických kapacit před-

pokládáme, že v příštím roce nastane stagnace 
nebo mírný pokles objemu exportu a strojírenské 
produkce v ČR.

Milan Martínek, obchodní ředitel, 
Prestar, s.r.o.
Mohu konstatovat, že naše firma naváže na stabil-
ní výsledky z minulých let. Z obchodního hlediska 
se již soustředíme na rok 2018. Nadále budeme 
vyhledávat nové příležitosti, zaměříme se na zvyšo-
vání technické úrovně našich výrobků a především 
vývoj produktů, se kterými chceme proniknout na 
nové trhy.

Lukáš Chmel, obchodní ředitel, ŽDAS, a.s.
Jsme silně limitováni možnostmi na trhu pracov-
ních sil. Zde absolutně nechápeme restrikce vízové 

politiky k Ukrajině. Myslím, že vzhledem ke geopo-
litické situaci tohoto státu je to jediné blízké řešení 
pro podniky našeho charakteru. Jedná se o velice 
slušně vzdělané a pracovité síly.

Jiří Rosenfeld, předseda představenstva, 
Slovácké strojírny, a.s.
Nejvíce nám chybí dělnické profese pro obsluhu 
strojů, svářeči a zámečníci a rovněž pracovníci pro 
nekvalifikované a pomocné pracovní pozice. Nábor 
v podstatě probíhá neustále, ale další zdroje tuzem-
ské pracovní síly, která by chtěla pracovat, nejsou. 
Tak jako doposud se budeme orientovat také na 
zahraniční pracovníky.

Zdroj: Studie českého strojírenství H1/2017 
zpracovaná analytickou společností CEEC Research.
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sonálním posílení obchodního 
týmu se podařilo v základních 
produktových řadách téměř zce-
la vyprodat výrobní kapacity do 
konce prvního a druhého pololetí 
2017,“ říká Libor Kuchař předse-
da představenstva této jihočeské 
strojírenské stálice.

Export poroste, ale…
Českým strojírenským firmám poros-
tou v roce 2017 také tržby z exportu, 
a to v průměru o 6,9 procenta. Potvr-
zuje to 90 procent ředitelů význam-
ných strojírenských podniků. V roce 
2018 pak ředitelé firem očekávají 
další nárůst – ve výši 5,8 procenta. 
Tržby z exportu porostou především 
velkým firmám.

Strojírenské firmy považují český 
export za příliš závislý na vývozu 
do zemí EU. Příčiny vysokého po-
dílu exportu do zemí Unie přitom 
firmy vidí v geografické blízkosti, 
ve vysokém podílu investic ze států 
EU do ČR, dále v kulturní a geogra-
fické blízkosti nebo vlivem politiky 
EU. Naopak příčinou vysokého ex-
portu do Unie spíše nejsou špatné 
podmínky financování a pojištění 
exportu do zemí mimo EU ani nedo-

statečná podpora od vedení našeho 
státu. „Podpora diverzifikace by jis-
tě přispěla k vyššímu růstu a odol-
nosti české ekonomiky. Ovšem i tato 
cesta přináší svá rizika s ohledem 
na problematickou nestabilitu ně-
kterých, především rozvíjejících se 
trhů, a zpomalení či zastavení libe-

ralizace mezinárodního obchodu,“ 
upozorňuje Michal Nebeský, gene-
rální ředitel Citibank.

„Problematická je především struk-
tura našeho strojírenství a jeho sub-
dodavatelské zaměření, velký podíl 
výrobků s nízkou přidanou hodno-
tou. České exportní firmy by se měly 

zaměřit ještě více na zvyšování přida-
né hodnoty své produkce, inovovat 
a posilovat vztahy se svými koncový-
mi zákazníky. Pokud jsou v rukou za-
hraničního majitele – snažit se získat 
co nejvíce autonomie a prostředků na 
svůj rozvoj,“ shrnuje podmínky úspě-
chu českého exportu do budoucna 
Alena Burešová, ředitelka pro průmy-
sl a ICT společnosti CEEC Research, 
která prováděla průzkum mezi strojí-
renskými firmami.

Limitující faktory
V současné době omezuje další roz-
mach tuzemských strojírenských 
podniků hned několik faktorů. Nej-
častěji diskutovaným limitem, jenž 
má podle manažerů v daném oboru 
největší dopad na strojírenství je 
nedostatek pracovních sil. Druhým 
z klíčových faktorů limitujícím české 
strojírenství je administrativní zátěž 
a byrokracie. Zmiňované jsou také 
dlouhé rozhodovací lhůty úřadů, ne-
kvalitní legislativa a její časté změny 
nebo nedostatečná kvalita dopravní 
infrastruktury. Nižší vliv má podle 
názoru manažerů firem nedostatek 
zakázek, malá podpora ze strany stá-
tu nebo nepřijetí eura. 

Od šroubků až po lokomotivy – tak široké je výrobní portfolio více než 
1100 strojírenských firem v ČR

Partnerem vydání 
je společnost Ha-vel
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 Postupná automatizace a robotiza-
ce rutinních a fyzicky namáhavých 
činností, nahrazení konvenčních 

strojů CNC stroji, výrazný vstup interne-
tu do výrobních procesů, úspory času, 
peněz a zvýšení flexibility firem. To je 
stručné představení velké myšlenky. Ta 
má ovšem i možná rizika – mj. zneužití 
dat či ohrožení elektronických sítí.

Průmysl 4.0 v současné době aktivně 
zavádějí tři z deseti českých strojírenských 
firem, přičemž v dlouhodobém horizontu 
by se měl tento trend rozšířit do více než 
poloviny společností. Velké rozdíly však 
v tomto ohledu panují mezi velkými a ma-
lými strojírenskými firmami. Zatímco velké 
společnosti aktivně zavádějí Průmysl 4.0 
ve dvou třetinách (63 procent) případů 
a v dlouhodobějším horizontu se tento 
poměr navýší dokonce na 86 procent, 
u malých firem se jedná jen o 2 procenta 
z dotázaných. Vyplývá to ze Studie českého 
průmyslu H1/2017 zpracované analytic-
kou společností CEEC Research ve spolu-
práci se společností aplis.cz.

Výrazné změny ve výrobě neplánují 
malé firmy ani v horizontu pěti let, což 
potvrzují dvě třetiny (68 procent) jejich 
ředitelů. Těmto velkým rozdílům v plá-
nech na změnu svých výrobních progra-
mů odpovídají i odlišnosti v plánech na 
zvýšení investic do informačních systé-
mů, které firmy používají.

Zavedení do praxe? 
Proces na etapy
„V našem oboru výrobních strojů lze 
velmi dobře sledovat naplňování jed-
notlivých aspektů Průmyslu 4.0 zejména 
ve velkých, často zahraničních společ-
nostech, které v tomto směru přirozeně 
představují špičku,“ říká Oldřich Paclík, 
ředitel Svazu strojírenské technologie 
a dodává: „Jedná se o silné evropské nebo 

Mantra současnosti, termín, kolem něhož se 
začíná točit veškeré dění v oboru strojírenství. 
Čtvrtá průmyslová revoluce, označovaná v za-
hraničí pojmem Industry 4.0, u nás jako 
Průmysl 4.0, je velkým tématem pro podnikate-
le také v dalších průmyslových odvětvích.

Průmysl 4.0 - téma zatím 
pro třetinu velkých firem
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Informační a komunikační technologie (ICT) stále více promlouvají 
do strojírenských provozů

už i světové hráče, tzv. ,tvůrce trhu‘, pro-
dukující vysoce konkurenceschopné finál-
ní výrobky splňující kritéria Průmyslu 4.0. 
Jiná je samozřejmě situace u menších vý-

robních podniků. Firma, která se pohybu-
je na samé hranici efektivnosti, nemá na 
technologický rozvoj dostatek finančních 
prostředků, ani technických a lidských 
kapacit. Management malých a středních 
podniků tedy spíše čeká na kroky konku-
rence a usilovně se snaží plnit požadavky 
svých konkrétních zákazníků.“

V oblasti strojírenských technologií 
se nicméně podařilo řadě středních 
i menších podniků proniknout na svě-
tové trhy s vlastními sofistikovanými 
finálními produkty a realizovat tak za-
jímavou přidanou hodnotu. „Mohu říci, 
že v tom je náš obor výrazně nad prů-
měrem tuzemských průmyslových vý-

tí významněji investovat v roce 2018 právě 
do ICT technologií. U firem, které zvýšení 
rozpočtu na ICT neplánují, je nejčastějším 
důvodem fakt, že tyto investice u nich už 
proběhly v předcházejících letech.  

„Pro potřeby naší firmy nebude úro-
veň ICT procesů v daném horizontu stačit 
a musíme na ní stále pracovat. Je to nikdy 
nekončící proces,“ říká René Hilscher, 
generální ředitel, Cromodora Wheels, 
s.r.o. „Do ICT systémů budeme v příštím 
roce investovat, a to zásadním způso-
bem,“ souhlasí Petar P. Stanchev, ředitel, 
Elitex Machinery, s.r.o. 

Jako nutnost považuje investice do ICT 
systémů Jaroslav Franc, Plant Manager, 
Bühler Motor, s.r.o., který říká: „Bez 
reálných dat v reálném čase bude firma 
nekonkurenceschopná. Propojení těchto 
systémů v rámci celého dodavatelského 
řetězce usnadní plánování výroby a zkrá-
tí čas od podání objednávky po dodávku 
finálního výrobku zákazníkovi.“

V příštích letech plánuje do rozšíře-
ní, vylepšení a zrychlení firemní síťové 
infrastruktury a nákup nových serverů 
investovat přibližně v hodnotě 2 milionů 
Kč firma Koyo Bearings Česká republika, 
s.r.o. „Kolem roku 2020 je v plánu výstav-
ba nové výrobní haly, která bude spojená 
s kompletním zasíťováním a vybavením IT. 
V tomto horizontu tedy čekáme výrazněj-
ší investice. Ovšem zásadní strukturální 
změnu některého z našich ICT systémů za-
tím neplánujeme,“ uvádí Petr Novák, ge-
nerální ředitel a jednatel této společnosti.

Dvakrát měř…
Zajímavý názor na fenomén ICT nástrojů 
má Petr Karásek, krizový manažer a vice-
prezident České asociace interim manage-
mentu. „Pokud by firma, čistě teoreticky, 
nebyla funkční ani při použití baťovských 
papírových výrobních průvodek, pak ji 
ani žádný moderní ICT systém nezachrání. 
Řada majitelů a manažerů je pod tlakem 
mediálního působení přesvědčena, že 
technického pokroku ve firmě lze dosáh-
nout nákupem či instalací nejmodernějších 
zařízení, ideálně plně řízených počítači, 
a zapomínají na to, že tvořivost, jako matka 
jakéhokoliv pokroku, je výsadou pouze lid-
ského mozku. ICT nástroje pak mohou tuto 
tvořivost jen podpořit při jejím překlopení 
do reality firemního života. 

robců, kteří se z velké části nadále spo-
kojují s rizikovou rolí montoven nebo 
subdodavatelů velkých zahraničních 
koncernů,“ vysvětluje Oldřich Paclík.

Že ale proces zavádění Průmyslu 4.0 
není téma na jedno odpoledne, to po-
tvrzují hlasy mnoha odborníků z praxe. 
„V případě, že se rozhodneme pro za-
vedení Průmyslu 4.0 v plném rozsahu, 
bude nutné tento proces rozdělit do ně-
kolika navazujících etap. Každá z těchto 
etap bude znamenat poměrně výraznou 
změnu současného stavu, a to zejména 
v technickém a SW vybavení jednotli-

vých pracovišť, nastavení infrastruktu-
ry, a hlavně doplnění vzdělání a změně 
myšlení pracovníků,“ říká Mojmír Čap-
ka, předseda představenstva Brisk, a.s. 

Firemní ICT 
potřebují změnu
Pokud padla zmínka o modernizaci a roz-
šiřování oblasti ICT ve strojírenských 
firmách - více než polovina jejich ředitelů 
předpokládá, že v horizontu pěti let budou 
současné firemní ICT procesy nedostateč-
né a pro další vývoj a bude muset dojít k je-
jich zkvalitnění a inovaci. Tomu odpovídá 
i plán dvou pětin strojírenských společnos-
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Středobodem zájmu odborné veřejnosti a stro-
jařů zvlášť bude ve dnech 9. – 13. října brněn-
ské výstaviště. 1630 vystavujících firem 
z 29 zemí světa ozdobí 59. ročník Mezinárodní-
ho strojírenského veletrhu (MSV), přehlídky nej-
novějších strojů a technologií v daném odvětví.

Výstaviště
opět baštou 
strojařů

 Partnerskou zemí veletrhu je letos 
Indie, jedna z největších a nejrych-
leji rostoucích ekonomik světa. Pro 

české firmy se tak otevírá řada příležitostí 
navázat přímé kontakty na tomto perspek-
tivním trhu. 

