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říká Jan Rýdl mladší, 
generální ředitel TOS Varnsdorf

„Nástup Průmyslu 4.0 
nás nezaskočil,“   
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Mají dobrodružné povahy a pro strach uděláno. 
Takoví jsou čeští byznysmeni dneška, kteří dobývají 
cizí trhy. Překračují hranice svého světa a vlamují se 
do jiných. Kolik jen toho mají společného s objeviteli 
„terra incognita“ let minulých. 

„Na Západě se na nás dívali s nedůvěrou, nevěděli, 
co mají od firem z východní Evropy očekávat,“ vzpo-
míná třeba Zdeněk Nacházel z firmy Nacházel na 
těžké časy, kdy si vyhledávali partnery sami. 

Stát jim v „devadesátkách“ házel spíše klacky pod 
nohy, než že by jim nabídl pomocnou ruku. Přesto 
uspěli i na místech, kde bylo v mapách pro ně napsá-
no „hic sunt dracones“, zde jsou draci. 

Jak se tam prosadili? Co bylo majákem na jejich 
cestě? Co zkoumali nejdříve? Velikost trhu? Počet 
potenciálních zákazníků? Liberální pravidla pro 
dovoz? A co jim dnes vadí nejvíce? Dotace? Admini-
strativa? Daně? Otázek bezpočet, odpovědí jakbys-
met. O tom je hlavní článek a rozhovor tohoto čísla 
Profitu. A za povšimnutí stojí i povzdychnutí 
v závěru časopisu. Týká se nepřetržitého mejdanu 
v ulicích centra Prahy, kde se nejen podnikatelé, po-
litici a turisté tak trochu utrhli „ze řetězu“. Fejeton 
se nazývá příznačně V Praze (se zvrací) blaze. 

JAROslAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Mořeplavci dneška

„Zůstat sám sebou 
ve světě, který se z vás 
neustále pokouší udělat 
někoho jiného, je ten 
největší úspěch.“ 
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Ralph Waldo Emerson, 
americký filosof a básník, 
vůdčí postava hnutí 
transcendentalistů, 
1803–1882
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Měly čas do konce července 2019, 
přesto čtyři pětiny tuzemských 
podniků dosud nezveřej-

nily výsledky svého hospoda-
ření za loňský rok. A podle 
zkušeností z let minulých 
to v budoucnu napraví jen 
menší část z nich. 

„Kde není žalobce, není 
ani soudce. Firmy zatím ke 
zveřejňování výsledků a pl-
nění zákonných povinností nic 
nenutí,“ připomíná právník Jiří 
Koukal. Stesky nad pokřiveným pod-
nikatelským prostředím znějí v tuzemsku 
každoročně a každý rok se situace opakuje.

Čtvrtina nenapravitelných
Výsledky svého hospodaření za rok 2018 
nezveřejnilo 82 procent společností, což je 
asi 410 tisíc subjektů. 

V období 2014 až 2017 pak podle analýzy 
poradenské společnosti Bisnode nesplnilo 
informační povinnost od 54 do 61 procent 
podniků. Hříšníků, nedodržujících zákon-
né povinnosti, je tedy pravidelně více než 
polovina.

Za posledních sedm let nepublikovalo 
ani jednou výsledky hospodaření více než 

126 tisíc akciových společností či eseróček. 
Toto číslo představuje zhruba čtvrtinu 

všech registrovaných firem v ČR.

Změna Za dveřmi?
„Možná se ale blýská na lepší 
časy. Po vzoru Slovenska, 
kde jsou finanční výkazy 
k dispozici pro většinu fi-
rem, chce české ministerstvo 

průmyslu a obchodu současný 
stav změnit,“ říká analytička 

Bisnode Petra Štěpánová.
„V rámci balíčku, který by měl snížit 

administrativní zátěž podnikatelů, plánuje, 
že účetní výkazy rejstříkovým soudům ne-
budou předávat samotné firmy, ale finanč-
ní úřady. To by, podle dřívějšího vyjádření 

ministra průmyslu a obchodu, mohlo platit 
již za účetní rok 2020,“ doplňuje Štěpánová.

Na Slovensku funguje podobný systém 
postavený na spolupráci správce daní 
a rejstříkových soudů už od roku 2014. Teh-
dy byl zaveden Registr účetních závěrek, 
kde jsou zveřejňována příslušná data téměř 
všech společností. V zemi jsou také veřejně 
dostupné informace o konečných vlastní-
cích – a to v registru partnerů veřejného 
sektoru.

„Zmiňovanou změnou by se narovnalo 
podnikatelské prostředí a všechny firmy 
by měly stejné podmínky. Stávající stav 
totiž škodí poctivým podnikatelům, kteří si 
své zákonné povinnosti plní,“ domnívá se 
analytička.

„Z protikorupčního hlediska je práce 
s rejstříkovými soudy velmi důležitá. Po 
změnách voláme dlouho a nechápeme, proč 
navrhovaný automatizující systém nepři-
šel už dávno. Omezilo by to provozování 
nastrčených firem, se kterými se tak často 
setkáváme při kauzách okolo veřejných 
zakázek nebo dotací z Evropské unie,“ 
přidává se ředitel Nadačního fondu proti 
korupci Karel Škácha. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

6 l Profit
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Evergreen: Firmy tají 
výsledky hospodaření
Zákon nedodržuje většina podniků, 
s obcházením povinností je ale možná konec

Obchodní válka brzdí i čR
Obchodní válka, kterou rozpoutaly 
USA s Čínou, zpomaluje i českou 
ekonomiku. Vyplývá to z ekono-
mických dat za první čtvrtletí 
letošního roku (HDP narostlo jen 
o 2,5 procenta). Vyhrocení sporů 
podle analytika Czech Fund Lukáše 
Kovandy dopadá i na ČR. V prvním 
čtvrtletí na ně doplatila průmys-
lová produkce v Německu, které 
je na Číně závislé. „Ochabování 

průmyslové produkce v Německu 
následně brzdilo průmyslovou 
výrobu také u nás, byť tuzemský 
průmysl dopadl lépe, než jak to 
nastiňovaly pesimistické scénáře,“ 
dodává Lukáš Kovanda. 

stravenky: Firmy jsou  
pro změnu
Sedm z deseti firem napříč obory 
souhlasí se zavedením straven-
kového paušálu, tedy alternativy, 

podle níž by zaměstnancům 
místo papírových stravenek byly 
vypláceny přímo peníze. Očeká-
vají hlavně snížení administrativy, 
která je s papírovými straven-
kami dnes spojená. Vyplývá to 
z ankety Hospodářské komory ČR 
mezi českými podniky. Současný 
systém považuje za vyhovu-
jící jen o sedm procent všech 
respondentů, a to bez ohledu na 
velikost společnosti. FO
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18 %
Pouze tolik podniků  

zveřejnilo účetní závěrku  
za rok 2018.

Podíl firem, které nesplnily  
informační povinnost (v %)

  2018 2017 2016

Akciová společnost 79,22 49,45 43,64

Společnost s ručením  
omezeným 82,30 61,99 58,25

Celkem 82,13 61,30 57,41
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82 %
firem oceňuje u Ukrajinců 

pracovitost (stejnou  
či vyšší než  
u Čechů)
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Českým podnikům aktuálně chybí asi 
půl milionu pracovníků. V tuzemsku 
už není koho zaměstnávat, a tak 

firmy řeší akutní problém nabíráním pra-
covních sil ze zahraničí. Jenže z Ukrajiny, 
Mongolska či Srbska dosud přicházelo jen 
málo vzdělaných lidí.

Česko proto bude letos od září přijímat 
pracovní sílu ve třech programech, od-
stupňovaných podle kvalifikace uchazečů 
o práci. 

Zatímco ministerstvo průmyslu 
a obchodu vyřídí žádosti zaměstnavatelů 
jen o vysoce kvalifikované zaměstnance 
nebo vědecké pracovníky, Hospodářská 
komora České republiky (HK ČR) pomůže 
firmám se všemi ostatními žádostmi 
o zaměstnance. 

V Programu kvalifikovaný zaměstnanec 
bude HK ČR přivádět do Česka Ukrajince, 
Černohorce, Srby, Filipínce, Indy, Kazachy, 
Moldavany a Mongoly. Pro každou zemi 
stanovila vláda roční kvóty na maximální 
počet pracovníků.

Program nebude umožňovat zaměstná-
vat nekvalifikované cizince jako uklí-
zečky, doplňovače zboží, doručovatele 
balíků nebo pomocné síly v kuchyni či ve 
stavebnictví.

miliardové Ztráty
Nedávný průzkum HK ČR ukázal, že je 
většina českých firem s Režimem Ukrajina 
(spuštěn v roce 2016), který k nám přivádí 
tisíce Ukrajinců, spokojená. Sedmdesát pro-
cent šéfů podniků uvažovalo o tom, že začne 
do roka hledat ukrajinské zaměstnance.

Dvě třetiny oslovených ale zároveň proje-
vily zájem o to, aby jim Komora pomáhala 
nejen s administrativou, ale i vyhledáváním 
uchazečů s vhodnou kvalifikací.

„Oceňuji, že vláda je ve zvláštních 
režimech pro regulované zaměstnávání pra-
covních sil z ciziny pružná a přizpůsobuje 
tyto programy potřebám trhu. Netřeba 
připomínat, k jakým škodám kvůli 
nedostatku kvalifikovaných 
zaměstnanců v ekonomice 
dochází, proto musíme jednat 
rychle,“ shrnuje prezident 
Hospodářské komory Vladi-
mír Dlouhý.

Podle Dlouhého znamená 
nedostatek pracovníků mi- 
liardové ztráty pro stát. Státní 
kasa kvůli rekordnímu počtu neobsa-
zených míst loni tratila asi 84 miliard korun 
na daních a odvodech, letos prý ztráty 
dosáhnou dalších 110 miliard.

až 40 tisíc Ukrajinců
Od 1. září bude postupně zvyšována kvóta 
pro příjem pracovníků z Ukrajiny, a to až na 
40 tisíc ročně.

Navýšení kvót si sice vyžádá náklady ve 
výši 100 milionů korun ročně, díky daním 
a odvodům 40 tisíc pracovníků z Ukrajiny se 
ale zvýší příjmy státního rozpočtu nejméně 
stonásobně, tedy o 10 miliard, tvrdí HK ČR.

„Ano, je to kapka v moři. Ani taková kvó-
ta neuspokojí poptávku zaměstnavatelů po 
pracovnících, protože jim podle našich ana-
lýz chybí půl milionu lidí. Díky pracujícím 
cizincům ale neodmítají zakázky a udržují 

si i za pomoci investic do efektivnější 
výroby konkurenceschopnost 

vůči jiným zemím,“ dodává 
Dlouhý.

Česko se podle něj musí 
připravit na to, že bude 
(stejně jako Západ) trvale 
závislé na pracovní síle ze 

zahraničí. Důvodů je několik: 
demografický vývoj, klesající 

zájem učňů o řemesla i to, že Češi 
bohatnou a o některé profese jedno-

duše nemají zájem. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

č e s KO

Více ukrajinských inženýrů?
Od září se mění podmínky pro přijímání 
cizinců na práci. Získají firmy více 
kvalifikovaných lidí?

Na kolik cizinců máme 
nárok?
V Programu kvalifikovaný 
zaměstnanec, který má zajistit 

českým firmám pracovníky ze 
zahraničí, vláda nově stano-
vila roční kvóty. Z Černé Hory 
a Srbska mohou Češi za rok na 
zaměstnaneckou kartu při-
jmout až dva tisíce lidí, z Filipín, 
Moldavska a Mongolska tisíc 
pracovníků. Z Indie a Kazachstá-
nu mají tuzemské podniky nárok 
na 600, respektive 300 lidí. Zcela 
specifické postavení má v těchto 
režimech Ukrajina (viz výše). 

Veletrh pro budoucnost?
Šedesátý první ročník Meziná-
rodního strojírenského veletrhu 
ukáže návštěvníkům poslední 
novinky a trendy v oblasti prů-
myslových technologií. Od 7. do 
11. října 2019 se v Brně představí 
1600 vystavovatelů z desí-
tek zemí. Součástí bude také 
interaktivní výstava zaměřená 
na digitalizaci průmyslu a řada 
konferenčních a networkingových 

akcí. Hlavním tématem MSV je 
letos tzv. Digital Factory. Více na 
BusinessInfo.cz 
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Memorandum o spolupráci, které 
nedávno podepsal s českými 
technickými univerzitami mini-

str průmyslu a obchodu Karel Havlíček, 
bude základem pro ambiciózní cíl – pře-
svědčit Evropskou unii, aby hlavní cent-
rum pro výzkum umělé inteligence zřídila 
v ČR. To by přineslo peníze a pomohlo 
s rozvojem vědy a výzkumu.

Unie chce dát v příštích de-
seti letech na výzkum umělé 
inteligence a jejího využití 
v průmyslu 20 miliard eur. 
Mimo jiné mají v Evropě 
vzniknout čtyři excelence 
centra, jež budou jakýmisi 
uzlovými body výzkumné 
sítě. Na ně by mohly být vy-
členěny zdroje kolem 50 milionů 
eur. Ambicí České republiky je, aby jí 
bylo přiklepnuto ústředí celé sítě.  

„Lobbujeme u evropských zemí, aby 
to centrum bylo u nás. Naposledy jsme 
získali například podporu polské vlá-
dy. Konkurencí jsou nám některé dobře 
připravené země, hlavně Francie či jedna 
zatím nejmenovaná skandinávská země,“ 
říká Havlíček, jehož resort by měl české 
aktivity v této oblasti zastřešit.

třicítka elitních UniverZit
Vedle tuzemských univerzit se rodí také 
spolupráce i se špičkovými vysokými 
školami v dalších zemích Evropy. „Dali 
jsme dohromady 29 univerzit, tak velká 
skupina tady ještě nikdy nebyla,“ upo-
zorňuje ministr. Mezi zainteresovanými 
jsou například tak prestižní pracoviště, 

jako jsou vysoké školy v Oxfor-
du či Cambridgi, Technická 

univerzita v Mnichově nebo 
vysoké školy v Heidelbergu 
či Seville.  

„Snažíme se vybudovat 
síť, která propojí pracoviště 
v celé Evropě,“ potvrzuje 

Vojtěch Petráček, rektor 
Českého vysokého učení 

technického v Praze, které patří 
k hlavním účastníkům projektu. Cen-

trum se má podle něj zaměřit na využití 
umělé inteligence hned v několika oborech 
od zdravotnictví přes práci s daty až po 
bezpečnost.

i Česko dá miliardy
Generální ředitelka Svazu průmyslu 
a dopravy Dagmar Kuchtová potvrzuje, 
že mezi firmami jde o silné téma. „Máme 

v tuto chvíli asi 40 subjektů v pracovní 
skupině pro umělou inteligenci – jak 
firem, tak univerzit,“ uvedla.

Česko má pro vítězství v konkurenčním 
boji o přiklepnutí evropského centra i dal-
ší předpoklady. Udělalo v poslední době 
několik faktických kroků.  „Ministerstvo 
vypracovalo strategii pro umělou inteli-
genci, čímž jsme se zařadili mezi nejvy-
spělejší země Evropy. Zatím není mnoho 
států, které by takovou strategii měly,“ 
tvrdí ministr Havlíček. 

Jeho náměstek pro oblast digitalizace 
a inovací Petr Očko informoval, že byla 
také spuštěna na stránkách ministerstva 
nová služba. „Zveřejnili jsme interaktivní 
mapu umělé inteligence v ČR, bude pra-
videlně aktualizována.“ Aplikace ukazuje 
polohu, základní informace a kontaktní 
údaje jednolivých firem i vědeckých 
pracovišť, která se v ČR umělou inteligencí 
zabývají.

Stát hodlá v následujících letech 
investovat deset až 15 miliard korun 
do strojního vybavení potřebného pro 
výzkum v tomto oboru.  „Samozřejmě 
ty peníze dáme, i pokud bychom to 
evropské excelence centrum nezískali,“ 
podotýká Havlíček.  RED

8 l Profit
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Chceme být lídry 
v umělé inteligenci
Stát usiluje o to, aby EU umístila 
hlavní evropské excelence centrum do Česka

Zelená pro rodinné firmy
V tuzemsku bude vytvořeno regist-
rační místo pro české rodinné firmy 
a živnosti. Zaregistrované společ-
nosti budou moci používat státem 
schválenou značku Česká rodinná 
firma. Vedle jasných pravidel k ro-
zeznání, kdo je a kdo není rodinnou 
firmou, registrační výbor schvaluje 
i etický kodex českého rodinného 
podnikání, který by měly subjek-
ty nesoucí prestižní značku ctít. 

Podniky ji budou používat například 
k propagaci své činnosti. Podle 
španělského vzoru by měly mít také 
možnost daňového zvýhodnění, 
pokud jejich majitelé vloží vydělané 
peníze zpět do svého podnikání. 

Chytré projekty proti 
suchu
Smart projekty v Česku reagují 
na klimatickou změnu a nabízejí 
řešení ekologických problémů, 

jako je nedostatek vody v krajině. 
Veřejnost je může ocenit v rám-
ci soutěže Adapterra Awards. 
Vítěze vybere z dvanácti finálo-
vých projektů po celé republice. 
Mezi projekty jsou například dům 
s mokřadní střechou v Praze, 
výrobní haly pokryté zelení, ptačí 
park Josefovské louky či revitalizo-
vané řeky Nivnička nebo  
Morava v Olomouci. Více na  
www.adapterrawards.cz. FO
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Zajímá Vás kolik si stavební firma vydělala?

Chcete mít možnost ovlivňovat výběr jednotlivých subdodavatelů?

Chcete mít jasno v původu materiálu, který jde na vaši stavbu?

Chcete mít možnost operativně snižovat rozpočet na základě výběru subdodavatele?

Zajímá Vás možnost kdykoliv v průběhu stavby měnit bezrizikově zadání?

Víte co je to transparentní vedení stavby?

Chcete mít možnost kdykoliv si vybrat nebo změnit materiály, technologie a řemeslníky kteří je budou dodávat?

Chcete mít svoje finance určené na stavbu pod vaším dohledem včetně monitoringu jejich pohybu?

Chcete mít jistotu kvality dodaných materiálů?

• 
• 
• 
• 
• 
• 
•
•
•

Zklamala Vás stavební firma nebo řemeslník?

Jedno z řešení je transparentní 
dodavatelství celé vaší stavby 
systémem Wirtuuu

Pokud Vás zajímají odpovědi, napište nám nebo zavolejte

www.wirtuuu.cz

Zlatý Anděl
Nádražní 344/23, Praha 5

Stavební společnost Wirtuuu a. s.

Centrum Spielberk
Holandská 878/2, Brno-střed

Bussiness park Praha Chrášťany
Za Tratí 235, Chrášťany u Prahy

IČO 07536453, DIČ CZ07536453
Tel: +420 234 234 739
e-mail: info@wirtuuu.czLONDON

Ušetříme Vám 
reálně 10 až 15% 
z celkové ceny 

vámi vybraného 
nejlevnějšího 
dodavatele 

stavby.
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Tento způsob zákonodárství, kdy se 
firma proti rozhodnutí státu nemůže 
odvolat k nezávislému soudu, zdá se 

mi poněkud nešťastným, glosuje situaci u vý-
chodních sousedů právník Jiří Koukal.

Nedávno schválený zákon o potravinách 
je protiústavní, zní z úst zástupců opozice, 
ale i velkých zahraničních a nadnárodních 
firem. Nová legislativa brání řetězcům, aby 
se vyhýbaly sankcím uděleným za opakované 
ohrožování spotřebitele. 

Společnosti, které pokutu ne-
zaplatí bez odkladu, budou čelit 
exekucím a zabavení majetku 
do výše pokuty. „Nepravdivé 
a nepodložené argumenty, 
že jde o protiústavní zákon, 
neobstojí,“ řekl médiím 
mluvčí ministerstva zeměděl-
ství a rozvoje venkova Vladimír 
Machalík. 

jsme svrchovaná Země
V rozhovoru pro server sme.sk se k němu při-
pojila i ministryně Gabriela Matečná (SNS): 
„Je neakceptovatelné, aby rakouská firma 
podnikající na Slovensku nerespektovala 
naše platné zákony. Doma by si nic takového 
nedovolili. Slovensko je svrchovaný stát, na 

jehož území platí zákony. Proti řetězci, který 
bude zmíněný zákon porušovat, bude postu-
pováno tvrdě.“

Obchodníci se dosud proti uloženým poku-
tám odvolávali a platili je až tehdy, když soud 
rozhodl o jejich právoplatnosti.

„Z většiny milionových pokut, které byly 
řetězcům uděleny od roku 2014, stát dodnes 
vyinkasoval jen zlomek, a to kvůli stále 
probíhajícím soudním řízením. Žaloby už 

ale v současnosti nemají odkladný 
účinek,“ upozorňuje Machalík.

Právě rakouský řetězec ně-
mecké matky Billa, který ne-
placením pokut prý porušuje 
zákon, má podle ministerstva 
dlouhodobé problémy s bez-
pečností potravin. Pokuty 

uděluje řetězcům veterinární 
a potravinová správa například 

za to, že prodávají zboží s prošlým 
datem spotřeby. Rekordmany jsou právě 

Billa (11), Tesco (8) a Kaufland (4).
„Státní potravinová inspekce udělila 

řetězci na základě opakovaného ohrožování 
zdraví slovenského spotřebitele, pokutu ve 
výši milion eur už celkem jedenáctkrát, což 
je nejvyšší číslo mezi všemi obchody. Pokud 
pokutu nezaplatí, bude proti nim ve stanova-

né lhůtě zakročeno soudním exekutorem, pří-
padně výkonem správní exekuce. Platí přitom 
presumpce správnosti rozhodnutí správního 
orgánu. Řetězec se nemůže opírat o pocity, 
že se mu zdá pokuta příliš vysoká, a už vůbec 
ne o to, že mu platný a účinný zákon připadá 
protiústavní,“ vysvětlil sme.sk ředitel sekce 
potravinářství a obchodu ministerstva země-
dělství Milan Lapšanský.

Zasáhne evropa?
Na vyjádření ministerstva zareagovala 
pro agenturu SITA společnost Billa. „Billa 
důsledně dbá na dodržování všech předpisů 
a nařízení souvisejících s prodejem potravin. 
Zároveň ale využíváme všechny dostupné 
zákonné možnosti plynoucí i z Ústavy SR, jak 
se vůči nespravedlivým rozhodnutím a záko-
nům bránit,“ prozrazuje mluvčí společnosti 
Kvetoslava Kirchnerová.   

„Boj mezi slovenskou vládou a řetězci na-
bírá na obrátkách. Může dojít až do Štrasbur-
ku,“ doplňuje Jiří Koukal. Zatím se obchod-
níci přes evropské sdružení obchodníků 
Eurocommerce obrátily k Evropské komisi 
a slovenské opoziční strany napadly zákon 
u ústavního soudu. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Stát vyhlásil boj řetězcům
Na obchodní řetězce, jež nezaplatí pokutu 
za ohrožování zdraví spotřebitele, 
dopadne exekuce

Neplatíš daně,  
přijdeš o řidičák
Tomu, kdo v příštím roce na 
Slovensku nezaplatí daně, může 
být zadržen řidičský průkaz. 
Tamní ministerstvo financí 
chce kontroverzním opatřením 
zlepšit výběr daní. Pokud dlužník 
nevyrovná dluh do data stanove-
ného finančním úřadem, úřady 
přistoupí k exekuci. Řidičský 
průkaz by hříšníkovi na příkaz 

úřadu zabavila policie. Neplatičům 
mohou být i nadále zablokovány 
finanční prostředky nebo zabaven 
majetek. 

slovensko bez lesů?
Situace ve slovenských lesích je 
špatná. Ochránci přírody upozor-
ňují, že Nízkým Tatrám a dalším 
regionům hrozí úplné odlesnění. 
Situace se navíc za poslední dva 
roky výrazně zhoršila v důsledku 

masivního kácení stromů kvůli 
kůrovci. Za posledních deset let 
prý zmizelo v zemi 700 kilome-
trů čtverečních lesů. Sdružení 
ochránců přírody VLK proto 
požaduje dočasné zastavení 
těžby dřeva do doby, než vznikne 
spolehlivý systém pravidel  
a kontroly hospodářských aktivit 
ve slovenských lesích. 
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Jen tolik mají  

řetězce na zaplacení  
pokuty.

Více informací najdete na www.zdravyden.cz nebo na tel.: 730 143 541, 731 417 169.

KOMERČNÍ PREZENTACE

Očista bez hladovění
Během detoxikační kúry NEERA® 
nahrazujeme pevnou stravu 
čistým, přírodním, výživným 
nápojem ze stromového sirupu 
(vyrobeného ve Švýcarsku 
z čistého kanadského javorového 
sirupu stupně C+ a několika druhů 
palmových sirupů z Jihovýchodní 
Asie), čerstvé citronové šťávy, 
vody a kayenského pepře. Tento 
nápoj stimuluje pročišťující proces 
našeho těla, uspokojuje pocit 
hladu a dodává tělu energii bez 
toho, aby zatěžoval trávicí trakt, 
přispívá k obnovení biochemické 
a minerální rovnováhy v tkáních 
a buňkách a urychluje jejich 
regeneraci.

Pročištění těla přináší 
mnoho pozitivních výsledků. Po 
skončení detoxikačního programu 
lidé zjišťují, že díky odplavení 
odpadních látek a navrácení 
přirozené rovnováhy se zvýšila 

jejich výdrž a vitalita, zlepšilo 
se trávení, spánek, krevní oběh, 
podporuje pročištění, vitalitu, 
přirozenou obranyschopnost a 
imunitu organismu, mají čistší pleť 
a jasnější oči, pevnější vlasy a nehty 
a působí na své okolí šťastnějším, 
pozitivnějším dojmem.

Tuk se během 
detoxikace 
rozpouští...
Vedlejším, ale velmi vítaným 
účinkem NEERA® kúry je snížení 
nadváhy. Protože příčinou 
snížení tělesné váhy není ztráta 
vody, ale především odbourání 
nadbytečných tukových zásob 
a nahromaděných odpadních 
látek, jen velmi malá čast váhy 
(pokud vůbec nějaká) se po 
skončení diety vrátí. Detoxikační 
kúra NEERA®  pomůže organizmu 
najít svou přirozenou rovnováhu 
a „připomene” mu jeho smysl pro 
zdravou a vyváženou stravu. 

„Jedna věc, týkající se Neera 
programu, která mě opravdu nadchla 
je, že množství energie zůstává 
vysoké a můžete tedy být i  nadále 
aktivní ve volném čase i  v  práci.”
– Petr Beneš, mistr světa 
v závěsném létání

    Očistit se,
        posílit
a zhubnout!

Petr Beneš 
mistr světa v závěsném létání 

Vyzkoušejte i Vy!
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TU-Automotive oslovilo tři sta manaže-
rů, šéfů firem, výrobců aut, dílů, soft-
warových vývojářů, prodejců a dalších 

expertů z automobilové branže. Položilo jim 
tři následující otázky: 

Kdy bude trh připravený na samořiditelné 
vozy? Který faktor bude představovat hlavní 
překážku rozvoje trhu? Kterým odvětvím 
příjezd robotických aut bez řidičů nejvíce 
zatřese? 

v roce 2029?
Už reakce na první dotaz ukázaly, že respon-
denti průzkumu neočekávají autonomní  
auta v ulicích našich měst zítra či pozítří. Nej-
častější odpověď zněla za 10 let, následovalo  
20 a více let. Zajímavé byly i odpovědi na otáz-
ku číslo dvě. Obava z toho, jak budou novinku 
akceptovat lidé, se dala předpokládat. V tomto 
ohledu bude podle expertů záležet hlavně na 
tom, jak budou samořiditelné vozy nakonec 
bezpečné a jak budou lidem představeny. 

Mnozí z dotazovaných ale překvapili tvr-
zením, že bude záležet hodně na infrastruk-
tuře. Tak zněla odpověď v 43,6 procenta. Co 
tím mysleli? Že nebudou sjednocená pravidla 
jejich provozu v jednotlivých městech? 
Státech? Nebo to, že většina moderních vozů 
budou elektromobily a bude záležet na rozvoji 
sítě nabíjecích stanic? Autonomní vozy změní 

také svět byznysu a mnoha dalších odvětví, 
naznačily odpovědi manažerů na třetí otáz-
ku. A určitě to bude obrat k lepšímu. Historie 
nesčetněkrát ukázala, že změny v dopravě 
vedly vždy k příznivějším ekonomickým vý-
sledkům, protože nabídly lidem větší šance. 

jsme na Čtyřce
V jakém stadiu vývoje nyní robotická auta 
jsou? Organizace SAE International (Society 
of Automotive Engineers), sdružující profesio- 
nály z leteckého, automobilového i dopravní-
ho průmyslu, pro ně definovala mezinárodně 
uznávanou stupnici od nuly do pětky. Ta 
hodnotí, jak moc je daný vůz schopen samo-
statné jízdy. 