Zajímavé prohlídky
Ústředním tématem letošního MSV je prů-
myslová automatizace. Ostatně, fenomény 
automatizace, digitalizace a robotizace 
jsou již léta ukotveny v expozicích vysta-
vujících firem. Zorientovat se v šíři nových 
progresivních technologií však nemusí být 
vždy jednoduché. Trade Media Internatio-
nal ve spolupráci s Veletrhy Brno proto při-
pravily pro návštěvníky zajímavou novinku. 

MSV TOUR 2017, tak zní název projek-
tu, který chystá komentované prohlídky 
vybraných expozic napříč výstavištěm. 
Pro úvodní ročník se trasy rozdělí ve třech 
okruzích a představí tak:

• průmysl 4.0 – technologie pro cestu 
k digitální továrně,

• robotizaci – trendy v kooperaci, bez-
pečnosti i mobilitě,

• automatizaci – ukázky tradičních 
úloh s netradičním řešením.

Cesty k získání 
nových kontaktů
V rámci doprovodného programu pořádá 
Svaz průmyslu a dopravy ČR 10. října Čes-
ko - indické podnikatelské fórum, na které 
naváží dvoustranná B2B setkání. Agentura 
CzechTrade 11. října představí Český pod-
nikatelský inkubátor v Indii - Bengalúru 
a možnosti zapojení pro české firmy.

Tradiční příležitostí k navázání zahra-
ničních kontaktů bude již v prvních dvou 
veletržních dnech akce Kontakt-Kontrakt 
2017, kterou mohou využít i vystavovatelé. 
Tato B2B kontaktní platforma slouží účast-
níkům z různých zemí k systematickému 
vyhledávání nových dodavatelů, zákazníků 
a obchodních partnerů. Schůzky se sjed-
návají v předstihu s partnery dle zvolených 
parametrů a probíhají v rámci pevného har-
monogramu, takže bývají velice efektivní.

Agentura CzechTrade pravidelně zve na 
MSV ředitele svých zahraničních zastou-
pení, s nimiž si zájemci mohou sjednat 
schůzky. Letos je tradiční Meeting Point 
připraven na 10. října. Téhož dne se usku-
teční ještě seminář CzechTrade na téma 
Podpora průmyslového designu na cestě 
ke zvýšení konkurenceschopnosti, podpo-
ra zahraničních trhů. Ve stejný den pro-
běhne také tradiční akce Svazu průmyslu 
a dopravy ČR: Kulatý stůl pro exportéry 
- budování obchodních týmů v zahraničí. 
Další doprovodné akce se zaměří na kon-
krétní teritoria.

Řada mezinárodních obchodních pří-
ležitostí se otevře také v samotných vý-
stavních stáncích. Nejvíce zahraničních 
firem tradičně přijede z Německa, jehož 
spolkové země Bavorsko, Sasko, Durynsko 
a Sasko – Anhaltsko navíc připravují ofi-
ciální kolektivní expozice. Vůbec největší 
zahraniční oficiální expozici samozřejmě 
chystá partnerská země Indie. Obsadí té-
měř celý pavilon A1 a předběžně se očeká-
vá účast 150 indických firem. Stánky s ofi-
ciální podporou vlády, ministerstva nebo 
agentury na podporu exportu dále otevřou 
Čína, Slovensko, Francie, Itálie, Rakousko, 
Jižní Korea, Thajsko a Polsko. 
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 Ve strojírenství se stále více pro-
sazuje automatizace, robotizace, 
měřicí technika, elektronika, 

nové řídicí a kontrolní systémy, výpočet-
ní technika, internet… Ať již budeme tyto 
modernizační prvky vnímat jednotlivě 
nebo v kontextu již zmíněného termínu 
Průmysl 4.0, výsledek by měl být stejný: 
Navýšení kapacity výroby, její zkvalitnění 
a tím dosažení vyšší konkurenceschop-
nosti českých strojírenských firem. 

Recept jak řešit 
nedostatek lidí
Průmyslová automatizace je v součas-
né době jedním z nejrychleji rostoucích 
oborů strojírenské výroby. Silná poptáv-
ka po zařízeních tohoto typu se odvíjí 
především od historicky nejrychlejšího 
tempa inovačního cyklu automobilového 
průmyslu, který výrazně promlouvá do 
bilance české ekonomiky. Rostoucí zájem 
o automatizaci je ale v řadě dalších výrob-
ních sektorů. Zcela logicky. Automatizace 
je totiž významným prostředkem ke zvý-
šení rychlosti, produktivity, kvality a eko-
nomiky výrobního procesu. 

Zavedení automatizace do konkrét-
ních výrobních procesů minimalizuje, 

Strojírenská výroba… Zapomeňte na začouze-
nou tovární halu, umaštěné ponky a lomozící 
těžkopádné stroje. Daný obor zaznamenal za ně-
kolik posledních desetiletí dynamický vývoj, od 
montérek se posouvá k bílým plášťům a nejbližší 
budoucnost bude dalším výrazným mezníkem. 

Automatizace strojírenství? 
Jasná volba bílých plášťů

Typický reprezentant strojírenské automatizace - svařovací robot. 
Dnes již standardní pomocník v řadě firem

případně zcela eliminuje lidský faktor ve 
výrobě. Právě eliminace chyb, způsobe-
ných lidským faktorem, vede ke zvýšení 
jakosti, snížení nákladů na obslužný per-
sonál, posílení konkurenceschopnosti 
a tržního potenciálu. V neposlední řadě 
zavedení automatizace představuje řeše-
ní aktuálních problémů s nedostatkem 
kvalitních kvalifikovaných pracovních 
sil. A zásadně řeší problém se značným 

podílem manuálně náročné, stereotypní 
práce.

Dva možné pohledy
Jak to vůbec bude s lidmi při zavedení 
automatizace a robotizace? Tuto otázku 
si v současnosti klade zřejmě každý. Ne-
jde jen o otázku ryze technickou, daný 

proces totiž v sobě sdružuje i rovinu eko-
nomickou a sociální. V zásadě jsou dva 
možné pohledy: První spatřuje v nových 
procesech minimalizaci počtu pracov-

níků a tím úsporu mzdových nákladů. 
Druhý pohled je odlišný: Automatizovaná 
a robotizovaná pracoviště by měla být 
nástrojem, pomáhajícím pracovníkům 
efektivněji a kvalitněji zvládat pracovní 
úkony s omezením ztrátových časů. Např. 
při nastavení, seřízení či údržbě strojů. 
Neboli – automatizace by měla být garan-

tem zvýšení kvality a zvětšení prostoru 
pro lepší využívání kapacit daných praco-
višť. Včetně zvýšení provozních možností 
strojů a vyšší stability výroby.

Převážná většina manažerů ve strojí-
renských firmách má jasno v tom, že díky 
procesu Průmyslu 4.0 a s ním související 
automatizaci dojde postupně ke snížení 
počtu pracovních míst v tradičních obo-
rech. Zároveň většina manažerů dodává, 
že lidský faktor prostřednictvím automa-
tizace nebude možné nahradit zcela, a že 
toto snížení bude pouze částečné a jen 
v některých oborech, typech výroby.

Ke snižování počtu pracovních míst 
by mělo docházet postupně. V sou-
vislosti s Průmyslem 4.0 se očekává, 
že firmy budou naopak vytvářet nová 
pracovní místa v oblasti služeb a ICT. 
Nakolik se současné předpoklady setka-
jí s realitou a v jakých objemech bude 
redukován personální stav ve výrobních 
provozech, na to si budeme muset ještě 
nějaký čas potkat.
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V čem spočívá budoucnost?

I přes dosažené úspěchy existují v českém strojíren-
ském sektoru mnohé rezervy, bránící ještě lepším 
výsledkům. Potěšitelné je, že strojaři na zlepšení již 
pracují. Předně jde o řešení struktury celého oboru 
a jeho subdodavatelské základny. A to tak, aby se 
exportní firmy více než dosud orientovaly na zvyšo-
vání přidané hodnoty své produkce, nadále výrobní 
portfolia inovovaly a posilovaly vztahy s koncovými 
zákazníky. V neposlední řadě je důležitá spolupráce 
strojírenských firem s výzkumnými a vývojovými 
pracovišti. Nové poznatky se uplatňují v řadě odvětví 

– ať již jde například o alternativní pohony, čištění 
vzduchu a vody, nebo materiálové inženýrství. Z kon-
krétních projektů lze uvést třeba přestavby motorů 
lokomotiv z dieselového pohonu na CNG (stlačený 
zemní plyn), což by mělo přinést řadu výhod v želez-
niční dopravě.

Pokud jde o vlastní výrobní procesy - v současné 
době jsou kladeny stále vyšší nároky na zkracování 
časů předvýrobních etap, ale i na výrobu jako tako-
vou. Pokud k tomu připočteme rostoucí požadavky 
na konstrukci tvarově složitých a sofistikovaných dílů, 

dostáváme rovnici, jejímž řešením je zvolení vhodné 
výrobní technologie a použitého konstrukčního ma-
teriálu. Tento trend s sebou přináší nejen investice 
do nových technologií a vybavení výrobních provozů. 
Jde rovněž o modernizaci konstrukčních pracovišť, 
ale stále více je třeba i změny myšlení v globálním 
pojetí celých strojírenských firem. Výrobce musí 
detailně znát potřeby svých zákazníků. Jim se musí 
přizpůsobovat nabídka, výrobní firma jako taková 
a její výrobní proces. V tom spočívá budoucnost kon-
kurenceschopného tuzemského strojírenství.

Nové zakázky výrobců strojů a zařízení (meziroční indexy)

Rok Zakázky z tuzemska Zakázky ze zahraničí

2013 112,1                              104,7

2014 97,2                              107,4

2015 101,4                              104,6

2016 104,4                              102,7

Zdroj: Český statistický úřad
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Letos je tomu 25 let, 
kdy se začala psát 
nová kapitola rozvoje 
českého stavebního 
trhu. Stalo se tak 
zásluhou společnosti 
HELUZ cihlářský 
průmysl v.o.s., která 
po restituci cihelny 
v Dolním Bukovsku 
navázala na tradici 
rodinné firmy Jana 
Řehoře. Ten se zde 
výrobě cihel věnoval 
již v roce 1876.

HELUZ je tradice 
i špičková kvalita

 V současnosti se ryze česká 
společnost, podnikající bez 
zahraničního kapitálu, věnuje 

výrobě moderního stavebního materi-
álu s vysokou přidanou hodnotou pro 
zákazníka. Od roku 1992 postupně 
koupila cihelny v jihomoravském He-
vlíně a následně severočeské cihelny 
v Libochovicích. V letech 2007-09 vy-
budovala zcela nový moderní závod na 
výrobu tepelně-izolačních bloků vedle 
stávajícího provozu v Hevlíně. Ten se 
s kapacitou téměř tisíc palet cihel den-
ně řadí mezi nejmodernější provozy ve 
střední Evropě. 

O  současnosti firmy HELUZ cihlář-
ský průmysl v.o.s., patřící v  tuzem-
sku mezi tři největší výrobce zdících 
systémů, hovoříme s  jejím ředite-
lem a prokuristou Janem Smolou.

Jak široké spektrum stavebních 
prvků v současnosti zákazníkům 
nabízíte?
Jde o výrobky pro jednovrstvé obvodové 
zdivo bez nutnosti dalšího zateplení, 
kompletní sortiment vnitřních nosných 
a nenosných příček, ploché a nosné 
překlady, miako stropy, keramické 
stropní panely, žaluziové a roletové 

překlady, komíny a nově i řešení pro 
masivní keramobetonové střechy. Jsme 
si vědomi toho, že nadměrná kombina-
ce nejrůznějších materiálů může způ-
sobovat stavebníkům nemalé problémy 
a proto nabízíme ucelený sortiment 
tak, aby se tyto negativní vlivy elimi-
novaly. Naše výrobky obdržely mnohá 
ocenění a disponují vynikajícími vlast-
nostmi v oblasti tepelné techniky, akus-
tiky a pevnosti zdiva. Moderní zařízení 
a vynikající surovina nám umožňuje 
splňovat nadstandardně malé výrobní 
tolerance a vysokou kvalitu.

Co je největší předností cihelného 
systému HELUZ? Čím je pro zákaz-
níky zajímavý?
Určitě kombinací všech vlastností na-
šich materiálů, vytvářejících pohodu 
a komfort bydlení. Především jde o to, 
že vyrábíme výrobky, které není nutné 
dodatečně zateplovat, protože splňují 
nejpřísnější požadavky pro pasivní 
domy. Například cihly řady Family 
s integrovanou izolací dosahují souči-
nitele prostupu tepla U na úrovni 0,11 
W/m2K. Tím, že není nutné kontaktní 
zateplení, získává investor hned ně-
kolik plus. V první řadě jde o rychlost 
výstavby, dům se staví v méně krocích, 
postup prací je rychlejší. Obvodové stě-
ny mohou být užší než při kombinaci 
nosného a tepelně-izolačního prvku, 
čímž se šetří prostor a zejména ve měs-
tech je vzhledem k ceně pozemků tento 
faktor velmi žádaný. Dále pak má stav-

ba delší životnost a je u ní zacho-
vána difuze vodních par, čili dům 
takzvaně dýchá. U jednovrstvé 
konstrukce nedochází k problé-
mům s ptáky či hlodavci, kteří si 
v zateplených objektech rádi sta-

ví svá hnízda. Podrobněji jsme tuto 
problematiku popsali na webu www.
normalnijenezateplovat.cz. 

Nemohu opomenout ani stavebni-
cové uspořádání našeho systému. Celý 
sortiment HELUZ je navržen tak, aby 
stavba i pro svépomocné stavebníky 
byla co možná nejjednodušší. V dnešní 
době díky nejrůznějším doplňkovým 
cihlám a šíři námi nabízeného sorti-
mentu je naprosto běžné, že hrubá 
stavba je hotova za dva až tři týdny 
a kompletní dokončení domu od za-
početí stavby trvá méně než jeden rok. 
Vše záleží na koordinaci a možnostech 
stavebníků či stavebních firem, ale 
nabízené materiály a technologie jsou 
na rychlou výstavbu zděných cihelných 
domů připraveny.
  
Poskytujete zákazníkům i nějaké 
doprovodné služby?
Zcela jistě. Je naprosto běžné, že pro 
své zákazníky počítáme na základě 
předloženého projektu výměr materi-
álu zdících prvků, poskytujeme tech-
nické poradenství, konzultace přímo 
na stavbách, výpočet požárně-bezpeč-
nostního řešení, zajišťujeme průkaz 
energetické náročnosti budovy, kla-
dečské plány, dopravu zboží přímo na 
stavbu včetně skládání hydraulickou 
rukou apod. Za zmínku stojí i Šeková 
knížka HELUZ. V tomto projektu sdru-
žujeme ověřené dodavatele výrobků 
a služeb, které bude téměř každý sta-
vebník při výstavbě potřebovat. Naším 
cílem je doporučit spolehlivé a námi 
ověřené dodavatele a zprostředkovat 
našim zákazníkům lepší podmínky pro 
realizaci zakázky právě jako poděková-
ní za výběr materiálu HELUZ. Jednodu-
še - dodávkou cihel to pro nás nekončí.

Jaké máte plány do budoucna? 
S jakou vizí vstupujete do dalších 
let?
V minulosti se nám vyplatilo vsadit na 
stabilitu a spolehlivost. V tomto tren-
du budeme pokračovat i nadále. Pev-
ně věříme, že dobré jméno a solidní 
přístup k zákazníkům je tím největším 
benefitem, který se nám v budoucnu 
několikanásobně vrátí. Současně jsme 
vsadili na inovaci, vývoj výrobkového 
portfolia a služeb. Byli jsme první, kdo 
začal nabízet tepelně izolační cihly, vý-
robky s integrovanou izolací, v součas-
nosti spouštíme novou výrobní linku 
na převratné akustické cihly HELUZ 
AKU kompakt, pracujeme na Cad de-
tailech a BIM knihovnách, abychom 
usnadnili práci projektantům a sta-
vebním firmám. Jednoduše řečeno, do 
budoucna chceme pokračovat v nasto-
lené strategii a držet se na špici jako 
technologický lídr. 

Výročí f irmy

Letecký pohled na areál společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Cihly řady Family 
a cihly Family 2in1 s integro-
vanou izolací splňují nejpřísnější po-
žadavky pro pasivní domy
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J E D I N E Č N Á  T I S K Á R N A  S V É  V E L I K O S T I  V  C E N T R U  P R A H Y

Jsme tradiční českou fi rmou, poskytující komplexní polygrafi cké služby v oblasti 

archového ofsetu. Smyslem naší práce je uspokojení i těch nejnáročnějších klientů. 

O tom, že se nám naše práce daří, svědčí nejen řada spokojených zákazníků, 

ale i ocenění za polygrafi cké zpracování, která jsou nám každoročně udělována.

Tel.: +420 227 018 273
Mobil: +420 773 975 867
E-mail: info@tiskneme.cz 

TISKÁRNA LIBERTAS, a. s.
Drtinova 10, 150 00 Praha 5
www.tiskneme.cz



NEKLIDNÉ ČASY 
KLÍČOVÉHO OBORU

Fo
to

: f
re

ei
m

ag
es

.c
om

frfrfrfr
ee

im
ee

imei
m

ee
im

ee
im

ee
im

ee
im

e
ag

es
ag

es
ag

es
aag

m
co

mmmmom
.c

o
.c

oc.c

Dopravní tepny 
zatím labyrintem

Silniční balíček EU:
Spíš bič než přínos

Kdo obsadí volná 
místa za volantem? 

Digitální technologie 
mění zažitou praxi

Dopravce trápí 
„kamionová“ kriminalita 
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hodováním odpovědných institucí v minu-
losti, ale zejména naprosto nevyhovujícím 
stavem legislativy, která se týká přípravy 
staveb (posuzování staveb z hlediska vlivu 
na životní prostředí, nevyhovující pravidla 
účasti veřejnosti v procesu schvalování, 
nevyhovující stavební zákon atd.). Zásadně 
se projevuje absence systémového přístu-
pu k financování dopravní infrastruktury 
a dlouhodobého plánování.

Pro zlepšení celkové situace v budování 
dopravní infrastruktury je klíčové zlep-
šení legislativy a odstranění složitých by-
rokratických postupů, zejména v procesu 
přípravy staveb. S tím souvisí i potřeba 
koncepčního řešení kompetencí jednotli-
vých ministerstev, které se stavebnictvím 
zabývají. To, že dnes do stavebnictví „mlu-
ví“ minimálně pět ministerstev, začíná být 

neúnosné. „Potřebujeme systémový přístup 
k dopravní infrastruktuře. Jinak budeme 
neustále dokola řešit ty samé problémy 
a naše silniční a dálniční síť bude trpět,“ 
podotýká Petr Svoboda.

 Slabými místy zůstávají silniční tahy 
nižších tříd a rovněž tak mosty. Například 
z 12 500 mostů je v současnosti téměř pě-
tina ve špatném až havarijním stavu, což 
představuje bezpečnostní riziko. Špatná 
kvalita silnic nižších tříd se zase výrazně 
podepisuje na zvýšení provozních nákladů 
na údržbu a opravy vozidel. Což podnikate-
lům v dopravě přirozeně na náladě nepřidá.

Problémem zůstává také fakt, že většina 
stávajících komunikací není patřičným způ-
sobem navázána na sousední země. Jde stále 
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Doprava, spedice, logistika 
- pojmy, které hýbou podni-
katelským světem. Zvláště 
v době všeobecné globali-
zace jsou uvedená odvětví 
velice preferovaná. 

O tom, zda firmy ve velké konkurenci 
udrží stávající a získají nové zákaz-
níky, rozhoduje mimo jiné i rychlost 

a spolehlivost dodávek materiálů, kompo-
nent i finálních výrobků. Česká republika je 
přitom svou polohou uprostřed Evropy pří-
mo předurčena k tomu, aby byla v meziná-
rodním měřítku středobodem přepravních 
a logistických služeb. Aby tomu tak skuteč-
ně bylo, potřebuje naše země moderní do-
pravní infrastrukturu. A nejen ji. Velký dluh 
v oboru dopravy a logistiky představuje 
i nevyhovující legislativa, která nezohledňu-
je nové technologie, mimo jiné třeba systém 
GPS, dnes už běžně používaný.

Mnohé k lepšímu, některé 
problémy ale zůstávají
Bez kvalitní dopravní infrastruktury se 
podnikatelům v daném oboru hůř dýchá. 
Zatímco výkony silniční dopravy se v pomě-
ru k železniční přepravě blíží evropskému 
standardu, v případě dálniční sítě stále ne-
jsme na „západní“ úrovni, byť v posledních 
letech se situace výrazně zlepšuje. Přede-
vším přibyly nové dálniční úseky – mimo 
jiné v severních či východních Čechách, pro-
bíhají rekonstrukce řady stávajících úseků, 
včetně dnes už legendární D1.

„Všem připadalo, že celá naše republika 
byla loni rozkopaná, ale stavělo se méně 
než v roce 2015,“ říká Petr Svoboda, jed-
natel Sdružení pro výstavbu silnic. „Stále 
v opravách silnic doháníme minulá období, 
kdy se do oprav a rekonstrukcí investovalo 
minimálně. Poněkud skřípala koordinace 
mezi kraji a Ředitelstvím silnic a dálnic 
v ČR. Zároveň se opravovalo jak na silnicích 
I. třídy a dálnicích, tak i na potenciálních 
objízdných trasách na dvojkách a trojkách. 
Řidiči tak měli často oprávněný pocit, že ko-
lony jsou všude.“ 

Problémem primárně není ani tak ne-
dostatek financí, ale nepřipravenost sta-
vebních projektů na výstavbu. Situace je 
zapříčiněna nejen nekompetentním roz-

Aktuálně z  oboru

ještě o pozůstatek z éry socialismu, kdy zvláš-
tě spojení na západ se záměrně nerozšiřova-
lo. V současnosti je to ale pro kontakty s Ev-
ropou velký zádrhel, třebaže už ne tak velký 
jako bezprostředně po pádu železné opony.  

Logistické trendy jdou 
správným směrem
Příznivější situace panuje na trhu spedič-
ních a logistických služeb, který patří v Čes-
ké republice k zásadním, hlavně pokud 
jde o ekonomický přínos do kapitoly HDP. 
Tuzemská spedice a logistika v současnos-
ti dosahuje v rámci Evropy velmi slušného 
postavení. Vykazuje růstové ukazatele, vy-
růstají nová logistická centra, sklady, pře-
kladiště a další areály, především zásluhou 
velkých zahraničních společností, pro něž 

jsou tyto investice výhodné vzhledem k ze-
měpisné poloze naší země. Díky tomu zdejší 
trh absorbuje rovněž špičkové logistické 
technologie a know-how. 

I přes tato pozitiva česká logistika, repre-
zentovaná řadou renomovaných firem, je v po-
rovnání s vyspělými evropskými státy nadále 
poněkud podceňovaná. Mnoho firem si raději 
logistické procesy řeší vlastními silami, nepří-
liš je u podnikatelských subjektů využíván out-
sourcing coby nástroj ke snižování provozních 
nákladů. Každopádně trendy v daném oboru 
se vyvíjejí správným směrem a budoucnost 
netřeba vidět černě. I přes problémy, o nichž 
pojednávají následující stránky. Tuzemská 
doprava, spedice a logistika ještě neřekla v ev-
ropském kontextu poslední slovo.

Dopravě stále schází 
kvalitní infrastruktura
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 2013 2014 2015 2016

Přeprava věcí celkem (tis. tun) 447367 491 625 549 085 539 062

Železniční doprava 83 956 91 564 97 280 98 033

Silniční doprava 351 517 386 243 438 906 431 889

Vnitrozemská vodní doprava 1618 1780 1853 1779

Letecká doprava 9 9 6 6

Ropovody  10 266 12029 11040 7356

Přepravní výkon celkem (mil. tkm) 71 509 71 421 76 613 68 172

Železniční doprava 13 965 14574 15261 15618

Silniční doprava 54893 54092 58 714 50315

Vnitrozemská vodní doprava 693 656 585 620 

Letecká doprava 24 35 31 31 

Ropovody  1933 2063 2023 1588

Mezioborové srovnání přepravních výkonů nákladní dopravy:

Zdroj: MD, ČSÚ

Partnerem vydání 
je společnost Ha-vel



vé úspory dopravců, ale tyto „úspory“ 
se počítají ne ze současné praxe, ale 
ze stavu, co by bylo, kdyby každý stát 
vyžadoval plnění pravidel pro vysílání 
pracovníků obdobně, jako to dnes dělá 
Francie nebo Rakousko. Naopak balíček 
zavádí pro dopravce dalších 11 admini-
strativních povinností.