Úroveň 5 (plná automatizace) je  
pořád ještě hudbou budoucnosti. Většina 
vývojářů momentálně řeší problémy kolem 
úrovně 4 (vysoká automatizace). Na tu se 
momentálně zaměřují nejvíce.

„Je to proto, že autonomní auta na této 
úrovni už budou vhodná pro komerční vy-
užití. Budou dostatečně flexibilní na to, aby 
sehrála rozhodující roli v městské dopravě, 
která se odehrává na relativně omezeném 
prostoru,“ říká Stephen Lesh, představitel 
společnosti Uber. 

JAROslAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz) 
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Auta bez volantu? 
Zítra ne
Největší překážkou rozvoje 
robotických aut jsou lidé 

Zařaďte se do pelotonu!
Firma Peloton sídlící v New Yorku 
má našlápnuto stát se ve světě 
fitness stejným fenoménem, jakým 
je Netflix ve světě filmu. Založil ji 
v roce 2012 Joseph Foley, bývalý 
manažer knižního řetězce Barnes 
& Noble. Loni byla oceněna na 
čtyři miliardy dolarů poté, co se jí 
povedlo získat 550 milionů dolarů 
od investorů. Milovníkům cyklis-
tiky a běhání nabízí za měsíční 

poplatek 39 dolarů přístup k online 
lekcím. Ti si je mohou promítat na 
monitorech svých zařízení v ceně 

2400 dolarů, rotopedů či běžeckých 
pásů. K jejím fanouškům patří 
David Beckham či Hugh Jackman. 
Zatím své služby nabízí v USA 
a Kanadě, příští rok v Německu. 

Mileniálové v ohrožení
Poslední data Lloyds Bank ukazují, 
že nejčastěji se kořistí bankovních 
podvodníků ve Velké Británii stávají 
mladí lidé ve věku od 18 do 34 let. 
Podvedení v průměru přicházejí 

o částku 2630 liber. Nejčastější 
finta, kterou zloději používají, je 
notoricky známá. Vydávají se za 
zaměstnance banky, policisty či 
zaměstnance finančního úřadu. 
Využívají nepozornosti uživatelů 
účtů a používají stále sofistiko-
vanější metody. Vysvětlení, proč 
zrovna mileniálové jsou nejohrože-
nější, je nasnadě: mnohem častěji 
než starší lidé používají online 
bankovnictví. 

Kdy bude trh na samořiditelné vozy 
(úroveň 5) připravený? 

Který faktor bude představovat 
hlavní překážku rozvoje trhu? 

Zdroj: TU-Automotive

3 roky 5 %

Kapacita počítače  
3,4 %

Vysoká cena  
LIDARu 5,4 %

Lidé, jejich  
přijetí 47,7 %

Infrastruktura 43,6 %

5 let 18,7 %

20+ let 5 % 10 let 54,7 %
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V poslední době se v Berlíně hodně 
debatuje o stoupajících nájmech 
Berlíňanů. Jen málokdo ale zmiňuje, 

že ceny „utržené ze řetězu“ postihují tvrdě 
i malé podnikatele. Ti nejsou na rozdíl od 
obyvatel metropole chránění. Zatímco totiž 
v mnoha velkých německých městech exis-
tují pravidla omezující prudké navyšování 
nájmů u bytů, v případě komerčních prostor 
nic podobného není. A ceny letí vzhůru.

V takzvané „1-B“ lokalitě v Berlíně nájmy 
prodejních ploch stouply o 260 procent v ob-
dobí mezi lety 2009 a 2018. U menších ploch 
byl nárůst 200procentní, píše internetový 
deník Local.

nekřesťanské ceny
Berlínští senátoři proto zvažují zavést i pro 
komerční oblast limity. Zástupci města si 
uvědomují, že může dojít k narušení rov-
nováhy trhu, protože „malé a středně velké 
firmy si už déle nebudou moci pronajímat 
komerční prostory za rozumné ceny.“

Senát konstatoval, že ceny komerčních 
pronájmů „explodovaly“. „Nekřesťanské 
ceny“ vytlačují malé a středně velké firmy 
z města, nutí je se stěhovat. Proto musí být 
neprodleně přijat zákon, který by stanovil 
„přípustné limity na počátku sepsání nájem-
ní smlouvy“. 

Senátor Dirk Behrendt ze strany Zelených 
řekl, že pozornost musí být zaměřena hlav-
ně na to, aby byly zachráněny malé obchody, 
aby je nevystrnadily velké řetězce. „Už dnes 
jsou tradiční obchůdky, rodinná řeznic-
tví a koloniály nahrazovány stále častěji 
obchodními řetězci. Chceme tento negativní 
trend zastavit.“

stopka na pět let?
Berlínská radnice se zatím 
dohodla na základních pra-
vidlech, jak postupovat u ná-
jmů bytů. Zastupitelé hodlají 
přijmout zákon, který by měl 
vstoupit v platnost nejpozději 
v lednu příštího roku a který 
by měl zmrazit nájmy ve městě 
po dobu pěti let. Toto opatření by se 
týkalo podle svazu nájemníků jednoho a půl 
milionu bytů. Senát tak reaguje na fakt, že 
dostupné bydlení v německé metropoli mizí. 

Nájmy v posledních letech strmě stoupaly, 
náklady na bydlení v německém hlavním 
městě, které dříve proslulo mimořádně 
nízkými životními náklady, se od roku 2011 
téměř zdvojnásobily. Bylo to dáno mimo 
jiné i aktivitou zahraničních investorů, kteří 
v Berlíně skupují nemovitosti ve velkém. Ně-

která občanská hnutí proto dokonce 
požadovala vyvlastnění velkých 

realitních koncernů. 
Plány radnice, na níž  

nyní vládnou sociální  
demokraté v koalici se zele-
nými a levicovou stranou  
Die Linke, však už teď 

narážejí na silný odpor právě 
obchodníků s byty a také opo-

zičních pravicových stran. Radnice 
proto počítá se soudními spory, které 

případné zmražení nájmů vyvolá. 

JAROslAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz) 

s VĚ T

Berlínští obchodníci hořekují
Nájmy ve městě na Sprévě rostou 
prudce nejen Berlíňanům, 
ale i majitelům malých obchodů

Američané bez kol? 
Devadesát čtyři procent kol proda-
ných v USA pochází z Číny. Byznys 
nyní ohrožují opatření prezidenta 
Trumpa. Až do září 2018 roku 
platila například americká firma 
Guardian Bikes jedenáctiprocentní 
clo na dovoz zboží z Číny do USA. 
V ten měsíc však hodnota cla 
stoupla o deset procent a v květ-
nu 2019 na 25 procent. „Naše 
společnost Guardian přitom závisí 

na dodávkách od čtyřiceti firem, 
i z Číny, které nám dodávají  
65 dílů,“ řekl televizi NBCB Brian 

Riley, spoluzakladatel startupu 
Guardian Bikes. Ten prodává v USA 
dětská kola s vlastním revolučním 
brzdným systémem. 

Pošpiněný TripAdvisor 
Webu TripAdvisor se stále nedaří 
vytěsnit ze svých stránek falešné 
recenze, napsal časopis Which? 
Magazín britské organizace na 
ochranu spotřebitelů podrobil 
zevrubné analýze téměř 250 tisíc 

recenzí deseti nejlépe hodnoce-
ných hotelů v deseti turistických 
destinacích. Zjistil, že v průměru 
jedno ze sedmi hodnocení bylo „do 
očí bijící“, jasně falešné. Naomi 
Leachová z Which? to komentova-
la: „TripAdviseru se stále nedaří 
zastavit příval falešných recenzí.“ 
Představitel webu jí ale oponoval: 
„Máme tým vyšetřovatelů, který 
se snaží podvody odhalovat dnem 
i nocí.“  

o 260 %
stouply nájmy  

za prodejní plochy  
v Berlíně.
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14 l Profit

TREnD

Mistři umění 
dobrých obchodů
Malé a střední podniky vyvezou 
ročně zboží za bilion korun. 
Export táhne mírně chřadnoucí 
ekonomiku
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Vydělávat peníze a pracovat je umění, 
největším uměním je ale dělat dobré 
obchody. „České firmy se to za uply-

nulých třicet let naučily,“ komentuje výrok 
hvězdy amerického pop-artu Andy Warhola 
ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Zmíněná schopnost českých podnikatelů 
je pro otevřenou tuzemskou ekonomiku 
požehnáním. Ačkoli hospodářství v roce  
2019 brzdí (letos se HDP zvýší jen zhruba 
o 2,5 procenta), export zůstává jeho moto-
rem. Osm let pravidelně roste — poslední 
dobou o více než pět procent ročně — a le-
tošní čísla naznačují podobný vývoj.

nárůst v desítkách miliard
V roce 2019 zřejmě český vývoz překoná 
poprvé v historii hranici 4,5 bilionu korun – 
a to v době, kdy ekonomy straší nastupující 
recese v Německu a světem zmítají obchodní 
války mezi USA a Čínou, potažmo EU.

„Ve druhém čtvrtletí roku 2019 se vyvezlo 
zboží za 1148 miliard korun, což je ve  
srovnání se stejným obdobím roku 2018 
o 4,8 procenta více. Pokud srovnáme první 
pololetí letošního roku se stejným obdobím 
minulého roku, nárůst vývozu je meziročně 
o 4,9 procenta,“ připomíná generální ředitel 
agentury pro podporu obchodu CzechTrade 
Radomil Doležal.

„Poslední čísla máme v tuto chvíli 
z července, kdy vývoz rostl dokonce vyšším 
tempem – jeho hodnota se zvýšila mezi-
ročně o 9,8 procenta,“ doplňuje jeho slova 
náměstek ministra průmyslu a obchodu 
Vladimír Bärtl.

„V Česku celkově exportuje asi dvacet tisíc 
podnikatelských subjektů. Drtivá většina 
z nich jsou malé a střední firmy,“ připomí-
ná Karel Havlíček. Malé a střední podniky 
(MSP) jsou navíc významnými hráči, pokud 
jde o hodnotu exportovaného zboží. V roce 
2017 vyvezly zboží a služby za 997 miliard 
korun, loni už šlo o více než bilion. 

„Podíl přímého vývozu, tj. kdy firma 
posílá zboží přes hranice svým zahraničním 
partnerům, osciluje kolem jedné třetiny 
celkové obchodní výměny. Podíl MSP na 
celkovém dovozu v roce 2017 byl 39,55 pro-
centa a na celkovém vývozu 28,55 procenta,“ 
prozrazuje Radomil Doležal.

Význam těch nejmenších pro zahraniční 
obchod je ale výraznější, než ukazují statis-
tiky. Jak nepřesná může být řeč přesných čí-
sel, upozorňuje generální ředitelka Asociace 
malých a středních podniků a živnostníků 
(AMSP ČR) Eva Svobodová. 

„Charakterem své produkce totiž malé 
firmy často vystupují jako subdodava-
telé velkých podniků, takže pokud velké 

podniky vyvážejí, vstupují subdodávky 
MSP do statistiky zahraničního obcho-
du jako vývoz velkých společností,“ říká 
Svobodová.

A přitom jde v tomto případě často  
o produkci mikropodniků s ne více než 
deseti zaměstnanci, případně malých firem 
s méně než 50 lidmi. 

„Vypovídací schopnost dostupných dat 
o podílu MSP na vývozu je také částečně 
omezena tím, že část vývozu, označována 
jako nepřímý obchod, nelze přiřadit kon-
krétnímu vývozci,“ dodává Svobodová.

QUo vadis, exportére?
Živou vodou pokropil českého vývozce pře-
devším vstup do Evropské unie. Připouštějí 
to politici, zástupci podnikatelských svazů 
i sami podnikatelé. 

„V roce 2003 byl objem tuzemského 
exportu téměř čtyřikrát nižší než dnes,“ při-
pomíná mluvčí Českého statistického úřadu 
Jan Cieslar. „Zapojení České republiky do 
vnitřního trhu EU mělo na náš zahraniční 
obchod významný vliv. Zahraniční bilance 
se zbožím dosahuje po vstupu kladného 
salda, v roce 2018 to bylo 123,5 miliardy 
korun,“ dodává. Jinými slovy: Češi dnes 

do Unie vyvezou o desítky miliard víc, než 
putují opačným směrem.

A nejde jen o to, že dostali čeští výrobci 
před patnácti lety vstupenku na volný trh 
bez cel, tarifů a dalších překážek. Byznys 
podle společných pravidel postupně zboural 
i bariéry nedůvěry mezi Západem a Vý-
chodem. Jako popelku už dnes nevnímají 
českého vývozce ani v Mnichově, Bruselu 
ani v Londýně. 

„Počáteční nedůvěra postupně zmizela. 
Ono nešlo ani tak o kvalitu či nekvalitu 
výrobků. Spíše měli na Západě obavy, zda 
jsou firmy z Česka důvěryhodným partne-
rem, jestli je na ně spolehnutí, jak se s nimi 

bude obchodovat. Teď už podniky ani při 
prvním kontaktu nemají nejmenší problém,“ 
popisuje vlastní zkušenost exportér Zdeněk 
Nacházel.

Největší úlevu pocítili právě ti nejmenší. 
Ti měli na počátku z konkurenceschopnosti 
svých výrobků v Evropě logicky větší obavy 
než mladoboleslavská Škodovka nebo Plzeň-
ský Prazdroj.

Čeští vývozci se navíc v přímé konkurenci 
naučili sledovat nové trendy a také se jim 
přizpůsobovat. „I po pětadvaceti letech 
práce sledujeme a pomáháme dávat směr 
novým globálním trendům a vývoji v našem 
oboru. Kdybychom je nesledovali a zároveň 
nevyvíjeli nové výrobky, už bychom dávno 
nefungovali,“ říká Václav Simandl, jehož 
firma exportuje instantní nápoje do 21 zemí 
světa.

Na trhy osmadvacítky dnes Češi vyvážejí 
84 procent produktů, největším obchodním 
partnerem Česka je dlouhodobě Německo, 
kam putuje zhruba třetina zboží.

„Za rok 2018 se do Evropské unie vyvezlo 
zboží za 3705 miliardy korun. Ze zemí mimo 
EU se nejvíce vyváží do Spojených států 
amerických, Ruska, Švýcarska, Číny, Turec-
ka a Ukrajiny,“ vypočítává Radomil Doležal.

exportní Zaklínadlo
Přesto se zástupci politiků i podnikatelských 
svazů zaklínají slovy diverzifikace vývozu. 
Záměr rozšiřovat zahraniční obchod do 
dalších teritorií je ostatně součástí nedávno 
aktualizované Exportní strategie ČR pro 
roky 2012 až 2020.

„Na úvod bych rád zmínil, že diverzifi-
kace nesmí být vnímána jako nahrazování 
evropských trhů třetími zeměmi. EU je pro 
nás důležitým a stabilním trhem. Právě 
evropský trh je z hlediska nastavení pravi-
del, vzdálenosti a dostupnosti přirozeným 
cílem směřování zájmů českých firem,“ říká 
náměstek Vladimír Bärtl.

Podle Bärtla je lepší, aby se zejména malé 
a střední české firmy poohlížely po odbytiš-
tích i jinde než v Evropě, především z důvo-
dů politických turbulencí a hospodářských 
výkyvů či krizí ve světě. 

„Diverzifikace exportu je jednoznačně 
důležitá. Jak všichni víme, ČR je relativně 
malou ekonomikou, a růst podniků je tak 
spojený s jejich expanzí na zahraniční trhy. 
S tím se však české firmy stávají náchylněj-
šími na krize, hospodářské výkyvy a změny 
trendů na cílových trzích. Aby tato rizika 
byla minimalizována, je nutné portfolio 
těchto cílových trhů rozšiřovat. Ukazuje se, 
že právě země, které vykazují větší míru 
teritoriální diverzifikace svého exportu, do- ›

Živou vodou 
pokropil českého 
vývozce především 
vstup do Evropské 
unie. Připouštějí 
to politici, zástupci 
podnikatelských svazů 
i sami podnikatelé. 
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kážou i přes své vnitřní problémy lépe udr-
žet nebo alespoň zabránit výkyvům v růstu 
svého HDP,“ upozorňuje Vladimír Bärtl.

Zmíněná exportní strategie je ale podle 
něj nejen o diverzifikaci, ale právě o podpoře 
MSP a také inovativních a vysoce konkuren-
ceschopných výrobcích, řešeních a technolo-
giích. Právě v inovacích by měla být budouc-
nost českého exportu. Už dnes se tuzemské 
firmy prosazují s unikátními řešeními v IT, 
biotechnologiích či nanotechnologiích.

Čína, rUsko a ti drUZí
„Při rozšiřování exportu si ale každý 
představuje něco jiného. Prezident Miloš 
Zeman preferuje Čínu a Rusko, podnikatel-
ské organizace často zmiňují Blízký východ 
či Latinskou Ameriku. My zůstáváme 

u staré dobré Evropy,“ říká exportér Michal 
Dvořáček. 

Pokud jde o země mimo EU, nejvíc malých 
a střední exportérů by se chtělo vrátit nebo 
nově expandovat na ruský trh. I tak jde 
ale o pouhá dvě procenta vývozců, nejvíce 
tuzemských podnikatelů chce rozšířit svůj 
obchod do Německa, Polska a Rakouska – 
tedy k nejbližším sousedům.

Lákavost Ruska spočívá především v tom, 
že je pro firmy probádaným a relativně 
čitelným trhem. Vzájemný byznys udusily 
hospodářské sankce, poslední čísla ale 
ukazují, že se opět nadechuje k růstu. Přesto 
nebude v dohledné době obchodování s Rus-
kem jednoduché.

„Sankční opatření vyvolaly na ruské  
straně reakci ve formě omezujících proti- 
opatření. Mezi nejvýznamnější patří  
restrikce pro dovoz potravin, podstatné 
ztížení přístupu a úspěšného uplatnění 
v tendrech na dodávky státní až municipál-
ní úrovně. Důležitou roli hraje i stav ruské 
ekonomiky. I když bylo v letech 2017 a 2018 
překonáno období hospodářské recese, růst 
HDP není nadále nijak závratný (loni 1,6 
procenta). K neřešeným strukturálním pro-
blémům je rovněž potřeba připočíst značnou 
volatilitu rublu, protekcionistická opatření 
ruské vlády a složitou legislativu v obchodní 
sféře a zejména nejasnosti při její aplikaci,“ 
říká Vladimír Bärtl.

Čína zatím českého exportéra – přes 
vzletná slova, znějící z Hradu — příliš nelá-
ká. Preferuje spíše otevřenější ekonomiky, 
kde jim stát nehází klacky pod nohy a neza-
těžuje je tarify, cly i dalšími překážkami.

„Jedná se o vzdálené teritorium, které 
má svá specifika a překážky, kterým musejí 
zahraniční společnosti včetně českých čelit. 
Zkušenosti některých našich firem nicméně 
dokazují, že při správně zvolené strategii je 
možné na čínském trhu uspět,“ připouští 
Radomil Doležal.

TR EnD

„Malé firmy jsou často 
subdodavateli velkých 
podniků, takže pokud 
velké podniky vyvážejí,
objevují se dodávky 
MSP ve statistice 
zahraničního obchodu 
jako vývoz velkých 
podniků.“

eVA sVOBOdOVÁ,.AMSP ČR

›
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OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ ODBORNÁ 
ŠKOLA A  STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,
TŘEBOŇ, VRCHLICKÉHO 567, 379 01

Kontaktní údaje:
Ředitelství školy a pracoviště Vrchlického ul.: Tel.: 389 822 150, E-mail: pkaninsky@sostrebon.cz

Pracoviště Táboritská ul.: Tel.: 389 822 170, E-mail: peliasova@sostrebon.cz WEB: http://www.sostrebon.cz, www.facebook.com/sostrebon

3leté učební obory
•  Mechanik opravář motorových 

vozidel (Automechanik) 
•  Opravář zemědělských strojů
•  Ošetřovatel - Táboritská
•  Sklář – výrobce a zušlech-

ťovatel skla (Brusič/ka, 
Malíř/ka skla)

•  Výrobce bižuterie 
a dekorativních předmětů 
(skleněná bižuterie) 

4leté maturitní obory
•  Cestovní ruch (Služby 

cestovního ruchu) - Táboritská
•  Obchodní akademie
•  Modelářství a návrhářství 

oděvů – Táboritská
•  Výtvarné zpracování 

skla – broušení a malba skla
2leté denní nástavbové studium 
•  Podnikání 
3leté dálkové nástavbové 
studium
•  Podnikání

Dny otevřených dveří: 
•  10. 10. 2019 8,00 – 16,00 hod
•  16. 11. 2019 8,00 – 14,00 hod
•  5. 12. 2019 8,00 – 16,00 hod
•  10. 1. 2020 8,00 – 16,00 hod

ŠKOLU MŮŽETE NAVŠTÍVIT V KTERÝKOLI PRACOVNÍ DEN OD 8,00 DO 14,00 HOD
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Mezi strašáky exportérů patří i rostoucí cena dopravy, byrokra-
cie na trzích, kam vyvážejí (včetně celních bariér a legislativních 
překážek), platební morálka partnerů, neschopnost najít vhodné-
ho partnera či zákazníka, embarga a také malá podpora ze strany 
státu. 

Exportéři by uvítali zejména pomoc s certifikací výrobků (v Rus-
ku), pomoc při zavádění výrobků na trh a s marketingem (Německo), 
průzkum trhu a dotace na veletrhy (Rakousko či Ukrajina).

To vše jim nabízí právě CzechTrade. Až 95 procent vývozců agen-
turu zná a 40 procent podle průzkumu využívá jejích služeb.

„Zájem o spolupráci s agenturou CzechTrade roste. Řádově si 
objedná individuální službu okolo 1200 klientů ročně a další zhruba 
čtyři tisíce českých firem využívají bezplatných konzultací, účastí na 
teritoriálních konferencích nebo databází exportních příležitosti,“ 
sděluje Radomil Doležal.

Tradičně se podnikatelé zajímají o společné účasti na zahranič-
ních veletrzích, ať už pod hlavičkou CzechTrade, nebo za finanční 
podpory z fondů EU, a rovněž o asistenční služby zahraničních 
kanceláří. 

Na podporu ve formě společné účasti dosáhne jen zlomek 
firem, pomoc s vyhledáním partnerů v cizině a průzkum 
trhu ze strany zahraničích kanceláří CzechTrade je pro ně ale 
vítanou podporou.

„Ve všech zemích má CzechTrade své odborníky, kteří prostře-
dí dokonale znají a jsou ochotni a schopni najít vám konkrétního 
partnera,“ shrnuje podnikatel Jaroslav Větrovec z firmy Sport 2020, 
které se tak otevřely dveře do Francie, Německa či Švédska. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Pokud mají čeští exportéři konkurenceschopný produkt či 
službu, je podle něj nutné do čínského trhu v první fázi přede-
vším investovat — zaregistrovat si zde svou obchodní značku 
či patent, provést nezbytnou místní certifikaci/registraci pro-
duktů. „A také se aktivně se účastnit veletrhů a výstav, využívat 
asistenčních služeb kanceláří CzechTrade plus podpory amba-
sády a generálních konzulátů,“ vypočítává zástupce agnetury 
CzechTrade.

 Nezbytná je podle jeho slov také fyzická přítomnost v teri-
toriu formou dlouhodobého vyslání svého zástupce do Číny či 
založení vlastní pobočky.

co malé Zajímá?
Co malé a střední firmy trápí a jak vnímají podporu ze strany 
státu, ukázal nedávný průzkum agentury IPSOS pro Asociaci 
malých a středních podniků a živnostníků.

Dotázaní se obávají především posilování koruny vůči euru 
případně dolaru. Zatímco česká společnost a politici přistupují 
k zavedení jednotné evropské měny vlažně, mezi exportéry má 
euro jednoznačnou podporu.

„Pro naši firmu by mělo zavedení eura určitě pozitivní efekt. 
Čeští exportéři by to ocenili. Jako mnoho tuzemských podni-
ků i my dnes vyvážíme už téměř výhradně v eurech. Zbytek 
světa nemá s evropskou měnou sebemenší problém,“ potvrzuje 
Zdeněk Nacházel. 

Jak přesvědčit zahraniční partnery?
Radí generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal

RESPEKTujTE KulTuRní 
oDlIšnoSTI
Připravte se na odlišný styl 
jednání obchodního partnera. 
Například pro Německo je 
charakteristická věcnost a pří-
most, oproti tomu v Latinské 
Americe, Indonésii či Spojených 
arabských emirátech má vše 
svůj čas, jednání trvají déle a je 
potřeba s tím počítat.

PREzEnTujTE SE SEBEvěDomě
Kvalitně a moderně zpracovaný 
web a propagační materiály 
hrají důležitou roli při prezen-
taci. Web je dnes vizitkou firmy, 
která určuje její postavení 
a vnímání na trhu. Pro stabilní 
pozici na trhu je klíčová prů-
běžná, aktivní a profesionální 
marketingová propagace. 

PEČlIvě SE PřIPRAvTE 
Během jednání se vyjadřujte 
jasně a uvádějte pravdivé infor-
mace podložené fakty a čísly, 
na což si zejména skandinávští 
obchodní partneři potrpí. Na 

konci jednání jasně prezentujte, 
co je vaším cílem. Zdůrazněte 
vaše záměry investovat do 
podniku. Především při prvních 
kontaktech buďte vždy perfekt-
ně upravení, v dobře vyhlížejí-
cím oblečení.

jEDnání v AnglIČTIně
V zemích, jako je JAR,  
Indonésie či Spojené arabské 
emiráty, je angličtina běžným 
jazykem jednání, naopak ve 
španělsky mluvícím světě či 
Kazachstánu jen s angličtinou 
moc nepochodíte, pro Francii 
platí totéž.

BuďTE PozITIvní 
Obchodníci z mnoha různých 
zemí (LA, Vietnam, arabské 
země) neradi říkají negativní 
zprávy, počítejte proto s tím, že 
vám zřídkakdy řeknou „ne“, což 
však neznamená, že se můžete 
spolehnout na opak. Pro zacho-
vání příjemné atmosféry se i vy 
snažte vést jednání v optimis-
tickém duchu.

INZERCE     A191003913

OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ ODBORNÁ 
ŠKOLA A  STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,
TŘEBOŇ, VRCHLICKÉHO 567, 379 01

Kontaktní údaje:
Ředitelství školy a pracoviště Vrchlického ul.: Tel.: 389 822 150, E-mail: pkaninsky@sostrebon.cz

Pracoviště Táboritská ul.: Tel.: 389 822 170, E-mail: peliasova@sostrebon.cz WEB: http://www.sostrebon.cz, www.facebook.com/sostrebon

3leté učební obory
•  Mechanik opravář motorových 

vozidel (Automechanik) 
•  Opravář zemědělských strojů
•  Ošetřovatel - Táboritská
•  Sklář – výrobce a zušlech-

ťovatel skla (Brusič/ka, 
Malíř/ka skla)

•  Výrobce bižuterie 
a dekorativních předmětů 
(skleněná bižuterie) 

4leté maturitní obory
•  Cestovní ruch (Služby 

cestovního ruchu) - Táboritská
•  Obchodní akademie
•  Modelářství a návrhářství 

oděvů – Táboritská
•  Výtvarné zpracování 

skla – broušení a malba skla
2leté denní nástavbové studium 
•  Podnikání 
3leté dálkové nástavbové 
studium
•  Podnikání

Dny otevřených dveří: 
•  10. 10. 2019 8,00 – 16,00 hod
•  16. 11. 2019 8,00 – 14,00 hod
•  5. 12. 2019 8,00 – 16,00 hod
•  10. 1. 2020 8,00 – 16,00 hod

ŠKOLU MŮŽETE NAVŠTÍVIT V KTERÝKOLI PRACOVNÍ DEN OD 8,00 DO 14,00 HOD
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 Podmínky pro dovoz i vývoz se v Česku 
za dvacet let změnily, překážek obchodu 
je minimum. Jak byste jako exportér 
srovnal situaci na přelomu tisíciletí 
s dneškem?
S exportem začala naše firma až po 
roce 2000. Pokud si dobře vzpomínám, 
tak přibližně v době, kdy Česko vstu-
povalo do Evropské unie. Mohu to tedy 
srovnávat jen těžko. V 90. letech jsme 
se věnovali jen dovozu, ale pravdou je, 
že jsme tehdy museli bojovat s obtíže-
mi, které by se dneska podnikatelům 
zdály absurdní. Velkým problémem byly 
Dlouhého ekonomické balíčky, kdy se 
při dovozu zboží na určitou dobu skládal 
vysoký depozit. 