„Tušili jsme, že tlak bohatších států Ev-
ropské unie vnese do přípravy Silničního 
balíčku některé momenty, které doprav-
cům z nověji začleněných chudších států 
nebudou vyhovovat. Že se ale stane plat-
formou pro rozdělení jednotného evrop-
ského trhu a nastolí pravidla, která nás 
v praxi vrací do doby před naším vstu-
pem do EU, nás šokovalo, říká generální 
tajemník Sdružení Česmad Bohemia Voj-
těch Hromíř.  „Silniční balíček je nutné 
v otázce vysílání řidičů odmítnout a tuto 
problematiku nově zpracovat s ohledem 
na zájmy všech zemí EU, nikoliv pouze 
těch nejsilnějších.“

Výhrady mají i další země
O daném návrhu sady legislativních 
úprav evropských pravidel představený 
Evropskou komisí jednali tuzemští do-
pravci na nedávné konferenci v Praze za 
účasti ministra dopravy Dana Ťoka, mís-
topředsedy Evropského parlamentu Pavla 
Teličky a zástupce generálního delegáta 
IRU (světové organizace silniční dopravy) 
v Bruselu Jana Němce. Opakovaně na ní 
zaznělo, že Silniční balíček v současné 
podobě podporuje ochranářské kroky bo-
hatších států EU, které se snaží ze svých 
trhů vytlačit východoevropské silniční do-
pravce. Proto je nejen pro české doprav-
ce nepřijatelný. K nutnosti jeho úprav se 
vyslovili i přítomní političtí reprezentanti 
České republiky.

Podle ministra dopravy Dana Ťoka Čes-
ká republika se na Radě ministrů dopravy 
v Lucemburku připojila k prohlášení států 
střední a východní Evropy (Bulharsko, Ma-
ďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, 
Slovensko). „Společně jsme se postavili 
proti tomu, aby se v dopravě uplatňovala 
směrnice o vysílání pracovníků, a tedy aby 
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Strašák, který začíná děsit české podnikatele v oboru dopravy a logistiky. 
Přichází z Bruselu a jeho jméno zní Silniční balíček. Koncem května zveřejni-
la jeho návrh Evropská komise a daný dokument má vykolíkovat prostor pro 
lepší fungování dopravy v zemích EU. Jenže, bude to změna k lepšímu?

Podle tuzemských dopravců návrh 
Silničního balíčku bohužel potvrzuje 
všechny neblahé tendence prosazující 

se nyní v EU. 

Dvourychlostní Evropa…
Prezident Sdružení Česmad Bohemia Vla-
dimír Starosta říká: „Navenek se sice stále 
mluví o odstraňování bariér, snižování ad-
ministrativy a jednotné silnější Unii, prak-
tické kroky jsou však zcela opačné. Unii 
dělí minimálně na dvourychlostní ,východ‘ 
a ,západ‘, vznikají stále nová ochranářská 
opatření, závratným tempem přibývá ad-
ministrativních bariér a restrikcí a faktic-
ky je tak omezována volná soutěž a volný 
pohyb služeb. Ve vývoji silniční dopravy 
definovaném v Silničním balíčku je tato 
situace zcela markantní.“

Návrh podle uvedeného sdružení kom-
plikuje fungování mezinárodní dopravy 
nákladní i autobusové. Pokud řidič v cizí 
zemi stráví více než 3 dny v měsíci, při-
čemž za den se považuje pobyt delší než 
6 hodin, pak se na něj budou vztahovat 
všechny pracovně právní i mzdové poža-
davky platné v dané zemi doprovázené zni-
čující administrativní zátěží. Tato opatře-
ní by měla řešit problém tzv. nomádských 
řidičů, kteří se svým kamionem pobývají 
v cizí zemi i několik měsíců a domů se 
prakticky nevrací. Bohužel ale postihnou 
nejvíc ty dopravce, kteří dělají tu nejběž-
nější dopravu a přepravy na dvoustranné 
bázi, například z ČR do Německa a zpět. 
Navíc balíček naprosto ignoruje specifika 
autobusové dopravy.

Předložené návrhy mají 
opravdu daleko k realitě 
Ani v dalších oblastech nejsou podle 
Česmad Bohemia teze obsažené v ba-
líčku realistické. V oblasti bezpečnosti 
silničního provozu své návrhy Evropská 
komise obhajuje naprosto nepodlože-
nými čísly o „očekávaných“ zlepšeních. 
Oblast administrativní zátěže je popiso-
vána zcela v rozporu se stávající reali-
tou. Návrh vyčísluje údajné stamiliono-

se na dopravce vztahovaly stejné podmínky 
jako v jiných odvětvích. Omezení pohybu 
těchto pracovníků by mohlo vést k narušení 
společného vnitřního trhu a zároveň bude 
mít dopady na malé a střední podniky. Ně-
které budou nuceny svoji činnost ukončit, 
a některé budou nuceny přejít do šedé zóny 
podnikání a stanou se OSVČ a budou obchá-
zet Evropskou komisí navržené drakonické 
předpisy. Věřme, že naši zástupci v Radě 
EU budou schopni zabránit přijetí opatření, 
která by poškodila naše dopravce,“ uvedl 
ministr Dan Ťok.

O všem rozhodne 
Evropský parlament
Balíček putuje do Evropského parlamen-
tu, v němž se odehraje hlavní souboj 
o jeho konečnou podobu. Své si k němu 
jistě řekne i jeho místopředseda Pavel 
Telička: „Prezentovaný balíček je kom-
plexní a v mnohém přesvědčivý. Nicmé-
ně musí se ještě vyhodnotit jeho vyváže-
nost. Návrh lze přirovnat k narozenému 
dítěti, u něhož musíme teprve zjistit, 
jestli má stejně vyvinuté nohy a ruce 
a zda má v pořádku mozek, nebo může 
v budoucnu kulhat. Je nutné, aby balíček 
fungoval ve všech svých dimenzích. Tím 
přispěje k budování jednotného trhu. 
Jednotný trh je páteří EU, a proto musí 
být funkční. Velmi často se setkáváme 
s tím, že přibývá národních opatření jed-
notlivých států, což přispívá k roztříště-
nosti jednotného trhu s negativními do-
pady na české podniky. Z tohoto důvodu 
musí být balíček schválen ještě do konce 
tohoto mandátu.“

Účastníci uvedené konference vyjádřili 
své obavy o budoucnost svého podnikání, 
kterému se někteří z nich věnují už plných 
27 let. A nelze se divit kritickým hlasům, 
které lapidárně shrnul první viceprezident 
Česmad Bohemia Josef Melzer: „Už nemů-
žeme mluvit o společném trhu a volném 
pohybu služeb. Vůbec zde nejde o řidiče, 
pouze o politiku v západních zemích a byz-
nys. Daný návrh je v tomto ohledu opravdu 
velmi pokrytecký.“
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Legislativa

Silniční balíček EU: Podle 
dopravců je nepřijatelný
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Byť je v ČR 125 tisíc profesionálních řidičů, stále to nestačí...

Personální  s ituace

Zeptáte-li se podnikatelů 
v dopravě a logistice co je 
nejvíce tíží, odpoví téměř 
shodně: Nedostatek za-
městnanců, hlavně řidičů. 
A nejde o trend poslední-
ho roku – nedostatek lidí 
v těchto oborech se začal 
projevovat už v druhé polo-
vině roku 2015. 

Situace v oboru je značně napjatá: 
Dubnová stávka řidičů autobusů 
hrozila ochromit dopravu lidí do za-

městnání v celé republice, spokojení s pod-
mínkami nejsou ani zaměstnanci v jiných 
oblastech dopravy a přepravy. Logistické 
a doručovací firmy zase v nejvypjatějších 
obdobích, tedy zejména před Vánocemi, 
najímají velké množství sezónních pracov-
níků. Už v loňském roce je tlak trhu donutil 
poměrně nezanedbatelně zvýšit nabízené 
mzdy, aby jich přilákali dostatek.

Dopravci čelí tlaku 
zahraničních firem 
„Situace na trhu práce v oblastech dopravy 
a logistiky je poměrně vyhrocená, a to dlou-
hodobě,“ říká Zuzana Lincová, ředitelka 
pracovního portálu Profesia.cz. „Zejména 
u profesionálních řidičů, kde je vnímán 
jako největší problém špatný poměr plato-
vého ohodnocení a zodpovědnosti. Vyško-
lených zaměstnanců každoročně ubývá, na-
opak přibývá firem, ve kterých mohou najít 
uplatnění. Například mezinárodní dopravci 
musejí čelit tlaku ekonomicky silnějších fi-
rem z Německa nebo Rakouska. Tradiční fir-
my zabývající se dopravou zboží koncovým 
zákazníkům se zase o pracovníky přetahují 
s novými internetovými službami.“

Není divu, že poptávka po zaměstnancích 
v dopravě a logistice neustále mírně roste. 
Největší zájem mají firmy o řidiče kamio-
nů, koordinátory a dispečery, z oblasti lo-
gistiky pak o skladníky, logistiky a řidiče 
vysokozdvižných vozíků. Pokud jde o mzdy 
- v průměru necelých 30 000 Kč si podle 
údajů portálu Platy.cz vydělá strojvedoucí 
nebo logistik. Řidič kamionu si měsíčně 
přijde na 25 181 Kč, řidič autobusu pak na 

Chybí až deset tisíc řidičů, 
lidé schází také v logistice

22 883 Kč. Průměrná mzda skladníka dosa-
huje 19 952 Kč.

Za volantem je deset tisíc 
volných míst
Třebaže je v oblasti dopravy a logistiky v součas-
nosti zaměstnáno 245 tisíc lidí, z toho 125 tisíc 
profesionálních řidičů, stále to nestačí.  Řidiči 
chybějí napříč celou republikou. A situace se 
bude zhoršovat.

Městskou hromadnou dopravu v ČR ročně 
využije přes dvě miliardy cestujících. Nejvíce 
lidé využívají k cestování autobusy, ty převezou 
ročně kolem 800 milionů pasažérů. Právě au-
tobusová doprava se potýká s největším nedo-
statkem řidičů. A počet chybějících šoférů stále 
roste. V současné době jich podle Institutu sil-
niční dopravy Česmad Bohemia chybí až deset 
tisíc. Odhady hovoří o tom, že každým rokem 
bude dalších zhruba pět tisíc řidičů ubývat. 
„Ačkoli v ČR chybějí řidiči prakticky ve všech 
regionech, problematický je zejména Ústec-
ký, Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj. Je 
to dáno blízkostí sousedních zemí, kam čeští 
řidiči odcházejí za prací. Pokud se čeští řidiči 
rozhodnou pro práci v zahraničí, odcházejí do 
bližších zemí, zejména do Německa a Rakous-
ka. Podle odhadů odejde z ČR za lepším výděl-
kem přes sedm tisíc řidičů ročně,“ popisuje 
situaci Michal Havelka, marketingový manažer 
personální agentury Job Leader Czech. 

Hlavním důvodem nedostatku lidí v této profe-
si jsou platy, náročná a riziková práce. Sami řidiči 
nevnímají svoji odměnu jako adekvátní k zodpo-
vědnosti, která je s jejich prací spojena. „Platy 
řidičům sice mírně stoupají, oproti zahraničí jsou 
ale stále velmi nízké. Zatímco v loňském roce 

činila hodinová minimální mzda v ČR 58,70 Kč, 
v Německu to v přepočtu bylo 230 Kč. Nedostatek 
řidičů se odráží i na velkém počtu přesčasových 
hodin. Na nezájem o tyto pozice má vliv i nevyho-
vující stav českých silnic a odpočívadel.

Zhruba sedm tisíc řidičů odchází ročně do dů-
chodu. Mladá generace přitom o tyto pozice nejeví 
příliš zájem. „Kolem třetiny českých řidičů je star-
ších 50 let. A mladá generace nestačí ty, kteří od-
cházejí, nahrazovat. Chybějí nejen samotní zájem-
ci, ale i lidé s řidičskými průkazy skupiny C nebo 

D – tedy s oprávněním řídit kamiony a autobusy. 
Podíl na nedostatku řidičů kamionové a autobu-
sové dopravy má i zrušení vojenské služby. Právě 
tam si totiž řada budoucích řidičů udělala potřeb-
ná řidičská oprávnění,“ říká Michal Havelka. 

Přijdou řidiči ze zahraničí? 
Legislativa tomu nepřeje
Dopravci samozřejmě nesedí s rukama v klíně, 
řada dopravních firem hledá řešení v náboru 
pracovních sil ze zahraničí. Což není právě snad-
né, situaci komplikuje i legislativa. „Zatímco 
dříve se stávalo, že slovenští řidiči hromadně 
odcházeli pracovat ze Slovenska do ČR, nyní 
se tak děje velmi zřídka. Na druhou stranu ne-
dochází ani k tomu, že by čeští řidiči odcházeli 
ve větším množství pracovat na Slovensko. Ne-
zájem Slováků ale výrazně snížil počty řidičů 
v Česku. V dřívějších letech totiž zahraničním ři-
dičům pracujícím v ČR dominovali právě sloven-
ští řidiči. Dopravci se také blíže zajímali o řidiče 
z balkánských i vzdálenějších zemí. V současné 
době je na vzestupu požadavek získávání řidičů 
zejména z Ukrajiny, nicméně tato snaha naráží 
na složité legislativní podmínky a nezájem české 
vlády je řešit, podotýká Michal Havelka.

Partnerem vydání 
je společnost Ha-vel
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¿SKLADOVÁNÍ?  