 A peníze na byznys pak chyběly…
Logicky. Když se otec konečně nadechl, 
musel všechny peníze odevzdat státu. 
I když mu je za čas vrátili, tak to rozhodně 
podnikání nepomohlo. Pokud jde o export, 
začátky nebyly jednoduché. Na Západě se na 
nás dívali s nedůvěrou, nevěděli, co mají od 
firem z východní Evropy očekávat. 

 Takže se pohled zahraničních partnerů 
mění? Pomohl i vstup do Unie?
Souhlasil bych s tím, že pomohl vstup do 
EU, počáteční nedůvěra postupně zmizela. 
Ono nešlo ani tak o kvalitu či nekvalitu 
výrobků. Spíše měli obavy, zda jsou firmy 
z Česka důvěryhodným partnerem, jestli je 
na ně spolehnutí, jak se s nimi bude obcho-

dovat. Teď už firmy ani při prvním kontaktu 
nemají nejmenší problém. Je to ale celosvě-
tový trend.  Například v Asii to potenciální 
partnery nezajímá vůbec. Jste prostě z Evro-
py, a to samo je pro ně zárukou kvality.

Co musejí exportéři udělat pro úspěch? 
Nabízet kvalitní výrobek asi nestačí…

Musíte si zmapovat trh a zjistit přesně, 
jaký tam bude o vaše produkty zájem. 

 Jak to probíhá?
V našem případě to probíhalo tak, že jsem 
jeden rok strávil asi tři měsíce na internetu 
a vyhledával velkoobchody s cyklistickým 
zbožím po celém světě. Vzniklo tak asi šest 
nebo sedm šanonů plných papírů. Poté jsme 
začali velkoobchody postupně oslovovat. 

Co vidí svět? Čeští exportéři 
nabrali sebevědomí
„Jak pomůže stát vývozcům? Stačí zrušit dotace, 
snížit administrativu a daně,“ říká Zdeněk 
Nacházel z firmy Nacházel 
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 Dobývat protekcionistické trhy jako 
Brazílie nebo Čína tedy není dobrý nápad?
Do Brazílie bychom pronikli rádi. V případě 
Číny si nejsem jistý, jestli je to dobrý nápad. 
Trochu se obáváme toho, že dřív nebo 
později tam někdo okopíruje naše produkty 
od A do Z. Pokud by se ale objevil dobrý 
a spolehlivý prodejce, který se na čínském 
trhu vyzná, vyloženě se tomu nebráníme, ale 
rozhodně to není tak, že bychom tam chtěli 
za každou cenu. Našimi aktuálními odbytiš-
ti jsou skutečně otevřené ekonomiky.

 Co tedy vývozce zkoumá především? 
Velikost trhu, počet potenciálních 
zákazníků, liberální pravidla pro dovoz 
nebo ještě něco jiného?
Rozhodujeme se podle toho, jaká tam může 
být poptávka po našem produktu a jak je 
tam rozvinutá naše cílovka. Jako výrobce 
čisticích prostředků a maziv pro kola jsou 
naším cílovým zákazníkem cyklisté, kteří 
najezdí stovky kilometrů ročně a o kola se 
pečlivě starají. Toto všechno musí brát ex-
portér v potaz. To, jak je trh otevřený a jestli 
tam nejsou příliš velké bariéry, nás samo-
zřejmě zajímá také, ale z našeho pohledu je 
to spíše věcí našeho distributora, ten situaci 
na trhu zná a umí si poradit. 

 Často slýcháme pláč českých exportérů: 
potýkáme se s kvalitou, která je na Západě 
vysoká, a na druhé straně s nižšími cenami 
produktů z Východu…
My nabízíme kvalitu za rozumnou cenu 
včetně dvou poměrně unikátních produktů, 
které konkurence nemá. Během uplynulých 
let jsme si ověřili, že to funguje. V rámci seg-
mentu značkových výrobků na čištění a ma-
zání jízdních kol si myslím, že poměr cena/

kvalita je u nás výhodnější než u západních 
konkurentů, ale zase se nechceme a nemůže-
me úplně podbízet cenou. To je myslím cesta 
k úspěchu pro všechny české firmy.

 Co finanční podpora státu účasti firem 
na veletrzích a výstavách?
Jsou nějaké balíky dotací, které se kamsi 
rozdělují. O ten koláč se pere mnoho firem 
a jsou tam různé tlaky ze strany lobbis-
tických skupin. Na to, aby vám přidali na 
veletrh, by musela mít cyklistika jako obor 
silnou podporu ze strany ministerstva 
průmyslu a obchodu, a to nemá. Asociace 
výrobců a dovozců kol a velomateriálu mi 
sdělila, že její členové nemají o takovou pod-
poru zájem, což ale není pravda. My jsme 
si museli letos ze svého zaplatit účast na 
letošních akcích v Tchaj-peji a na Eurobike, 
což jsou největší veletrhy s cyklistickým 
vybavením na světě. Stánek tři na tři metry 
vás stojí čtvrt milionu, a to ještě musíte 
šetřit. Tady nám stát moc nepomáhá, ale 
budiž. Ostatně si myslím, že dotace ničemu 
neprospívají, naopak.

 Jak by měl tedy stát exportéry 
podporovat?
Asi jako všechny podnikatele. Zrušit 
dotace, které trh vždycky křivily, křiví 
a křivit budou, snížit administrativu a snížit 
daně. Jakmile je nastaven model, kdy stát 
potřebuje stahovat peníze od podnikatelů 
a přerozdělovat je, aby se tvářil, jak všem 
pomáhá, je to špatně.

 Zmiňovali jsme kurzové riziko. 
Strašákem pro mezinárodní obchod jsou 
nově obchodní války mezi velmocemi… 
Z čeho mají dnes exportéři největší obavy?
Uvedl bych to na jednom příkladu. Máme 
velmi schopného prodejce na Ukrajině, 
správně tu značku prodávají, marketing je 
skutečně na profesionální úrovni, na trhu 
se nám daří. A teď s novým prezidentem 
Zelenským vešel v platnost nový zákon se 
cly na dovoz produktů. Pro ně i pro nás je 
to obrovský problém. Jinými slovy – expor-
téři se obávají, že se někde změní politická 
garnitura, zavede cla a další protekcionistic-
ká opatření a obchod vám zkazí. To je věčný 
boj. Samozřejmě musíme sledovat i to, co 
už jsme zmiňovali: tedy kurz koruny a eura. 
Musíme to propočítávat, což jsme předtím 
nedělali, ale v momentě, kdy ČNB interveno-
vala ve prospěch koruny, jsme přišli během 
chvíle o stovky tisíc. Jsme malá firma a kaž-
dý takový výpadek je znát. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Chtěli jsme a nadále chceme proniknout do 
celého světa, ale cíl je to postupný. Po Če-
chách nás nejdříve zajímalo Slovensko, pak 
Evropa a pak zbytek světa. Partnery jsme 
si vyhledávali sami, ale když jsme neuspěli 
nebo se nám to zdálo příliš složité, obrátili 
jsme se na agenturu CzechTrade. Ta nám 
zpočátku pomohla výrazně.

 V čem může CzechTrade začínajícímu 
exportérovi pomoct?
Právě oslovením potenciálních partnerů. 
Vnímají to tak, že když už se za vás zaručí 
CzechTrade, jde o solidní podnik nabízející 
kvalitu a ne o nějakou garážovou firmu, kde 
se dělají věci na koleně. Zástupci zahranič-
ních kanceláří CzechTrade navíc dobře znají 
podmínky v té které zemi. Pomohli nám se 
vstupem do Německa, Kanady, Beneluxu 
i do dalších teritorií. Jako v branži zavedený 
exportér už ale nemusíte služeb agentury 
využívat tak často, už se o vás ví a prosadíte 
se sami.  My jsme to neudělali už asi tři roky.

 Exportéry straší pohyby kurzu koruny 
vůči euru či dolaru. Myslíte si, že by bylo 
pro českou ekonomiku, kterou export táhne, 
výhodné zavést euro?
Sváří se ve mně osobní přesvědčení a zájmy 
podniku. Osobně si myslím, že by bylo dobré 
zůstat u koruny, ale pro firmu Nacházel by 
mělo zavedení eura určitě pozitivní efekt. 
Čeští exportéři by to ocenili. Jako mnoho 
tuzemských firem i my dnes vyvážíme už té-
měř výhradně v eurech. Zbytek světa nemá 
s evropskou měnou sebemenší problém. 
Samozřejmě kromě Spojených států. Jedním 
z našich cílů je proniknout právě do USA, 
kde budeme muset dělat byznys v dolarech. 
Aktuálně vyvážíme na Slovensko, do Polska, 
Německa, Finska, Norska, Francie, Španěl-
ska, Portugalska, Švýcarska, Chorvatska, 
Maďarska, Rumunska, Ukrajiny. Znají nás 
v Indii, na Tchaj-wanu, v Austrálii, Kanadě, 
v Chile…

 To, co zmiňujete, jsou otevřené ekono- 
miky. Vybírá si exportér liberálnější trhy 
bez vysokých cel a dalších bariér?
Například Chile je v Jižní Americe – pokud 
jde o vybavení na jízdní kola – nejrozvinu-
tějším trhem. Důležité je tedy i to, abyste na 
trhu našli co nejvíc vašich cílových zákazní-
ků. Ale máte pravdu: je to otevřená eko-
nomika, kde vám nikdo, a především stát, 
nehází klacky pod nohy. Například v Brazílii 
je to naopak, máme tam sice dva dobré 
kontakty, mnoho potenciálních zákazníků, 
ale dostat se tam je problém. Brazílie si svůj 
trh velmi úzkostlivě chrání. 

Zdeněk Nacházel (42)
Vystudoval pražskou obchodní akademii  
v Dušní ulici, má bakalářský titul  
z AAC University. Titul MMA získal na 
Masarykově ústavu vyšších studií. Od roku 
1999 působí ve firmě Nacházel, která vyrábí 
maziva a čisticí prostředky na jízdní kola.

„Osobně si myslím, 
že by bylo dobré zůstat 
u koruny, ale pro firmu 
by mělo zavedení eura 
pozitivní efekt.“
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Představte si, že hledáte ředitele 
vznikající zahraniční pobočky inter-
netového obchodu. A na stole vám 

přistane životopis třicátníka s maturitou na 
střední zahradnické škole v oboru ovocnář-
-vinař, třinácti lety praxe v kopírovacích 
službách (od obsluhy kopírky až po šéfa 
obchodního a marketingového oddělení) 
následované podnikáním s jízdními koly. 

Mnoho personalistů by nejspíš pátralo 
dál. Ondřej Fryc, zakladatel MALL.cz však 
při osobním setkání poznal, že Vít Endler 
má na mnohem více. Roli hrálo i to, že uměl 
trochu polsky a několik let se věnoval studiu 
marketingu, takže se mohl pustit do budo-
vání polské pobočky. 

Ve velké firmě nakonec Vít Endler strávil 
sedm inspirativních i náročných let, během 
nichž se vypracoval až na pozici generální-
ho manažera Netretail Holding, mateřské 
společnosti MALL.cz.

„Odsud jsem před dvěma lety odcházel 
s chronickými problémy se zády. Když jsem 
si to zpětně analyzoval, došlo mi, že jsem 
vlastně prošel také vyhořením. I díky tomu 

jsem začal častěji používat intuici a sledovat, 
jak se cítím. Mnohem výrazněji vnímám 
signály, když něco není v pořádku, což mi 
pomáhá při výběru lidí. Ve startupu totiž na 
rozdíl od korporátu více než na předepsané 
požadavky na pozici klademe důraz na to, 
jestli nás práce s daným člověkem baví,“ 
přiznává Vít Endler. 

Možná i díky vlastní zkušenosti proto 
tvrdí, že uchazečovo vzdělání nebývá až tak 
důležité. „Spoustu věcí lze nového kolegu 
naučit, ale charakter změnit nejde. A kdo 
by chtěl s nepříjemným člověkem trávit víc 
času než s vlastní ženou?“

Dnes je Vít Endler díky milionové inves-
tici spolumajitelem firmy Virtooal.com, tu 
na Slovensku založili Ondřej Bagin a Peter 
Soós. Startup nabízí internetovým obcho-
dům virtuální „zrcadlo“, v němž si zákazník 
může díky nahrané vlastní fotografii nebo 
videokameře zboží vyzkoušet.

nastavíme Zrcadlo
 „E-commerce plug in, kterému říkáme 
‚zrcadlo‘, se hodí zejména pro prodejce 

brýlí, kosmetiky, šperků, příčesků či 
paruk,“ vysvětluje třiačtyřicetiletý pod-
nikatel. 

U brýlí se pracuje pomocí webkamery 
s živým přenosem, při prodeji kosmetiky 
se zákazníkovou fotografií. Do kamenného 
obchodu žena zpravidla přichází nalíče-
ná a testery zkouší jen na hřbetu dlaně. 
Při nákupu v e-shopu si díky „zrcadlu“ 
může vyzkoušet i to, co by ji v obchodě ani 
nenapadlo, a rovnou uvidí, jak by vypada-
la nalíčená. Obrázek se dá prolinkovat na 
sociální sítě a s kamarádkami řešit, co tomu 
říkají. Přidanou hodnotou je tedy i reklama 
daného e-shopu.

„Zrcadlo“ vede ke zvyšování obsahu 
nákupního košíku a snižuje objem vrácené-
ho zboží. Vratky stojí spoustu peněz, jsou 
potřeba lidé, kteří zboží zkontrolují, přebalí, 
pak se prodává se slevou a některé nejde 
prodat vůbec. 