¿REGÁLY?
•  návrh optimálního využití skladovacích 

prostor zdarma
•  dodávku stavebnicových přestavitelných 
regálových konstrukcí

•  paletové regály – pevné, pojízdné
•  spádové regály• policové regály – pevné, 
pojízdné

•  policové regály vícepodlažní
•  konzolové regály

•  skladové plošiny
•  manipulační technika

PROMAN s. r. o.

Za Pivovarem 830

537 01 Chrudim

Česká republika

ČSN EN ISO 9001:2001

EN ISO 14001:2004 

OHSAS 18001:2007

Tel.:  +420 469 699 570

+420 469 622 280

Fax: +420 469 622 337

E-mail: proman@proman.cz

http://www.proman.cz

Za 18 let působení na trhu patří k před-
ním hráčům v oblasti přepravy a logistiky, 
v současnosti nabízí komplexní logistické 
služby a do budoucna vstupuje s jasnou 
vizí. Taková je společnost HELICAR a. s.

Helicar míří za jasným cílem

 Je součástí logistické skupiny 
L7 Group a.s., největšího po-
skytovatele služeb v oblasti 

přeprav vozidel, logistiky domácích 
spotřebičů a souvisejících servis-
ních služeb na trhu. Helicar, půvo-
dem liberecká firma, se loni přesu-
nula do logistického areálu Q Park 
v Měšicích, jenž se díky své strate-
gické pozici a výborné logistické 
vybavenosti stal centrem L7 Group. 

O činnosti společnosti Helicar 
hovoříme s Vítem Hrabánkem, před-
sedou jejího představenstva a místo-
předsedou představenstva L7 Group.

Co vše vašim zákazníkům 
můžete nabídnout?
Nabízíme své služby v rámci dvou 

divizí, a to divize autotransportu a di-
vize logistiky domácích spotřebičů. 
V prvním případě poskytujeme služby 
v mezinárodní i tuzemské přepravě 
osobních a nákladních vozidel, střed-
ních a malých autobusů, těžkých stro-
jů, ale také karavanů, obytných aut, 
a třeba i motocyklů. Prostřednictvím 
divize logistiky domácích spotřebičů 
poskytujeme komplexní logistické 
služby specializované pro jejich vý-
robce, dovozce a distributory. 

V čem je Helicar výjimečný oproti 
jiným fi rmám v daném oboru?
Určitě v tom, že nabízíme ucelené 
logistické služby ve dvou silných 
a zároveň specifických segmentech. 
Naší výhodou je, že jsme dnes již sku-

tečnými specialisty v obou oborech. 
Nasloucháme svým partnerům a na 
základě bohatých zkušeností a díky 
nadšení našich zaměstnanců pro 
logistiku nabízíme optimální řešení 
potřeb zákazníků. Tato řešení jsou 
postavená na kombinaci prověřených 
metod a nových neotřelých postupů 
za podpory nejmodernější techniky.

Od konce roku 2015 je 
Helicar součástí skupiny L7 
Group. V čem je hlavní před-
nost tohoto spojení?
L7 Group vznikla s cílem nabídnout 
komplexní, profesionální a inova-
tivní služby v oblasti logistiky. Její 
centrála je umístěna v bezprostřed-
ní blízkosti hlavního města Prahy. 
Tato strategická a centrální poloha 
s vlastním železničním spojením, 
skladovými a parkovacími zařízení-
mi a moderními zařízeními pro ná-
kladní automobily vytváří synergie 
mezi společnostmi v rámci skupiny 
a umožňuje nám poskytovat zákaz-
níkům velké množství služeb s při-
danou hodnotou na jednom místě. 

Díky členství ve skupině jsme 
jako Helicar schopni nabízet zákaz-
níkům ještě lepší a komplexnější 
služby. Můžeme se soustředit na 
naše hlavní činnosti, v nichž nabí-
zíme vysokou přidanou hodnotu 

a směřovat tak k našemu cíli - stát 
se jedním z nejvýznamnějších hrá-
čů na domácí i mezinárodní scéně. 
Neusilujeme o to být největší, chce-
me však být jedněmi z nejlepších. 

Vít Hrabánek

Partnerem vydání 
je společnost Ha-vel
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Logistické trendy

 Na nové trendy v uvedeném oboru 
přechází celý svět ve snaze udržet 
stávající a získat nové zákazníky. Pro 

ně už je dnes samozřejmostí hledat díky so-
ciálním sítím a digitálním aplikacím nižší 
ceny, mít větší pohodlí a snadné nakupová-
ní. E-komerce je na vzestupu a jsou to prá-
vě spotřebitelé, kteří vytvářejí zvýšený tlak 
na poslední článek řetězu. Tedy na firmy, 
zajištující doručování zásilek. Potvrzuje to 
studie společnosti Accenture.

Pochopit oprávněné  
potřeby zákazníků
Studie s názvem Přidaná hodnota doručová-
ní zásilek identifikovala více než tucet tren-
dů, které mají ve světě dopad na přepravní 
služby. Jde o odvětví, u něhož se předpoklá-
dá 9% meziroční globální růst, až na více 
než 343 miliard dolarů v roce 2020. 

„Pochopení potřeb zákazníků a vytváření 
řešení zaměřených na zlepšení doručova-
cích služeb je důležité pro získání podílu 
na trhu. Tento vztah lze také využít pro 
přímý prodej nových služeb zákazníkům, 
což představuje další příležitosti pro zisk,“ 
říká Brody Buhler, který ve společnosti Ac-
centure vede oddělení zaměřené na služby 
a řešení pro klienty z odvětví přepravních 
a doručovacích služeb. „Úspěšné společ-
nosti a poštovní organizace využívají sílu 
dnešních zákazníků. Pohodlí zákazníka 
a snižování nákladů jsou primární cíle, jež 
definují změnu. Tradiční poštovní organiza-

ce nyní čelí soukromým dopravcům. Navíc je 
reálné, že si velké společnosti, jako je napří-
klad Amazon, vytvoří vlastní dodavatelské 
řetězce. Tradiční doručovací instituce se 
rovněž potýkají s velmi reálným ohrožením 
ze strany start-upů sdílené ekonomiky, jako 
je například Uber. Nové modely a očekávání 
zákazníků inspirované m-komercí radikálně 
změní charakter doručovatelských služeb,“ 
dodává Brody Buhler.

Nové logistické kapacity 
a modernizace
Uvedená studie ukázala, že sektor B2C 
(doručování koncovým zákazníkům) bude 
v následujících pěti letech i nadále výrazně 
celosvětově růst – a to na úkor sektoru B2B, 
který neobsluhuje konečné spotřebitele.

V roce 2020 už B2C překoná oblast B2B 
co do počtu zásilek v Asii a v Severní Ame-
rice. V B2C segmentu bude mezi lety 2017 
až 2020 dále narůstat zisk o předpokláda-
ných 6 % ročně v Severní Americe, o 5 % 
v západní Evropě a téměř o 14 % v Asii a ti-
chomořské oblasti. 

Výzkum také ukazuje, že velké logistic-
ké firmy po celém světě se přizpůsobují 
budoucí zákaznické poptávce, rozšiřují 
kapacitu a modernizují sítě v oblasti do-
ručování zásilek.

• DHL investuje 750 milionů eur na 
výstavbu zařízení na zpracování zásilek 
v Essenu, které bude největším zařízením 
tohoto typu v Německu.

• FedEx Ground utratí 1, 2 miliardy 
dolarů na sedmdesáti projektech zaměře-
ných na rozšíření podnikání.

• Yamato Transport Co. vyčlenila 
140 miliard jenů na svůj zpracovatelský 
sklad poblíž letiště Haneda v Tokiu. 

• Australia Post zdvojnásobila kapa-
citu svých zařízení na zpracování zásilek 
v Sydney a Melbourne v rámci své inves-
tice ve výši 2 miliardy australských dolarů.

Tyto investice mají vést k udržení konku-
renceschopnosti tváří v tvář progresivním 
nováčkům, protože firmy chápou, že zku-
šenost s doručováním je klíčový moment 
pro spokojenost zákazníků. Podle studie 
80 % maloobchodníků vnímá, že široká 
nabídka možností doručení má pozitivní 
a měřitelný dopad na spokojenost zákazní-
ků. V následujících dvou letech chce proto 
77 % maloobchodníků zvýšit své investice 
do doručování.

Vše pro větší 
spokojenost klientů
V současnosti mají spotřebitelé na výběr 
z mnoha možností, nicméně budoucnost 
půjde ještě dál. Úspěšné kurýrní a doručo-
vací společnosti se v budoucnu zaměří na 
příjemce a dodávky podle přání zákazníků. 
A jaká že taková přání jsou? 

• Kontrola doručování: Zákazníci po-
žadují lepší doručování v poslední fázi, 
aby si zachovali kontrolu nad tím jak, kdy 
a kam budou jejich zásilky doručeny.

• Místa doručování: Zákazníci vyžadu-
jí nové možnosti doručování jako je vyzve-
dávání ze schránek nebo jiných míst, která 
zajišťují bezpečí a přístup 24 hodin den-
ně, 7 dní v týdnu, někdy dokonce možnost 
anonymní dodávky.

• Načasování dodávky: Kurýrní a do-
ručovací organizace investují do rychlosti, 
ale měly by se soustředit na to, aby zákaz-
níkům nabídly výběr dodacích podmínek 
(v různých cenových relacích), které zajiš-
ťují flexibilitu. Fo

to
: w

w
w

.fr
ee

im
ag

es
.c

om

Digitální technologie 
boří zažité procesy
Nové metody nakupování prostřednictvím digitál-
ních technologií, nové způsoby doručování zásilek 
zákazníkům. To je realita současné doby. Logistic-
ké společnosti, pošty i menší přepravní firmy se 
musí stále více přizpůsobovat svým klientům a mě-
nit metody logistických procesů.

SLOVNÍČEK POJMŮ

B2B (Business-to-business) je označení pro obchodní vztahy mezi obchodními firmami, 
pro jejich potřeby, které neobsluhují konečné spotřebitele v masovém měřítku. Rysem 
modelu B2B je větší důraz na logistiku a zajištění samotného obchodu, oproti důrazu na 
získání zákazníka, jako je tomu u obchodů B2C.
B2C (Business-to-consumer) je označení pro obchodní vztahy mezi obchodními 
společnostmi a koncovými zákazníky, realizované webovými aplikacemi, virtuálními 
obchody na internetu apod. Tato oblast je označována i jako e-commerce.

Zdroj: Wikipedie

Přepravní služby získávají stále více mezinárodní 
rozměr

Partnerem vydání 
je společnost Ha-vel
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 Růstu krádeží napomáhá samotný cha-
rakter mezinárodní přepravy, kdy se 
vozidla se zbožím delší čas pohybují 

v cizině a dostávají se do kontaktu s množ-
stvím lidí.

Škody z odhalených krádeží 
šplhají do desítek tisíc eur
Fakt, že během roku 2016 došlo k výraznému 
zvýšení kriminality v oblasti kamionové dopra-
vy, potvrzují poznatky organizace TAPA, mezi-
národního sdružení ochrany přepravovaného 
majetku. Loni vzrostl počet krádeží oproti roku 
2015 o 72,3 procenta. Nejvyšší ztráta činila 
4 miliony eur a došlo k ní při krádeži šperků. 
Nejčastěji kradeným zbožím loňského roku byly 
potraviny a nápoje, které tvořily 10,6 procenta 
všeho odcizeného zboží. 

 Doby, kdy někdejší Československo vlast-
nilo námořní flotilu, jsou sice v nená-
vratnu, nicméně i dnes je námořní do-

prava pro českou ekonomiku významná. Zvláště 
námořní kontejnerová přeprava se těší značné 
oblibě. Umožnilo to navázání tuzemské ekono-
miky na naše západní sousedy. Kromě rozma-
chu kamionové dopravy se právě v uplynulých 
letech paralelně rozvíjela právě kontejnerová 
námořní doprava.

Je doprava po moři 
opravdu pomalá?
Na našem území jsou provozovány moderní 
kontejnerové terminály, představující přísta-
vy, spojující Českou republiku s celým světem. 
Nabídka i poptávka po službách v námořní 
dopravě je velice slušná, byť je odrazem naší 
i světové ekonomiky.

Kriminalita na kolech: Jak se 
jí účinně bránit?

Námořní doprava je stále IN

Provozovatelé kamionové dopravy se musí mít na pozoru. Právě 
v tomto segmentu totiž stále častěji bují kriminalita, ať již ze 
strany nepoctivých zaměstnanců nebo i ze strany vnějších vlivů. 

Její odpůrci tvrdí, že je pomalá, nepružná a náročná na manipulaci s přepravovanými zásilka-
mi. Naopak její zastánci poukazují na řadu výhod. Každopádně námořní doprava v žádném 
případě nepatří do historie. Tím spíš v současnosti, kdy se dbá na ekologické aspekty byznysu.

Na tuzemském trhu existuje několik firem, nabí-
zejících námořní lodní dopravu kusových i kontej-
nerových zásilek, ale třeba také nebezpečných 
nákladů. Obvykle garantují dvě základní věci:
•  Zásilka je vždy během lodní dopravy moni-

torována v systému příslušného rejdaře a je 
avizován její příjezd (připlutí) do konkrétního 
terminálu (přístavu).

•  Námořní sběrná služba je zajišťována z/do 
všech významných světových destinací na bázi 
„ze dveří do přístavu“ nebo „z přístavu do dveří“.

NABÍDKA DOPRAVCŮ

S
p

e
ci

á
l:

 D
o

p
ra

va
 a

 l
o

gi
st

ik
a

Tipy pro dopravce

TAPA, bojující proti kriminalitě v dopravě, ve 
svém ročním shrnutí uvádí, že zločiny v oblas-
ti kamionové dopravy se nevyhnuly 34 zemím 
v regionu EMEA (Europe Middle East and Afri-
ca - Evropa, Střední východ a Afrika). Loni bylo 
evidováno 2611 případů s průměrnou ztrátou 
přesahující 68 tisíc eur. Celkem 87 zločinů bylo 
pak násilné povahy. 

Možné řešení? Kontroly 
pohybu vozidel a nákladu
„Současná situace v bezpečnosti kamionové 
dopravy je značně alarmující. Způsob, jakým 
se mohou dopravci tomuto druhu kriminality 
co nejefektivněji bránit, spočívá v kombinaci 
několika bezpečnostních opatření. V reakci na 
nepříznivý trend posledních let jsme přistoupili 
k zavedení služeb v oblasti kontroly pohybu vo-

Že je dopravní cesta po moři pomalá? Pod-
le provozovatelů služeb námořní přepravy jde 
v současnosti spíše o mýtus, který se postupně 
překonává. V posledních letech se totiž rych-
lost zásilek, posílaných po moři díky rozvoji 
kontejnerové dopravy hodně zvýšila. Například 
tranzitní čas na trase Šanghaj – Hamburk se 
pohybuje okolo 30 dnů, což je vzhledem k vzdá-

lenosti obou přístavů velice slušný čas. A navíc – 
námořní doprava nabízí přemístění početných 
či velkých zásilek, které se na silnici, železnici či 
nákladní prostory letadel jednoduše nevejdou. 
Na loď lze totiž naložit jak komodity zboží ve 
velkých množstvích, tak nadrozměrné náklady, 
kontejnery větších i menších rozměrů.

Ekologický souboj
V dnešní době probíhá ekologický souboj mezi 
pozemní kamionovou přepravou a přepravou 
kombinovanou, kde kamiony může nahradit 
kontejner přepravovaný po železnici, po řekách 
či po moři. Kamionem je pak zásilka dodávána 
zákazníkovi pouze z nejbližšího kontejnerového 
terminálu. Do tohoto souboje vstupuje přiroze-
ně i letecká doprava. Je rychlá, a tudíž je stále 
velmi významnou součástí celkové mezinárodní 
výměny zboží. A to i přes skutečnost, že náklady 
na přepravu zboží „na křídlech“ jsou vyšší. 

zidel a nákladu, včetně detekční kontroly obsa-
hu zásilek,“ komentuje situaci Lenka Nováková, 
Business Development Director jedné velké bez-
pečnostní agentury. 

Nabídky firem z oboru bezpečnostního prů-
myslu jsou jedna z možností, jak se „kamionové“ 
kriminalitě bránit. Jsou to ovšem další finanční 
náklady, které dopravce značně zatíží. 

V rámci služeb kontroly pohybu vozidel a ná-
kladu, které velké bezpečnostní agentury posky-
tují, si mohou vybrat jednak službu dálkového 
monitoringu vozidel, jednak i fyzický doprovod 
a monitoring vozidel GPS. 

Dálkový monitoring vozidel zahrnuje napří-
klad kontrolu přepravy od samotného začátku, 
volbu optimální trasy či kontrolu již určené 
trasy. Zároveň služba zabezpečuje při zjištění 
nestandardní situace okamžité vyslání nejbližší 
mobilní hlídky či upozornění policie.  

Fyzický doprovod a monitoring vozidel GPS 
mj. zahrnuje provedení kontroly stavu vozidla 
před zahájením transportu, dozoruje a doku-
mentuje průběh nákladu a vybavuje vozidla 
příslušnou informační a komunikační techni-
kou. Dále zajišťuje instruktáž řidičů o průbě-
hu doprovázeného transportu a komunikaci 
s doprovodem a monitorovací centrálou, a to 
včetně případné intervence policie nebo jiné 
nestandardní situace. 



Firma MAMBA AIR s.r.o je výhradním dovozcem ultralehkých vrtulníků CH-7 KOMPRESS, 

CH-7 KOMPRESS CHARLIE a CH-77 RANABOT italské výroby pro Českou Republiku, 

Slovensko, Německo, Rakousko, Maďarsko a Polsko.

Provádíme montáž a údržbu ultralehkých vrtulníků CH-7 KOMPRESS, CH-7 Kompress 

CHARLIE a CH-77 RANABOT. Servis vrtulníků je prováděn v prostorách letiště Bohuňovice 

u Olomouce. Moderně vybavená hala a zkušený kvalifikovaný personál garantuje 

kvalitu prováděných prací. 

V březnu roku 2014 jsme se stali oficiálním autorizovaným servisním centrem společnosti 

Robinson Helicopter Company a v lednu 2017 jsme rozšířili služby servisního střediska dle 

Part 145 o vrtulníky Bell 206, Bell 407, Bell 427, Bell 429 a Airbus EC 135.

Mezi námi nabízené služby patří také výcvik pilotů ultralehkých vrtulníků. Výcvik je 

sestaven podle stanovených výcvikových osnov a probíhá po teoretické i praktické 

stránce na letišti v Bohuňovicích.  Také provádíme výcvik pilotů vrtulníků pro získání 

kvalifikace privátního pilota vrtulníku PPL(H).

Zájemci o vyhlídkové lety si mohou pronajmout vrtulník Robinson R22 (pilot + pasažér), 

Robinson R44 (pilot + max. 3 pasažéři) a nově také nabízíme vrtulník Bell 206 (pilot + max. 

4 pasažéři). Trasu a délku letu si může zájemce určit sám nebo využít našich okruhů nad 

nejzajímavějšími místy po okolí. 

Mamba Air, s.r.o.
Bohuňovice 662 | 783 14 | Czech Republic

Tel.: +420 585 389 100 | Email: box@mamba-air.cz

www.mamba-air.cz



2017 | 2  L bby 33

L e g i s l a t i v a

Podnikatelským prostředím začíná stále 
více hýbat evropské nařízení o ochraně 
osobních údajů - GDPR (General Data 
Protection Regulation). Vejde v platnost 
28. května 2018 a bude mít dopad na mi-
mořádný počet podnikatelů v ČR. Nepůjde 
přitom o žádnou selanku. Firmám, které 
se včas na legislativní novinku nepřipraví, 
hrozí totiž vysoké sankce. 

GDPR: Magickou zkratkou  
se „trápí“ již většina firem

GDPR je revolucí v ochraně osobních 
údajů občanů EU a výrazně ovlivní 
chod všech firem i státních či nezis-
kových organizací, které evidují své 
zaměstnance, členy, zákazníky nebo 
příznivce. Je zřejmé, že nové nařízení 
si vyžádá nemalé finanční výdaje na 
zavedení potřebných opatření i nákla-
dy na průběžné dodržování nově sta-
novených pravidel.

Kde najít informace?
Podle průzkumu Asociace malých 
a středních podniků a živnostníků ČR 
(AMSP ČR) se 64 % menších a střed-
ních firem chystá s ohledem na novou 
legislativu provést změny zabezpeče-
ní svých dat. O tom, že podnikatelé 
nenechávají nic náhodě, svědčí i fakt, 
že čtvrtina z nich již provedla analý-
zu svých systémů a procesů. Šetření 
prováděla pro asociaci agentura Ip-
sos za podpory Komerční banky. 

O co v novém nařízení jde? Týká se 
mé firmy? Co musím udělat? Co mi 
hrozí? To jsou otázky, které momen-
tálně kolují mezi podnikateli a živ-
nostníky. Proto je na místě dosta-
tek informací.

S novými pravidly GDPR intenzivně 
seznamuje již několik měsíců své člen-
ské firmy Hospodářská komora ČR. 
Kromě pořádání odborných seminářů 
se špičkovými právníky a předními IT 
odborníky vede také informační kam-
paň. Vydala rovněž novou příručku, 
která podnikatelům přibližuje, jak se 
mají na nové nařízení připravit, kolik 
je to bude stát a zda se regulace týká 

opravdu každého. Praktické dopady 
nové právní úpravy přitom ilustruje 
na vzorové společnosti.

Informačním zdrojem může být 
rovněž server www.GDPRbezobav.cz, 
na němž najdou malé a střední firmy 
zdarma všechny prověřené informa-
ce, nejčastější otázky i nejaktuálnější 
novinky. Součástí je bezplatná GDPR 
poradna či automatické zasílání in-
formací. Portál připravila AMSP ČR 
ve spolupráci se svým kolektivním 
členem Českou asociací ochrany osob-
ních údajů.

Přísnější podmínky
Co vše podnikatele ve vztahu k magic-
ké zkratce GDPR zneklidňuje? Jak bude 
nutné nakládat s osobními daty třeba 
v souvislosti s e-shopy a šířením hro-
madného marketingu?

Pro marketéry, kteří spoléhají 
primárně na internet, je GDPR vý-
zvou ke změně koncepce oslovování 
zákazníků. Ochrana osobních dat 
bude mnohem přísnější, dotkne 
se i e-shopů a hromadných e-mai-
lů. „Mění se podmínky vyjádření 
souhlasu se zpracováním osobních 
údajů, který musí být srozumitelně, 
jednoznačně a konkrétně potvrzen,“ 
říká vedoucí partner Advokátní kan-
celáře Urbášek & Partners Vratislav 
Urbášek. „Musí být zřejmé, že daný 
zákazník věděl, k čemu udělil sou-
hlas,“ dodává. GDPR zamezí získání 
obecného souhlasu k užívání osob-
ních údajů a jejich poskytování tře-
tím stranám.

Na pozoru se kvůli GDPR musí mít 
zejména e-shopy. „Když bude e-shop 
chtít předat osobní údaje někomu 
jinému, musí požádat o zaškrtnutí 
jistého políčka, které nesmí být do-
předu zaškrtnuté,“ doplňuje práv-
nička Libuše Kellnerová ze zmíněné 
advokátní kanceláře.

Zcela zásadní změnu představuje 
GDPR i pro provozovatele sociálních 
sítí. „I giganti jako Facebook či Twitter 
budou muset informovat o údajích, 
které o nás shromažďují. Totéž se bude 
týkat bank či pojišťoven,“ dodává Libu-
še Kellnerová.

Revolucí projde i retargeting. Tri-
kem pro retargetingové kampaně 
je pomocí cookies cílit na uživatele 
internetu. Při platnosti nové podo-
by ochrany osobních údajů bude 
opět nutné získat konkrétní souhlas 
se zpracováním osobních údajů. 

Pokud k němu nedojde, bude re-
targeting jednoznačným porušením 
pravidel GDPR.

Ve hře jsou statisíce
Podle analytiků auditorské a pora-
denské společnosti BDO mohou nová 
pravidla snížit konkurenceschopnost 
evropských firem ve světě. Náklady 
na softwarové řešení a lidskou práci 
spojené s dodržováním nového na-
řízení budou v mnohých případech 
navyšovat ceny výrobků a služeb.

Je zcela reálné, že i malá firma 
může zaplatit za zavedení nutných 
opatření statisíce korun. Hodně zá-
leží na tom, do jaké míry jsou kva-
litní její dosavadní procesní a soft-

warová opatření. „Využívá-li firma 
či jiná organizace kompatibilní 
software a má zavedeny fungující 
procesy v oblasti ochrany osobních 
údajů, budou náklady bezvýznam-
né a bude se jednat spíše jen o for-
mality. Naopak zcela nepřipravená 
malá firma, která zanedbá přípra-
vu a s prvními kroky začne teprve 
na jaře příštího roku, může zaplatit 
i statisíce korun navíc. Rozdíly mo-
hou být opravdu propastné,“ říká 
Stanislav Klika z BDO.