Jen pro představu – v e-shopu s obleče-
ním se vrací standardně okolo 50 procent 
nákupů, v kamenném obchodě osm až deset 
procent. V roce 2018 činila hodnota celého 
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Finanční samuraj za zrcadlem
Vít Endler je netypickým startuperem, 
oplývá zkušenostmi z vrcholových 
manažerských pozic
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pracujeme s ČVUT na vývoji realistického 
avatara, kterého zákazník může na počítači 
přizpůsobit svým rozměrům a prohlédnout 
si oblečení ze všech stran na modelu své po-
stavy. Prodejce využije fotografie produktů 
od dodavatele nebo dostane instrukce, jak 
zboží nafotit. Zatím nedokážeme ukázat 
charakter materiálu, ale i tak by zpřesnění 
výběru mělo zásadně snížit vratky. Navíc 
velké e-shopy nabízejí na jednom místě 
téměř nekonečný regál různých značek, což 
umožňuje mnohem větší možnosti kombi-
nací jednotlivých kousků oblečení i vyšší 
prodeje,“ plánuje Vít Endler.

nový trend na trhU
Práce v začínající firmě Víta Endlera natolik 
zaujala, že začal bedlivě sledovat vznik dal-
ších startupů a zájemcům pomáhá s men-
toringem. Případně se zapojuje jako menší 
angel investor (andělský investor = člověk 
poskytující kapitál pro zakládání podniků, 
zpravidla výměnou za podíl ve společnosti). 

„V posledním půlroce až roce se objevují 
firmy se stejným rysem – jejich zaklada-
telé opouštějí korporátní podnik, kde jim 
sice pravidelně každý měsíc cinkne na účet 
výplata, mohou z ní platit hypotéku, pořídit 
si slušné auto a dvakrát ročně dovolenou, ale 
věří, že jinde by mohli přijít s něčím novým. 
Je jim mezi 35 až 40 lety, už mají něco za 
sebou a díky zkušenostem z byznysu ke své 
firmě přistupují jinak než lidé začínající 
s podnikáním dejme tomu při škole,“ říká 
investor provozující mimo jiné investiční 
webové stránky Finanční samuraj.

Dalším důvodem odlivu lidí z velkých 
firem do menších je podle Víta Endlera také 
fakt, že firmy zpravidla vyžadují docházku 
od devíti do pěti, ale i ti nejlepší zaměstnan-
ci pracovní dobu zúročí jen z 60 procent. 

„Dělali jsme studii, že by stačila polovina 
efektivně využitého času,“ vysvětluje. „Lidé 
chtějí pracovat, ale ne sedět zbytečně na 
jednom místě, když zrovna není co dělat. 
Vzdělávají se v oboru, hodně se specializují, 
pracují na dálku přes internet. Kombinují 
při tom práci pro několik firem, mnohdy 
odkudkoli na světě. Věřím, že časem i velké 
korporace budou mít kmen zaměstnan-
ců a zbylé si budou najímat. My to tak 
děláme – například nemáme finance na to, 
abychom si na každou oblast online mar-
ketingu najali experta, když potřebujeme 
jen 20 procent jeho času. Freelanceři navíc 
do firmy přinášejí inovace z dalších svých 
zkušeností a posouvají naši práci dál, to mě 
na tom baví. 

JANA ŠUlIsTOVÁ

vratného procesu v oblasti e-commerce na celém světě  
300 miliard dolarů. 

avatar místo ZkUšební kabinky
Virtooal, do nějž softwarová firma CZ Development v loň-
ském roce investovala vyšší jednotky milionů korun, má 
potvrzený zájem z trhu a feedback od více než tisíce klientů 
z pěti kontinentů, z nichž většina testovala Virtooal ve free 
verzi. K současným zhruba 90 platícím zákazníkům jich 
měsíčně přibývá deset až 15. 

„Otestovali jsme trhy a nabízíme dynamický cenový pro-
gram formou předplatného včetně služby pro malé hráče. 
V západní Evropě a USA jsou i menší a střední e-shopy 
ochotné zaplatit 100 a více euro měsíčně, velké pak několik 
set,“ říká Vít Endler. 

A dodává: „Počítáme rovněž se sezonalitou, při větším 
prodeji firma za službu zaplatí víc, při poklesu obratu méně. 
Původně jsme plánovali černá čísla na konci letošního roku, 
ale díky vyšším investicím do vývoje se do černých čísel 
můžeme přehoupnout v první části roku následujícího. 
Začít generovat zisk ale není naše současná priorita, tou je 
výrazné zrychlení růstu a další vývoj. Na to hledáme nového 
investora.“ 

Investor bude zapotřebí na rozvoj využití „zrcadla“ 
v nejsložitější části e-commerce, jíž je oblečení. „Spolu-
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ZRCAdlO, POVĚZ MI. 
V e-shopech s oblečením dnes 
zákazníci vracejí zhruba  
50 procent nákupů. Virtuální 
„zrcadlo“ firmy Virtooal.com  
by toto číslo mělo podle Víta 
Endlera výrazně snížit.

Práce 
v začínající 
firmě Víta 
Endlera 
natolik 
zaujala, že 
začal bedlivě 
sledovat 
vznik dalších 
startupů 
a zájemcům 
pomáhá 
s mentorin-
gem. 
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Že netušíte, o jaký podnik jde? Vlastně 
není divu. Tereza Havrlandová, která 
si před jméno může psát Ing. et Mgr., 

vystudovala práva a ekonomii, v Čerčanech 
u Prahy provozuje výrobnu raw bio vegan-
ských potravin Lifefood. 

Ano, to jsou ty potraviny z víceméně 
syrových surovin, ke kterým se velká část 
Čechů – odchovaných na smaženém sýru 
a hamburgerech – staví s rozpaky nebo je 
rovnou ignoruje. Svět je ale vůči nim stále 
vstřícnější – svědčí o tom i fakt, že čtyři pě-
tiny produkce Lifefoodu směřují na export.

 Opravdu je Lifefood největší podnik svého 
druhu na světě?
Určitě, aktuálně nenajdete srovnatelného 
výrobce, který by vyráběl tak široké portfo-
lio raw food produktů v daném měřítku, a to 
navíc ve skutečné raw kvalitě. To se rovněž 
týká výrobní plochy a počtu zaměstnanců.

 Co vás k založení Lifefoodu inspirovalo? 
Mé nadšení pro raw food a také myšlenka, 
že výrobou raw food potravin a snacků při-
měju více lidí jíst a žít zdravěji a přemýšlet 
nad tím, co strkají do pusy a co to způsobuje. 

 Opíráte svoji produkci o výsledky 
vědeckých bádání?
My v první řadě vyrábíme skutečné jídlo, 
ne laboratorní experiment. Používáme 
převážně známé celistvé ingredience v nej-
lepší dostupné kvalitě. Z nich specifický-
mi kombinacemi a velmi jednoduchými 
výrobními metodami děláme finální 
výrobky. V menším měřítku používáme 
i méně známé ingredience, které jsou 
zajímavé svým nutričním obsahem a které 
stojí za to lidem přiblížit: jako je například 
maca. Obecně jde ale o věci, jež lidé znají, 

22 l Profit22 l Profit

Syrové lahůdky
Tereza Havrlandová 
je brilantní mladá dáma, 
která vybudovala největší 
podnik svého druhu na světě
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vývoj mozkovny, pro který byla podle jedné 
z teorií nutná konzumace masa, mohl být 
rovněž podpořen spíše konzumací tuků 
jako takových než přímo masa, stejně tak 
i vlivem prodloužení doby kojení. Jak to 
přesně bylo, se zřejmě se stoprocentní jisto-
tou nikdy nedozvíme, vždy jde jen o teorie. 

 Takže…
V každém případě já osobně nepovažuji 
vývoj tvora, který systematicky likviduje 
planetu, která mu dává život, za tak skvělý 
počin. Opice by nic takového určitě nedě-
laly. Člověk je jediné zvíře na světě, které 
si v masivním měřítku ničí své životní pro-
středí a podmínky pro život a vede války 
kvůli nesmyslům.

 Kdo jsou vaši zákazníci a jaké mají 
chutě? Odkud dovážíte suroviny, je 
problém s jejich kvalitou? Máte i české 
dodavatele?
Máme jak české, tak zahraniční dodava-
tele. V případě, že lze suroviny pěstovat 
v Čechách, preferujeme ty české. Problémy 
s kvalitou jsou obecně, ale my si ji velice 
přísně hlídáme a řadu dodávek odmítáme 
už na příjmu. V tomto máme specifickou 
pověst mezi dodavateli – často slýchá-
me poznámky, že našim požadavkům 
na kvalitu je náročné vyhovět a že námi 
odmítnuté zakázky se musejí vyprodat 
jinde. Naši zákazníci patří do všech vrstev 
společnosti s tím, že nejčastěji jde o ženy 
v produktivním věku a maminky, dále jsou 
to také vegan-sportovci. Chutě mají jistě 
velice vytříbené.

 Nejsou raw potraviny jen módním 
výstřelkem? 

Může se zdát, že konzumace raw potravin 
jako takových je nějakým trendem – 
jedním z těch, co přichází a zase odchází. 
Nicméně při bližším pohledu je jasné, že 
kvalitativních hodnot je daleko více, díky 
čemuž je zde zřejmý přesah nad módní-
mi trendy. Kromě toho, že raw potraviny 
vyhoví i zájmu o biopotraviny, potraviny 
bez cukru, bez lepku, GMO-free, paleo, 
některé z nich i keto, proteinovému bláz-
nění a také neobsahují palmový tuk, ještě 
obecně spadají do kategorie clean snack. 
To jsou potraviny vyrobené z celistvých 
surovin bez přídavných látek, aditiv a ztu-
žených tuků, bez ingrediencí, jejichž název 
ani nelze vyslovit nebo u nichž nevíme, 
co znamenají. Zájem o tyto potraviny je 
stabilně na vzestupu již dlouhá léta bez 
ohledu na jednotlivé výživové trendy. Zá-
roveň raw jako takové má v sobě hodnotu 
vyššího množství výživných látek a nižší-
ho množství škodlivin – to je něco, oč má 
zájem jakákoli výživová teorie či trend. 

 Patří mezi jejich konzumenty 
i celebrity, sportovci a další osobnosti?
Příznivců raw food z řad celebrit je mnoho, 
patří k nim například Woody Harrelson, 
Venus Williams, Madonna, Demi Moore, 
Miranda Kerr, z našich slavných například 
Martina Navrátilová a Helena Houdová. 

 Jak jsou raw výrobky konzervovány? 
Lze říci, že je to jedna z nejstarších metod 
konzervace, jaká kdy existovala – sušení. 
V principu jde o to, aby produkty, které 
mají dlouho vydržet, měly natolik nízký 
obsah vody a nízkou vodní aktivitu, aby 
v nich nemohlo dojít k mikrobiologickému 
růstu, způsobujícímu buď kontaminaci, 
nebo přirozenou degradaci. Vstupní suro-
viny ale zároveň musejí být také dostateč-
ně mikrobiologicky čisté, protože pokud 
už na začátku jsou mikroorganismy pře-
množené, ani sušení nemusí pomoci. Proto 
vznikla kdysi pasterizace. Hlavně jde ale 
o to, za jakých podmínek se suroviny nebo 
produkt suší: tedy zda potravinu zbavíme 
jen podmínek pro růst mikroorganismů, 
nebo zda ji zbavíme i valné většiny či 
veškerých výživných látek, jak se to děje 
v případě pasterizace, vaření, pečení nebo 
sušení při vysoké teplotě. My vyrábíme 
z nejkvalitnějších surovin dostupných 
na trhu, jejichž mikrobiologické hodnoty 
jsou na minimu a zároveň byly zpracovány 
šetrně tak, aby nedošlo ke snížení jejich 
výživové hodnoty. 

IVO BARTíK

jako jsou datle, rozinky, oříšky, semínka, 
bylinky a koření – jenom nevědí, co se 
z nich dá udělat. Netvrdíme, že se jedná 
o nějakou přesně nutričně spočítanou 
náhražku jídla vzniklou laboratorně. Jsou 
to zkrátka poctivé potraviny.

 Existuje teorie, podle níž právě požívání 
tepelně upravené stravy bylo jedním 
z hlavních momentů, které umožnily opici 
proměnit se v člověka…
Teorií vzniku rodu homo je několik a vliv 
ohně na něj je jen jednou z nich. Stejně tak FO
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sázka na slané
„Všechny nové produkty testujeme v týmu 
a snažíme se najít shodu na jemných chu-
ťových nuancích. Nyní chystáme třeba nové 
příchutě produktu raw sage – takzvaných 
raw vegan klobásek, což je slaný snack 
vyrobený ze zeleniny, bylinek a oříšků. 
Výrobek máme na trhu již tři roky, nyní  
k němu přibudou dvě další varianty,“  
říká Tereza Havrlandová.

I PRO dĚTI. „Raw potraviny jsou obecně  
vhodné pro každého. Výjimku mohou tvořit jen 
osoby s některými závažnými onemocněními,  
při kterých musejí mít například omezený příjem 
vlákniny, jako je třeba Crohnova choroba,“  
říká Tereza Havrlandová.
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Když jsem chodil do školy, a to byla 
ještě poctivá škola, velkou část 
výuky tvořila praxe. Navíc třída byla 

složená ze studentů nejrůznějších řemesel. 
Truhláři jsme tam byli asi jen dva. Ne, že by 
nás to v patnácti letech zajímalo, ale i tak 
jsme si hodně zkušeností vyměnili, hodnotí 
Doskočil svá učňovská léta. 

„Že budu truhlářem, to byl sen mojí 
mámy. A neminula.“ Svému řemeslu je věrný 
celý svůj život a nikdy neuvažoval, že s tím 
skončí. „Ale i když jsem měl na školu štěstí, 

pravdou je, že žádná škola tě nic nenaučí, 
pokud nechceš,“ shrnuje.

přežili jsme. to je podle mě 
v dnešní době úspěch!
Jak vidí úspěch? „Přiznávám, že mnohem 
větším úspěchem by bylo, kdybych měl za-
městnance a dal lidem práci.“ Kromě povolá-
ní jsou pro Arnošta největším úspěchem jeho 
děti. Ačkoliv jeho synovi byla ve dvou letech 
diagnostikována mozková obrna, žije dnes 
jako každý jiný, vystudoval Konzervatoř Jana 

Deyla pro zrakově postižené, učí na základní 
umělecké škole, oženil se a nedávno se mu 
narodila dcera.