Podle jeho slov firmy by se na 
nové nařízení měly připravovat již 
nyní. „Zavedení systémových změn, 
zejména v oblasti IT, si může v přípa-
dě velkých společností vyžádat i rok 
příprav. Jejich odložení na později 
se nemusí vyplatit, dodává Stanislav 
Klika. Pokuty za nedodržování no-
vého nařízení mohou dosáhnout až 

20 milionů eur, což činí zhruba 526 
milionů Kč nebo 4 % obratu firmy za 
uplynulý finanční rok. Každá větší 
společnost by si proto měla určit 
jednoho pracovníka, který bude na 
ochranu osobních dat dohlížet.

Byť se zdají podmínky GDPR 
přísné, mají nespornou výhodu 
– měří všem stejně a budou platit 
ve všech koutech EU bez ohledu 
na národní odlišnosti. Na druhou 
stranu - lze předpokládat, že dané 
nařízení z hlediska světového ob-
chodu ztíží postavení evropských 
firem, zejména vůči již dnes velmi 
levné produkci z Asie, které je vel-
mi těžké konkurovat. 

 ksm

„Vycházíme-li z toho, že je u nás 450 tisíc aktivních právnických subjektů a další 
milion osob samostatně výdělečně činných, potom je zřejmé, že se nové evropské 
nařízení bude týkat několikanásobně více subjektů než například EET,“ říká k při-
pravenosti našich firem na GDPR Karel Havlíček, předseda AMSP ČR. „Proto již 
nyní začínáme s masivním informačním servisem a připravujeme firmy na změny. 
Současně ale varujeme podnikatele před unáhlenými kroky a vysokými investice-
mi do správy dat. Proto poskytujeme od září bezplatný informační servis, otevřeli 
jsme největší odborný GDPR portál a plánujeme desítky konferencí v regionech. 
Chceme důsledně dohlédnout, že na firmách nebudou parazitovat předražení 
poradci a dodavatelé,“ zdůrazňuje Karel Havlíček.

Nové nařízení předčí EET

Partnerem vydání 
je společnost Ha-vel
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Země s patinou exotiky i rozvíjející se ekonomikou, zajímavá pro řadu oblastí 
byznysu. Takový je dnešní Írán. Díky rušení sankcí a obchodního embarga se 
k Íránu upíná řada světových vývozců a české podniky nestojí stranou. 

Írán – země s obrovskými 
šancemi pro dobrý byznys

 N a íránském trhu byly v uplynu-
lých desetiletích velmi dobře 
zavedeny výrobky a služby 

se značkou Made in Czechoslovakia. 
A dnes jde o to znovu otevřít tuzem-
ským podnikům cesty k dobrým ob-
chodům na území Persie. 

Země se postupně vrací na obchod-
ní mapu světa, otvírá svou ekonomiku 
a rozhodně nechce být jen vývozcem 
ropy či zemního plynu. Tím spíš, když 
je po Saúdské Arábii druhou největší 
ekonomikou zemí Středního Východu 
a severní Afriky. Přirozeně, že se potý-
ká s nejedním problémem – mj. s ob-
tížným přesunem peněz pro navýšení 
objemu zahraničního obchodu. Pokud 
jde o HDP Íránu, v současnosti se od-
haduje na 394 miliard USD.

Otvírání světu
„Írán skýtá obrovský potenciál pro čes-
ký průmysl. Zejména ve strojírenství, 
zemědělství nebo leteckém průmyslu. 
V současné situaci, kdy se země potře-
buje rozvíjet, ale mají šanci prakticky 
všechna průmyslová odvětví. Navíc 
můžeme navázat na historicky velmi 
dobré obchodní vztahy mezi Íránem 
a naší zemí,“ uvedl předseda zahra-
niční sekce Hospodářské komory ČR 
Ilja Mazánek na úvod nedávného Dne 
Íránu, konaného v Praze.

I proto v poslední době míří do 
Íránu vrcholní politici, podnikatelské 
mise i jednotliví byznysmeni s cílem 
představit možnosti našich firem, 
které mohou být spolehlivými part-
nery v oblasti obnovy infrastruktury, 
zpracování surovin, petrochemického 
či energetického průmyslu, ale jsou 
schopny zajistit i stavební zakázky. 

Náš zastupitelský úřad registruje 
téměř 80 českých firem, které již ob-
chodní partnery v Íránu mají. České 
expanzi napomáhá i fakt, že byla po-
depsána a oběma zeměmi ratifikována 

smlouva o zamezení dvojího zdanění 
a zabránění daňovému úniku v oboru 
daní z příjmu. Podepsána je dohoda 
o ekonomické spolupráci a již proběh-
la i expertní jednání ve věci dohody 
o podpoře a ochraně investic.

Zásadní priority
Rozvoj a modernizace železniční do-
pravy, ochrana životního prostředí 
a vodní hospodářství. To jsou hlavní 

priority nového rozpočtu pro období 
2017-2018, vytýčené íránskou vlá-
dou. Patří zároveň mezi hlavní body 
íránského pětiletého plánu pro léta 
2017-2022. 

Nový íránský rozpočet předpokládá 
výdaje v celkové výši 328,7 miliardy 
USD, což představuje meziroční ná-
růst 10,6 %. Pokud jde o sféry budo-
vání a rozvoje infrastruktury, potenci-
álně zajímavé pro české subjekty - na 

oblast železniční dopravy je v rozpoč-
tu vyčleněno 912 milionů USD, na 
ochranu životního prostředí (včetně 
úpraven odpadních vod) 1,035 mili-
ardy USD a na vodohospodářské pro-
jekty 652 milionů USD.

Co se rozvoje železniční dopravy 
týká, hlavní důraz je kladen na pro-
dloužení železniční sítě o 9134 km, 
z toho více 3500 km již bylo rozestavě-
no. Dále je nutno zabezpečit elektrifi-
kaci dvoukolejných rychlostních tratí 
o délce 1500 km. Národohospodářské 
výhledy počítají v dohledné době se 
zvýšením počtu pasažérů ve vlacích 
o 20 % a objemu po železnici přepra-
veného nákladu o 30 %.

Jako projekty vysoké důležitosti s po-
třebným financováním v železniční do-
pravě lze jmenovat tratě Qazvin-Rasht 
(388 km), vysokorychlostní trať Tehe-
rán-Isfahan (410 km), Teherán-Hame-
dan-Sanandaj (430 km), nebo úsek 
Gorgan-Bojnourd-Mashhad (570 km).

Vedení země mimořádnou pozor-
nost věnuje rovněž vodnímu hospo-
dářství a zásobám pitné vody, stav 
tohoto sektoru je přitom podle řady 
faktorů alarmující. Zásoby vody z ob-
novitelných zdrojů poklesly během 
krátkého období ze 130 miliard m3 na 
116 miliard m3, přičemž převážná část 
-100 miliard m3 se intenzivně využívá. 
S největším nedostatkem vody se po-
týká hned několik velkých íránských 
měst (zejména Kerman, Zahedan, Ban-
dar Abbas, Mashhad, Yazd, Esfahan 
a Boushehr), kritická je situace v řadě 
venkovských oblastí. 

Tento stav je dílem způsoben několi-
ka lety mimořádného sucha, nehospo-
dárnou politikou zemědělského sekto-
ru při zavlažování farem, nelegálnímu 
provozování zhruba 30 000 studen 
a více jak 14% ztrátám vlivem špatné-
ho stavu vodovodního potrubí. Proto 
místní vláda dbá na výstavbu nových 

Úřední název: Íránská islámská republika
Rozloha: 1 648 195 km2

Počet obyvatel: 82 801 633
Měna: íránský riál (IRR)
Hlavní město: Teherán
Úřední jazyk: Perština

Zdroj: Wikipedie

Základní údaje o Íránu

Partnerem vydání 
je společnost Ha-vel
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Pomáháme českým firmám uspět v zahraničí

PROEXPORTNÍ PROJEKT 
Česká republika - Váš obchodní partner® 

je určen pro obchodní a podnikatelské kruhy 

ve vybrané zemi či skupině zemí. Jeho cílem 

je představit zahraničním zájemcům o obchod 

s  ČR naše ekonomické a podnikatelské pro-

středí a podmínky pro vzájemný obchod. Účast 

v projektu přinese cílené oslovení podnikatel-

ské veřejnosti v teritoriích exportního zájmu.

AKTUÁLNÍ PROJEKTY:         

LA REPÚBLICA CHECA 
Su socio comercialwww.ppagency.cz
CZECH REPUBLIC
Your Trade Partner

2017/2018
United States of America

odsolovacích zařízení a recyklaci užit-
kové a pitné vody. Hlavně pro nedosta-
tek financí však bylo v poslední době ve 
stavu rozpracování pozdrženo na 3000 
dílčích projektů.

V obou uvedených oblastech se na-
skýtají velké šance pro české firmy, 
a to prostřednictvím subdodávek pro 
realizátory jednotlivých projektů. Ji-
nou možností je zakládání společných 
podniků s místními soukromými či 
státními subjekty či případně vlastní in-
vestice do výstavby čističek odpadních 
vod, odsolovacích zařízení či zadržova-
cích nádrží a jejich následné komerční 
provozování (za podmínek sjednaných 
s místní stranou).

Nadějné vyhlídky
Kromě zmíněných návštěv našich před-
stavitelů a podnikatelů byly českou 
ambasádou v Teheránu připraveny 
a realizovány dva projekty na podporu 
ekonomické diplomacie. „Prezentace 
potenciálu českých firem v oblasti důl-
ní a těžební techniky a energetického 
průmyslu v provincii Jižní Chorásán“ 
a dále projekt „Prezentace potenciálu 
českých firem v oblasti kolejových vo-
zidel a rozvoje infrastruktury v Tehe-
ránu a Karáčí“.

Mimo těchto sektorů existuje v Írá-
nu pro české firmy velký potenciál také 
například v oblasti stavebnictví, pet-
rochemie nebo zdravotnické techniky. 
A některé české podniky se již v tomto 
směru prezentovaly na specializo-
vaných íránských veletrzích (Project 
Iran - Mezinárodní stavební veletrh, 
Iran Oil Show - Mezinárodní chemický 
a petrochemický veletrh a o Iran He-
alth - Mezinárodní veletrh zdravotní 
techniky a léčiv). 

K oborům, v nichž mohou naši pod-
nikatelé v Íránu uspět, lze přičíst stro-
jírenství, obráběcí stroje, telekomuni-
kační techniku, elektroniku, stroje na 
zpracování dřeva či leteckou techniku. 
Dobrý potenciál nabízí oblast geolo-
gických prací a těžebního průmyslu 
železných a neželezných rud a zařízení 
pro energetiku. Uspět mohu i firmy 
v netradičních oborech jako je třeba 
rekonstrukce památek. 

Jak jednat v Íránu?
Při obchodních jednáních je třeba dbát 
na místní specifika. Předně - Íránci 
kladou vysoké nároky na zdvořilé vy-
stupování. Ve srovnání se západními 
normami je společenský hovor daleko 
více prokládán rituálními frázemi ob-

sahujícími chválu a uznání partnerovi. 
Naopak nesouhlas či nelibost bývají 
vyjadřovány jen opatrně a často pou-
hým mlčením. Jakýkoli projev emocí – 
rozčilení, zvýšení hlasu, ostrý slovník 
– je Íránci posuzován jako nedostatek 
důstojnosti a sebeovládání.

Dále je nezbytně nutné vyhnout se 
komentářům k islámským nábožen-
ským zvyklostem, i pouhé neutrální 
konstatování odlišnosti může být chá-
páno jako kritika. Totéž do jisté míry 
platí pro komentáře k politickému 
dění, k nimž lze opatrně přistoupit jen 

poté, dá-li k tomu partner jasný impuls. 
Nabídku služby, daru, často i běžné-
ho pohostinství je normální nejprve 
„skromně“ odmítat a přijmout až na 
naléhání nabízejícího.

Při jednáních je nutno počítat s tím, 
že složitý byrokratický systém a před-
pisy budou příčinou častých zdržení 
a průtahů. Čas nemá pro Íránce zvláštní 
důležitost, na přesné dodržování termí-
nů, plnění dohod nebo časů schůzek se 
nelze spoléhat.

Íránci jsou tradičně velmi bystří 
a schopní vyjednávači a obchodníci, 
každé jednání proto vyžaduje peč-
livou přípravu. V průběhu je třeba 
zachovávat trpělivost. Není třeba se 
nechat odradit dílčím neúspěchem, 
důležité je udržování stálého kontak-
tu s partnerem. Pověstná je íránská 
pohostinnost. Dohodám dosaženým 
při obědě se tradičně přikládá zá-
vaznost a pozvání je nutné opětovat. 
Při jednáních, hlavně ve státních in-
stitucích, je obvyklé, že íránští před-
stavitelé odcházejí v určeném čase 
k modlitbám a hosté musejí počkat. 
Nedoporučuje se před jednáním kon-
zumovat alkoholické nápoje, během 
postního měsíce Ramadánu se v den-
ní době nesmí na veřejnosti jíst, pít 
ani kouřit. 

ksm

(S  využitím informací Zastupitel-
ského úřadu ČR v Teheránu a serveru 
Businessinfo.cz)

Velvyslanectví ČR v Teheránu
Web: www.mzv.cz/tehran
E-mail: teheran@embassy.mzv.cz
E-mail na obchodní úsek: 
Commerce_teheran@mzv.cz

Kancelář CzechTrade v Teheránu
Web: www.czechtrade-iran.com
E-mail: filip.tuma@czechtrade.cz

Užitečné kontakty

Partnerem vydání 
je společnost Ha-vel
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Výrazné oživení – tak lze označit dění na současném rus-
kém trhu, kde se bez ohledu na obchodní sankce ze strany 
EU začíná opět dařit českým firmám. Napomohla tomu i ur-
čitá stabilizace ruského hospodářství a rovněž zvýšení cen 
ropy, díky němuž mají ruští zákazníci opět více peněz.