řídit tryskáČ nebo ponorkU  
je snaZší než podnikat
To říká s úsměvem. Řídit větší firmu si vy-
zkoušel jednou. „Byl to přibližně rok 1998. 
Měl jsem za úkol pomoct rozjet pobočku 
jedné velké německé firmy u Trhových Svi-
nů. Výroba probíhala v bývalém teletníku. 
Přes zimu jsem měl naučit vyrábět okna asi 
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Od kolébky po rakev
Arnošt Doskočil z Českých 
Budějovic dokáže vyrobit moderní 
kuchyň i funkční repliku 
starého kolovratu 
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z každé zakázky unikátní výtvarné dílo, ale 
z pohledu produktivity je to velmi neefek-
tivní. Ve výsledku hodnotí, že si průměrně 
vydělá okolo dvě stě korun na hodinu. To 
není příliš mnoho v porovnání s tím, jak 
velké jsou vstupní investice do vybavení díl-
ny. „Takový zedník má investice do začátku 
zcela minimální, koupí si zednickou lžíci 
a může začít,“ uvádí s trochou nadsázky.

ZakáZek má na rok  
a půl dopředU
„Sem tam se ozve někdo nový, ale víceméně 
mám stále stejné zákazníky.“ Doskočilova 
šíře sortimentu je opravdu velká. Vyrábí od 
moderního nábytku až po takové speciality, 
jako jsou spížní husitský vůz, kostelní mo-
biliář či dřevěné umyvadlo. Umí se postarat 
i o ruční opracování trámů, vyrobit kuchyň 
nebo dnes již méně používaná špaletová 
okna.

řemeslo má Zlaté dno
Lidé podle něho nemají trpělivost, aby se na-
učili řemeslo. A trefně dodává: „Řemeslo má 
zlaté dno, ale musíte se k němu dostat přes 
po*rané víko.“ A lidí, kteří nějaké řemeslo 
stále dobře umějí, ubývá. „Dnes už vám ani 
nikdo neumí nabrousit cajky. Tak třeba, když 
jsem pracoval v Rakousku v jedné firmě, po-
tkal jsem se s tovaryši, kteří šli skládat zkouš-
ky. Požádali nás, zda bychom jim nenabrou-
sili nářadí, protože to nikdo z nich neuměl. 
Chápete to?!“ Stejně tak dnes už skoro nikdo 
neumí vzít do ruky ruční hoblík.

„V současnosti všichni obdivujeme naše 
předky, že všechno dělali ručně. Ale oni se 
tehdy moc nenadřeli, protože v tom měli 
praxi. Málokdo si uvědomí, že naučit se 
řemeslo je otázkou trpělivosti a opakováním 
stále té stejné stereotypní práce.“ 

A ukazuje to na příkladu svého švagra 
Alberta, který se zabývá stavbou roubených 
domů. „Když jsem ho pozoroval při ručním 
opracovávání dřevěných trámů, byl v poho-
dě! Měl nabroušené nářadí a dokonalý cvik. 
A stejně to bylo s našimi předky,“ poukazuje 
na neochotu dnešních lidí vydržet a naučit 
se řemeslo tak, aby jim přinášelo radost. 

MARKÉTA MAZANCOVÁ 

25 lidí. Svůj úkol jsem splnil, ale dál už jsem 
neměl chuť lidi řídit. Já to prostě neumím. 
Tehdy jsem si ověřil, že prostě nejsem pod-
nikatel a nikdy nebudu.“ Většinou pracoval 
sám nebo v malé partě lidí. Za svou kariéru 
měl celkem tři zaměstnance. Dnes už má 
pracovníka jen jednoho.

trocha ekonomiky
„Produktivita je nízká, problémem je 
kalkulace u atypických zakázek,“ přiznává 
sebekriticky a hloubá, kde vězí problém. 
„Není to o tom, že bych málo pracoval, ale 
asi neumím odmítnout zakázky, které se 
nevyplatí. Rád bych se mnohem více zaměřil 
na zakázky, které jsou náročné na práci, 
nikoliv na materiál. Na těch vydělám víc.“ 

„Říkal jsem si, že bych do loga firmy mohl 
dát nápis Od kolébky po rakev. Pokud bych 
chtěl produktivitu zvýšit, tak bych měl 
přestat nabízet celý sortiment toho, co lze ze 
dřeva vyrobit. Například nemá smysl, abych 
vyráběl dřevěná okna, protože nikdy nebudu 
moci konkurovat velkým firmám,“ pokra-
čuje. Rád by se zaměřil pouze na jeden nebo 
dva druhy zakázek, bavila by ho například 
výroba schodů. V současnosti ho hodně 
zdržuje, že musí každou zakázku nejen vyro-
bit, ale především vymyslet. Což sice dělá 
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Spíše než za truhláře 
se Arnošt Doskočil 
považuje za lepšího 
tesaře.
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moci a dovolené, pokrytí mimořádných pracov-
ních špiček apod. Pro porovnání plánů s reálně 
odpracovanou dobou umí aplikace využít data 
z Elektronického docházkového systému.  

2   
plánování a evidence výkonů
Tato aplikace pomáhá vytvořit plán a eviden-
ci výkonů a rovněž se podílí na předzpraco-
vání mezd. Najde proto využití všude tam, 
kde je zapotřebí sledovat kdo, kdy a co bude 
dělat, popřípadě co již udělal a jaké to má 
dopady v rámci vyhodnocení této činnosti. 

s čím aplikace pomůže?
•   Plánuje výkony pro jednotlivé pracovníky 

i pro celé týmy.
•   Eviduje výkony podle intervalu nebo doby 

trvání.  
•   Umožňuje jednoduchý proces schvalování.
•   Importuje příchody a odchody z Docház-

kového systému.
•   Exportuje předzpracování mezd do aplika-

ce Mzdy.
•   Umožňuje doplnit další uživatelské funkce 

a skripty.

jak s ní pracovat
Aplikace umožňuje evidenci a zpracování 
dat po etapách, přičemž základní etapy jsou 
plány cílů/výkonů (dlouhodobé/krátkodobé) 
a skutečnost. V jedné etapě obvykle zadáváte 
plán, ať už pro jednotlivé pracovníky, nebo 
celé týmy/útvary, a v další pak jeho plnění. 
Systém dovoluje využívat jen vybrané etapy.

Jeho záběr je opravdu široký: od výbě-
rových řízení přes vzdělávání a hodno-
cení pracovníků až po plánování směn, 

plánování a evidenci výkonů, rozdělování 
odměn a zpracování mezd. Samozřejmá je 
přitom podpora vazeb na účetnictví, banky, 
pojišťovny a portál veřejné správy. Díky mo-
dulárnosti systému si můžete vybrat funkce 
podle svých potřeb.

portál řekne vše, co je třeba
K práci se systémem stačí běžný interne-
tový prohlížeč. Portálové řešení systému 
Vema HR zprostředkovává zaměstnancům 
všechny důležité informace rychle a zároveň 
bezpečně. Práce s ním je stejně intuitivní 
jako procházení internetových stránek. 
Každý pracovník má přístup k informacím, 
které jsou pro něho osobně a pro jeho pozici 
potřebné. 

Portál zjednodušuje běžné personální 
procesy, k nimž patří plánování dovolené, 
hodnocení zaměstnanců nebo přihlašování 
na vzdělávací akce. Nabízí rovněž funkce 
pro podporu manažerské práce vedoucích 
pracovníků a pomáhá řídit procesy v orga-
nizaci.

ochrana osobních  
údajů ZarUČena
Systém Vema HR pomáhá efektivně plnit 
povinnosti, jež vyplývají z obecného naří-
zení o ochraně osobních údajů (GDPR), a po-
skytuje k tomu také odpovídající technické 
nástroje. 

tři aplikace,  
které přijdoU vhod 
Speciálně pro výrobní a obchodní firmy jsou 
určeny aplikace Plánování směn, Plánování 
a evidence výkonů a Rozdělování odměn. 
Jaké jsou jejich výhody? 

1   
plánování směn
Aplikace Vema zjednoduší a zefektivní 
plánování směn na pracovištích, kde operují 
týmy složené z pracovníků určitých profesí 
a kvalifikací. Vytvoří přehledné rozvrhy 
pracovníků s konkrétními informacemi kdo, 
kdy, kde a jak dlouho má pracovat.

s čím aplikace pomůže?
•   Vytváří dlouhodobý i operativní plán, 

porovnává jej se skutečností.
•   Plánuje nepřítomnost.
•   Definuje směny, pohotovosti a rozvržení dne.
•   Pracuje s rozdělením pracovníků do útvarů 

nebo skupin.
•   V rámci směn plánuje nasazení týmů slože-

ných ze zaměstnanců určitých profesí.
•   Sdílí data s ostatními aplikacemi Vema.

jak s ní pracovat
Plánování směn probíhá po etapách. V první 
etapě je vytvořený dlouhodobý plán, který 
slouží jako podklad pro výpočet nároku na 
dovolenou a sestavení ročního plánu dovolené. 
Ve druhé etapě pak vznikne operativní plán, 
zohledňující konkrétní krátkodobé potřeby 
zaměstnavatele, jako jsou zástupy po dobu ne-

aDvERToR i al
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Manuál pro personalisty
Systém Vema HR usnadňuje realizaci 
a kontrolu většiny personálních 
procesů v moderní organizaci
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Aplikace zaznamenává pracovní výko-
ny zaměstnanců ve stanoveném období. 
Data lze zadávat ručně, importovat pomo-
cí funkcí nebo podle vašeho konkrétního 
zadání. Můžete si v aplikaci zobrazovat 
jak plánované výkony, tak ty skutečně 
provedené. Aplikace eviduje výkony podle 
intervalu nebo doby trvání, dále podle 
pracoviště, hospodářské činnosti, zakáz-
ky nebo na základě uživatelem definova-
ných jednotek, jako jsou například objem 
tržeb, množství prodaných výrobků, 
počet uzavřených úvěrů. A je možné si 
nastavit jako kritérium také pozdní pří-
chody, spokojenost zákazníka, hodnocení 
vedoucím atd.

Výkony lze plánovat jak pro jednotlivé 
pracovníky v určité pozici, tak i pro větší cel-
ky (role v týmu, útvaru). Zaznamenáváte je 
v řádu hodin a minut, ale také dnů a delších 
časových úseků. 

3  
roZdělování odměn
Aplikace je speciálně určena pro přidělování 
odměn a bonusů, a to včetně odměn za více 
období a odměn z přiděleného rozpočtu. Na-
jde využití ve všech organizacích, které chtějí 
zjednodušit a zefektivnit dosud používaný 
způsob rozdělování odměn.

s čím aplikace pomůže?
•   Převádí práci s odměnami z papíru a tabu-

lek na pohodlnější zpracování ve speciali-
zovaném softwaru.

•   Umožňuje evidenci nejrůznějších typů 
odměn včetně těch za vícero období.

•   Vedoucím i řadovým pracovníkům nabízí 
na zaměstnaneckém portálu neustálý 
přehled o aktuální výši odměn.

•   Exportuje odměny do aplikace Mzdy a tím 
šetří práci mzdových účetních.

jak s ní pracovat
Zpracování může probíhat po etapách. 
V první etapě přidělíte rozpočet odměn na 
delší období a v další etapě pak sledujete 
jeho postupné čerpání. Návrh výše odměny 
provádí navrhovatel, v další fázi se k ní vy-
jadřuje schvalovatel. Ten ji může buď vrátit 
zpět navrhovateli, korigovat, nebo schválit. 
Přidělené odměny pak pracovníci uvidí 
v zaměstnaneckém portálu.

možné režimy rozdělování odměn:
•   rozdělování mimořádných odměn vybra-

ným pracovníkům;
•   rozdělování výkonnostních odměn ve 

vazbě na rozpočet (výši pohyblivé složky) 
zaměstnance; 

Zaměstnanec dostane příslib cílové odměny, na niž se 
snaží svým výkonem dosáhnout. V praxi se obvykle stano-
vuje roční rozpočet odměn, z něhož se pak vyplácejí roční, 
pololetní, čtvrtletní nebo měsíční výkonnostní odměny. 

Výši odměny je možno zadat buď procentem z rozpočtu, 
nebo částkou. Aplikace automaticky zobrazuje, kolik peněz 
z rozpočtu zbývá k čerpání.
•   rozdělování odměn ve vazbě na rozpočet útvaru; 

Rozpočet odměn se neodvíjí od jednotlivých pracovníků, 
ale vedoucí ho rozděluje dle svého uvážení. Je tedy potřeba 
kontrolovat pouze celkovou sumu rozdělených odměn vůči 
rozpočtu útvaru za určité období. 
•   automatizovaný výpočet bonusů na základě dosažených 

výsledků za vícero období. 

 lIBOR PROCHÁZKA

Chcete vědět víc? 

Společnost Vema dodává uce-
lená řešení pro oblast řízení 
lidských zdrojů už od roku 
1990, má zastoupení na celém 
území ČR a SR. Pokud byste 
chtěli vše probrat podrobněji, 
zavolejte na 530 500 100 (ob-
chodní oddělení), nebo napište 
na vema@vema.cz. 

1

2

3
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 Tématem posledních let je digitalizace 
a nástup Průmyslu 4.0. Jde podle vás 
o revoluci v rámci průmyslu nebo spíše 
o plynulé pokračování evolučního vývoje? 
Přikláním se spíše k druhé variantě. Při-
pravenost strojů pro integraci do systémů 
využívající různé prvky Průmyslu 4.0 je 
naprostou nezbytností. Přestože přímý 
tlak na okamžité zavedení těchto prvků do 
reálné praxe není u většiny výrobců obrábě-
cích strojů v Česku doposud markantní, je 
jisté, že do budoucna se bez něj neobejdou. 
Proto se v TOS Varnsdorf připravujeme na 
tuto novou etapu výroby obráběcích strojů 
například tím, že vyvíjíme vlastní systém 
TOS Control, který je nadstavbou běžného 
řídicího systému.

 Kam hlavně vyvážíte a jaký byl loni podíl 
exportu na celkovém obratu firmy?
Pro TOS Varnsdorf bylo loni nejsilnějším 
teritoriem z pohledu tržeb Rusko. Je to dáno 
i tím, že kromě přímých prodejů dodává-
me komponenty pro stavbu strojů do naší 
dceřiné společnosti GRS Ural, které se začíná 
na ruském trhu dařit. Další trhy v pořadí byly 
Polsko, Čína, Česko, Německo a Slovensko. 
Třetí místo Číny je ale ovlivněno tím, že na 
čínském trhu již čtrnáct let funguje naše 
dceřiná společnost TOS Kunming, která za-
jišťuje hlavní část produkce pro naše čínské 
zákazníky. Potřeby německých a čínských 
zákazníků se prakticky neliší. Většina našich 
čínských zákazníků dodává své produkty jak 
do Evropy, tak do Ameriky, a proto vyžadují 
stroje stejné kvality a technických parame-
trů jako naši evropští zákazníci. V našem 
portfoliu výrobků proto nenajdete rozdílné 
provedení pro zákazníky z Evropy, Ameriky 
nebo Asie. Podíl exportu na celkovém obratu 
firmy činil loni 93 procent.