Obchody s Ruskem 
nabírají na obrátkách

 Za prvních pět měsíců letošní-
ho roku vzrostla meziročně 
hodnota českého exportu do 

Ruské federace o 21 %, ve finančním 
objemu šlo o vývoz zboží za 33,4 mi-
liardy Kč. Tradiční exportní terito-
rium je tak se svými 146 miliony 
obyvateli opětovně na špici zájmu 
našich podnikatelů, kteří pro své 
firmy hledají možnosti odbytu 
mimo země EU. Statistiky ale také 
ukazují, že z ČR putují do Ruska 
ve značné míře pouze průmyslové 
komponenty či polotovary, které se 
kompletují a dokončují až v místě 
určení. A právě v tomto směru stojí 
před českými vývozci největší výzva: 
Zvýšit podíl finálních exportních 
produktů, disponujících vyšší při-
danou hodnotou.

Zastavený propad
Více než tři roky trvající propad čes-
kého exportu do Ruska, ovlivněný 
především zmíněnými sankcemi, 
se stává minulostí. Především pro-
to, že čeští podnikatelé se v dané 
situaci již lépe orientují a nachá-
zejí způsoby, jak se k zakázkám na 
ruském trhu znovu dostat a svou 
pozici si na něm udržet. Rozhodně 
to ale není jednoduché. „Firmám se 
propad exportu podařilo zastavit, 
ovšem za cenu zvýšených nákladů. 
Byly totiž nuceny angažovat ruské 
partnery a posílit své zastoupení 
v Rusku,“ říká Lukáš Martin, ředitel 
sekce mezinárodních vztahů Svazu 
průmyslu a dopravy ČR.

„Mezi našimi členy je zájem o rus-
ký trh mimořádně velký a považují 
ho za jeden z klíčových trhů. Vyplývá 
to jak z tradičních vazeb a kontaktů, 
tak i z nově se otvírajících možností,“ 
konstatuje viceprezident Svazu prů-

myslu a dopravy ČR František Chalou-
pecký, který v červenci vedl   podnika-
telskou misi, doprovázející ministra 
průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka 
při jeho cestě do Ruska a Kazachstá-
nu. V obou zemích probíhala jednání 
o spolupráci firem z oblasti energetic-
kého průmyslu.

K hledání cest na ruský trh pomá-
há stát i organizováním seminářů 
a dalších akcí. Na jaře se v Ostravě 
a následně v Praze uskutečnily se-
mináře ekonomické diplomacie pod 
názvem Rusko – exportní příležitosti 
pro české firmy, kterých se zúčastni-
lo 280 zástupců podniků a různých 
institucí. Největší zájem vzbudily in-
dividuální konzultace s obchodními 
rady z českých zastupitelských úřadů 
v Moskvě, Petrohradu a Jekatěrin-
burgu. Velkou pozornost české firmy 
věnovaly možnostem obchodně eko-
nomické spolupráce v jednotlivých 
regionech Ruska, kde firmy vnímají 
vyšší obchodní potenciál. 

Nenasycený trh 
velkou výhodou
I přes nelehkou ekonomickou si-
tuaci, s níž se Rusko vypořádává, 
mají české firmy v rámci tamní 
ekonomiky dobré příležitosti na 
uplatnění. Hlavní předností rus-

kého trhu je až na malé výjimky 
jeho nedostatečná nasycenost 
a omezená přítomnost zahraniční, 
respektive domácí konkurence. 
Na druhou stranu se i ruský trh 
postupně rozvíjí a čeští vývozci to 
musí brát v úvahu – začíná se zvy-
šovat poptávka po dodávkách zboží 
s vyšší přidanou hodnotou a s vy-
sokým podílem vyspělých technolo-
gií, které si Rusko nemůže zajistit 
vlastními zdroji.  

Obchodní prostředí v Rusku se 
v posledních letech přece jen po-
stupně zlepšuje, což dokládá po-
souvání se Ruska v téměř všech 
zahraničních hodnoceních, které se 
porovnáváním obchodního prostře-
dí v jednotlivých zemích zabývají. 
Přesto ale v Rusku bohužel stále 
existují ve vysoké míře korupce 
a další nekalé praktiky, s nimiž 
je třeba při koncipování podnika-
telských záměrů pro všechny pří-
pady počítat.

Vezmeme-li v úvahu globální po-
hled - ČR má v Rusku dlouhodobě 
výborné postavení při srovnání 
s konkurencí. Například při po-
rovnání našeho vývozu s ostatními 
členskými zeměmi EU je patrné, 
že český vývoz do Ruska stabilně 
dosahuje vyšších hodnot než vývoz 
ostatních srovnatelných zemí.  To je 

dokladem dobré výchozí pozice na-
šich firem v Rusku. 

Nové příležitosti jsou 
v regionech
Pokud jde o české výrobky a služby, 
Rusové je vnímají pozitivně. České fir-
my dnes v Rusku stále mohou nejen 
realizovat větší komplexní dodávky 
investičních celků, ale ruští zákazníci 
mají zájem i o pestrou škálu různých 
dodávek výrobků od malých a střed-
ních českých firem. Jejich produkty 
ale musí splňovat nejvyšší kvalitativní 
parametry. Rusové totiž od českých 
dodavatelů v převážné míře často 
očekávají téměř německou kvalitu, 
ale ještě za dobrou cenu. 

Nové obchodní příležitosti není 
dobré hledat pouze v ruské me-
tropoli, byť v současnosti má v Mos-
kvě své zastoupení více než sto 

českých firem a řada dalších na-
šich podniků má v ruském hlav-
ním městě své dceřiné společnosti. 
Moskva má přirozeně v Rusku po-
liticky i ekonomicky zcela výsadní 
postavení a podle vykazovaných 
údajů se na ruském zahraničním 
obchodu podílí více než čtyřiceti 
procenty. Logicky je zde ale také 
nejtvrdší konkurence.

I z tohoto důvodu je v současné 
době třeba hledat nové obchodní 
příležitosti především v průmyslo-
vě a ekonomicky vyspělých ruských 
regionech. Mimo jiné i proto má ČR 
s významnými regiony jako například 
s Petrohradem, Sverdlovskou oblastí 
či Republikou Tatarstán formalizova-
nou spolupráci v rámci pracovních 
skupin mezivládní komise pro hospo-
dářskou spolupráci. 

ksm

Příležitosti pro české firmy na 
ruském trhu existují v celé řadě 
oborů. Jedná se o automobilový 
a letecký průmysl, dopravní průmy-
sl a oblast infrastruktury, železniční 
a kolejovou dopravu, energetiku, 
strojírenství, vodohospodářství 
a odpadní průmysl, zdravotnictví 
a farmaceutický průmysl, země-
dělský sektor a potravinářství. 
Obchodní partnery mohou v Rusku 
najít nejen velké firmy, ale také 
malé podniky, vyrábějící například 
kočárky, potřeby pro domácnost, 
hračky nebo sportovní potřeby.

S čím v Rusku uspět?

Velvyslanectví ČR v Ruské federaci: www.mzv.cz/moscow
Generální konzulát v Petrohradě: www.mzv.cz/peterburg
Generální konzulát v Jekatěrinburgu: www.mzv.cz/yekaterinburg
České centrum – Český dům v Moskvě: www.czechcentres.cz/ceskydum
CzechTrade - zastoupení v Ruské federaci: www.czechtrade.ru
Webové stránky s informacemi o Rusku: www.i-ru.cz, www.ruinfo.cz, 
www.rusko-info.cz, www.export.cz, www.komorasns.cz.

Užitečné weby

Partnerem vydání 
je společnost Ha-vel
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2. V divadelním sále pražského Klubu 
Lávka byly vyhlášeny výsledky marke-
tingové soutěže Marketér roku 2016. 
Mezi 21 nominovanými finalisty byli 
oceněni také zástupci českých vý-
robních družstev. Duhového delfína, 
zvláštní cenu prezídia České marke-
tingové společnosti, obdržel Miroslav 
Šorma, předseda družstva umělecké 
výroby Vánoční ozdoby Dvůr Králové. 
Ocenění získal za úspěšnou inovaci 
produktů charakterizujících českou 
výrobní tradici.

4. Brno na přelomu července a srpna hostilo XXIX. zase-
dání Výboru manažerů národních antarktických progra-
mů (COMNAP). Účastníci tohoto setkání jednali mimo jiné 
o logistické spolupráci mezi státy, která je základem pro 
vědecký výzkum v Antarktidě. Přítomné manažery čekalo 
i příjemné překvapení v podobě malého dárku - postaviček 
plyšových tučňáků z atelieru společnosti COSG/DESIGN.

1

2

1. Předseda Technologic-
ké agentury ČR Petr Očko 
(vlevo) a generální ředitel 
CzechInvestu Karel Kuče-
ra podepsali dodatek k již 
existující společné dohodě 
o spolupráci. Dodatek dekla-
ruje těsnější kontakt obou 
institucí především na regi-
onální úrovni. Má usnadnit 
firmám a výzkumným orga-
nizacím v krajích přístup 
k podpoře jejich projektů, 
užší propojení s investory, 
rozvoj inovačního potenci-
álu regionů a dále posílit 
podporu investic s vysokou 
přidanou hodnotou.

3. Oslavy své plnoletosti - 18 let existence - oslavil Cosmopolitan Helas Ladies Club, který 
propojuje podnikatelky z celé České republiky. Umožňuje jim setkávat se, sdílet zkušenosti 
a vzájemně si pomáhat na cestě podnikatelským životem. Na oslavu do pražského Kláštera 
minoritů sv. Jakuba dorazilo kromě členek klubu hned několik vzácných hostů, nechyběli ani 
ambasadoři Helas Ladies Clubu Zora Jandová, Eliška Hašková Coolidge a Jaroslav Svěcený. 

3

4
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Cena ročního předplatného vč. DPH .................................................. 100 Kč

Cena dvouletého předplatného vč. DPH ............................................ 160 Kč 

    Objednávám roční předplatné časopisu v počtu ...................................................................výtisků.

    Objednávám dvouleté předplatné časopisu v počtu ............................................................výtisků.

Jméno a příjmení ..........................................................................................................................................

Funkce  ......................................................................... Firma .......................................................................

Obor podnikání  .............................................................................................................................................

Adresa ................................................................................................................  PSČ ...................................

Telefon ......................................................................... E-mail ......................................................................

IČO ................................................................................ DIČ ...........................................................................

Datum:   .................................................................

Podpis:  ..................................................................

Předplaťte si
S předplatným časopisu         vždy jen získáte

formát cena
2/1 79 000 Kč
1 /1 49 000 Kč
1/2 28 000 Kč
1/3 21 000 Kč
II. strana obálky 56 000 Kč
III. strana obálky 56 000 Kč
IV. strana obálky 59 800 Kč
Lišta na obálce (230 x 50 mm) 52 000 Kč
Vizitka na obálce (70 x 40 mm) 28 000 Kč
Vizitka firmy (100 x 50 mm) 8 000 Kč
Vkládaná inzerce od 4,50 Kč/ks
Partner rubriky 14 000 Kč
Partner přílohy 86 000 Kč
Partner vydání 95 000 Kč

ceny jsou uvedeny bez DPH
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Volno na péči: 
Ohrozí firmy?   

Rodinné podnikání  
a jeho nová definice

SPECIÁL: 
Česká energetika

Daně a EET 
municí politiků

Partnerem tohoto vydání L bby 
je společnost EGÚ Brno, a. s.

70 x 40

Lišta na 
obálce
230 x 50
+ 5 mm ořez

205 x 124
na šířku

100 x 252
na výšku

P ř e d p l a t n é

Na základě této objednávky Vám zašleme zálohovou 

fakturu. Objednávku zasílejte poštou na adresu 

Lobby Česká republika, Myslíkova 25, 110 00 Praha 

1 nebo vyplňte předplatní lístek na www.lobby.cz. Ob-

jednavatel souhlasí se zařazením do databáze vyda-

vatele po dobu tří let.

P ř e d p l a t n é

Partnerem vydání 
je společnost Ha-vel