 Situace v mezinárodním obchodě je stále 
komplikovanější, hovoří se o zpomalení 
ekonomiky. Vnímáte to také?
Obecně lze říci, že současná situace na trhu 
obráběcích strojů není zcela ideální. Vzhle-
dem k tomu, že naše stroje patří do kategorie 
velkých investic, jsou naši zákazníci poměrně 
citliví na změny nálad ve společnosti. Napětí 
ve vzájemných vztazích mezi USA a Čínou, 
prodlužování sankcí proti Ruské federaci, 
nejistoty ohledně britského vystoupení z EU 
a další geopolitické faktory k pozitivnímu in-
vestičnímu prostředí rozhodně nepřispívají. 
Přestože hlavní ekonomické ukazatele stále 
ještě nepotvrzují celkový pokles evropské 
ekonomiky, situace v průmyslu již tak růžová 
není. Mnoho našich zákazníků tak své in-
vestice oddaluje, což se projevuje i na našich 
zakázkách. V prostoru střední a východní 
Evropy se k tomu navíc připojuje problemati-
ka čerpání dotací, kdy především schopnost 
a rychlost zpracování žádostí ovlivňuje rea-
lizaci dohodnutých projektů. Na tyto změny 
musí být vývozce vždy připraven.

 V Číně, Rusku, Indii a dalších zemích jste 
založili dceřiné společnosti. Jak se vám to 
osvědčilo?
Dnes prodáváme obráběcí stroje do 40 zemí 
světa, vyvážíme do všech kontinentů kromě 
Antarktidy. Máme své obchodní zástupce 
a síť dceřiných společností ve vzdálených 
teritoriích, která jsou klíčová pro naše pů-
sobení. Máme obchodně-servisní pobočky 
v Atlantě, Petrohradě, Šanghaji a další tři 
výrobní závody v čínském Kunmingu, Jeka-
těrinburgu a před dvěma lety jsme založili 
firmu v tchajwanském Taichungu. U všech 
těchto rozhodujících trhů můžeme potvrdit, 
že založením dceřiných firem jsme podnikli 
nezbytné kroky, které nás přiblížily k taměj-
ším zákazníkům.

 Pomohla vám existence dceřiné firmy 
v Rusku zmírnit dopad odvetných opatření 
po vyhlášení sankcí Evropské unie vůči 
Moskvě? 
Jak už jsem se zmínil, tak kromě přímých 
prodejů do Ruské federace dodáváme 
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Nejistota oddaluje investice
„Na klíčových trzích v Rusku a Číně 
se prosazujeme i díky svým lokálním 
dceřiným společnostem,“ říká Jan Rýdl 
mladší, generální ředitel TOS Varnsdorf

COVeR 
s ToRy

01_35_PT_09_.indd   28 18.09.2019   11:00:09



09/2019 l 29

komponenty pro stavbu strojů do naší 
dceřiné společnosti GRS Ural se sídlem 
v Jekatěrinburgu. Tato firma byla v roce 
2017 na základě certifikace zařazena na 
oficiální seznam ruských výrobců. GRS 
Ural tak splňuje podmínky zákona o loka-
lizaci výroby a pomáhá nám tím zmírňo-
vat dopady jak sankcí EU, tak odvetných 
opatření.

 Na počátku letošního roku jste otevřeli 
novou budovu Střední průmyslové školy 
TOS Varnsdorf. Kolik jste do ní investovali?
Nová budova byla otevřena na začátku ak- 
tuálního školního roku. Nese název Výukové 
a vzdělávací centrum SPŠ TOS Varnsdorf 
a je primárně určena pro výuku našich 
studentů. Nicméně do budoucna by mohla 
poskytovat zázemí i pro školení či distanční 
studia široké veřejnosti a spolupracujících 
firem. Od začátku září ji zaplnili studenti ve 
čtyřech maturitních ročnících se zaměřením 
na konstrukci strojů a technologii obrábění, 
oboru mechanik seřizovač – programátor FO
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CNC strojů a nově i mechanik elektrotechnik – mechatronik. Dále 
pak studenti tří učňovských oborů a to strojní mechanik – mon-
tér, obráběč kovů – operátor CNC a elektromechanik pro stroje 
a zařízení. Důvodem pro přestavbu staré výrobní haly na nové 
výukové centrum byla nedostatečná kapacita stávajícího zařízení, 
které od počátku fungovalo jako dočasné řešení. Celkové náklady na 
výstavbu nové školy přesahovaly 100 milionů korun. Kromě učeben 
pro teoretickou výuku zde jsou speciální učebny pro výuku jazyků, 
odborných předmětů, dílny odborného výcviku a samozřejmě i zá-
zemí pro stravování studentů a pedagogického sboru. V druhé fázi 
ještě dovybavíme školní tělocvičnu. Žáci tak budou mít k dispozici 
plnohodnotné moderní zázemí.

 Jak činnost školy hodnotíte? 
Velmi pozitivně. Škola zahájila svoji činnost v září 2016 a letos 
v červnu jsme poprvé předávali výuční listy absolventům. Přede-
vším praxe, kterou studenti u nás absolvovali, prokázala, že v prů-
běhu studia zvládli načerpat znalosti a dovednosti na takové úrovni, 
že by mohli být okamžitě zařazeni do plného pracovního procesu. 
Potvrdili jsme si tak, že zavedení prvků duálního vzdělávání, které 
u nás praktikujeme, je tou správnou cestou. To, že k závěrečné 
odborné zkoušce bylo připuštěno 13 žáků z původně nastoupivších 
21 do prvního ročníku, jen potvrdilo, že se chceme skutečně zaměřit 
na kvalitu, a ne kvantitu. Všichni úspěšní absolventi ostatně nalezli 
okamžitě uplatnění u nás ve firmě nebo v některé z našich spolupra-
cujících firem.

 Na jaké inovace se nyní zaměřujete?
Především na doplnění sortimentu zvláštního příslušenství k nově 
vyvinutým typům strojů řady WHT. Jedná se zejména o ucelenou 
řadu frézovacích hlav, jako je například jednoosá souvisle řízená 
lehká hlava HPFL50 dosahující až pět tisíc otáček za minutu a dvou-
osá univerzální indexovaná hlava s označením HUIL50. Konstrukč-
ně zpracováváme další souvisle řízenou těžkou hlavu a dvě hlavy pro 
výkonové obrábění. Důležitým úkolem technického rozvoje je také 
vývoj nových variant vřeteníkových jednotek pro stroje řady WHT, 
kde kromě klasického provedení s výsuvným vřetenem budeme mít 
k dispozici i variantu s nevýsuvným vřetenem, elektrovřetenem 
a integrovanou trvale nasazenou vidlicovou hlavou. 

 Kolik nových výrobků jste letos uvedli nebo plánujete  
uvést na trh?
Za poslední dva roky jsme představili dva zbrusu nové stroje. 
Prvním je větší bratr stroje WHT110C, nese označení WHT130C. 
Jde o stroj stejné koncepce, ale větších rozměrů nejen ve velikosti 
pracovního vřetene s průměrem 130 milimetrů, ale i všech lineár-
ních os a pracovního prostoru. Tento stroj jsme vystavili na letošní 
výstavě EMO Hannover a slibujeme si od něj ještě větší úspěch  
než od jeho menšího bratra, protože stroje s průměrem vřetene  
130 milimetrů patří z portfolia našich strojů k těm nejprodávaněj-
ším. Druhým strojem je stroj naprosto odlišné koncepce, než na 
kterou jsou naši zákazníci zvyklí. Jedná se o stolový portálový stroj 
určený pro přesné souřadnicové vrtání, vyvrtávání a řezání závitů 
s označením WVM2600T. Je zkonstruován na bázi modulárního 
systému, který umožňuje variabilně měnit rozsah pojezdu v hlav-
ních osách. Jeho uvedením na trh jsme zásadním způsobem rozšířili 
vlastní výrobkovou řadu; umíme tak nyní uspokojit zákazníky prefe-
rující jak klasické horizontky, tak i portálové stroje. 

dAlIBOR dOsTÁl.(dostal@mf.cz)

Jan Rýdl 
mladší (44) 

Do firmy vedené  
otcem Janem nastou-
pil již během studií na 
pražské Vysoké škole 
ekonomické v roce 
1998 jako referent ná-
kupu. Postupně v TOS 
Varnsdorf vystřídal 
několik pozic. V roce 
2008 se stal finančním 
ředitelem a v lednu 
2014 byl správní 
radou jmenován 
statutárním ředite-
lem. Byl také zvolen 
prezidentem Svazu 
strojírenské tech-
nologie a je členem 
představenstva Svazu 
průmyslu a dopravy.

Tos 
Varnsdorf 

Společnost TOS 
Varnsdorf se sídlem 
v severočeském 
Varnsdorfu je předním 
světovým výrobcem 
obráběcích strojů se 
specializací na výrobu 
horizontálních frézo-
vacích a vyvrtávacích 
strojů a obráběcích 
center. Byla založena 
v roce 1903. 
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Velmi vydařený rok mají za sebou čes-
ké strojírenské firmy. Jejich export 
v loňském roce rostl. Jednou ze stro-

jírenských firem, které se v oblasti vývozu 
dařilo, byl i koncern ZKL vyrábějící ložiska. 
Povedlo se mu to přitom i přes globální eko-
nomické problémy, jež vyústily v devalvaci 
měn na některých zahraničních trzích. 

„Jednalo se zejména o argentinské 
peso a tureckou liru, které klesly o více 
než polovinu. I tak jsme však zazname-
nali tržby v hodnotě 967 milionů korun, 
což znamenalo meziročně pětiprocentní 
nárůst,“ řekl výkonný ředitel koncernu Jiří 
Prášil mladší.

Z hlediska nejsilnějších trhů bylo podle 
statistik Svazu strojírenské technologie nej-
více zboží vyvezeno do Německa, Číny a na 
Slovensko. „Dále následuje Polsko, Rusko 
a USA,“ doplnil ředitel svazu Oldřich Paclík. 

I když Čína patří z hlediska českého 
strojírenského exportu k nejvýznamnějším 
trhům, podle představitelů průmyslových 
firem je otázkou její další vývoj. „Nejvíce 
rostou hlavně rozvojové země. Domníváme 
se, že Čína už neporoste takovým tempem, 
na jaké jsme byli zvyklí, a roli tahouna 
globální ekonomiky převezme Indie. I proto 
se sem snažíme soustředit velké množství 
našich aktivit. Dále bychom se v příštích 
letech zaměřili i na země Afriky, kde cítíme 
značný potenciál,“ řekl Jiří Prášil.

Čekání na pokles
Jedním z důležitých způsobů, jak oslovit 
další zahraniční trhy, jsou podnikatelské 
mise doprovázející státní představitele na 
zahraničních návštěvách. V posledních 
dvou letech se těchto misí organizovaných 
Svazem průmyslu a dopravy konalo celkem 

18. „Vysoká závislost českých exportérů na 
evropských trzích není dobrá. Diverzifikace 
exportu mimo EU je proto velmi důležitá,“ 
uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy 
ČR Jaroslav Hanák. V letošním roce jich 
přitom svaz plánuje organizovat nejméně 
dalších 15.

Hledání nových trhů bude pro české 
strojírenské podniky letos ještě důležitější 
než v minulých letech. Po letech růstu totiž 
sektor letos očekává mírný pokles. Podle 
analýzy společnosti CEEC Research by letos 
mělo strojírenství klesnout o 0,5 procenta, 
příští rok pak o dalších 0,4 procenta. 

„Příčiny očekávaného zpomalení jsou 
všeobecně známé, ať už se jedná o brexit, či 
vztahy mezi USA a Čínou. Důsledkem bude 
patrně útlum prodejů na hlavních trzích 
včetně toho tuzemského,“ zmínil Oldřich 
Paclík. 

30 l Profit

TÉMA

Hubenější roky u strojů?
České strojírenské firmy mají 
nejtučnější roky za sebou, 
letos očekávají mírný pokles
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Rozsah poklesu však bude záviset také 
na tom, jak se tuzemské firmy dokážou 
připravit na technologické změny, ke kte-
rým v oblasti strojírenství dochází. Mezi 
ty klíčové patří automatizace a digitalizace 
výrobních procesů. „Jedním ze základních 
principů digitální továrny nové generace je 
kyberfyzikální modelování a umělá inteli-
gence v procesech. Tento přístup znamená 
velmi výrazný posun v rámci konceptu 
Průmysl 4.0, neboť důraz zde přechází z di-
gitalizace výrobních aktivit prostřednic-
tvím zastaralých softwarových konceptů 
na nasazení umělé inteligence k řízení 
a efektivní realizaci firemních procesů. 
Cílem je autonomní továrna, která se za 
pomoci kooperace mezi lidmi a digitálními 
agenty sama řídí, vyvíjí a učí,“ říká Zdeněk 
Havelka, zakladatel firmy 33 A+, která se 
na tuto oblast zaměřuje.

digitální šance
Právě zachycení této vlny by mohlo být vel-
kou šancí pro české podniky. „Do budoucna 
budou vznikat celé virtuální výrobní linky. 
Algoritmická ekonomika budoucnosti se 
bude opírat o tento typ ‚továren‘ – průmysl 
zítřka bude značně odlišný od toho dneš-
ního. A zde vidíme příležitost pro českou 
ekonomiku,“ dodává Zdeněk Havelka.

Podle některých českých podniků přitom 
nástup Průmyslu 4.0 neznamená prudkou 
revoluci, ale postupné pokračování vývoje 
z předchozích let. „Automatizace se řešila 
vždycky, navíc pro oko je zajímavé, když ve 
výrobě jezdí robot, když linka jede auto-
nomně. Ale úplně to samé se řešilo, když 
automobilky z plně lidských zdrojů pře-
cházely na svařovací roboty a tak dále. Já 
vůbec nemám pocit, že by situace dospěla do 
tak fatální situace, že lidem úplně seberou 
práci,“ konstatuje Tomáš Bořil, zakladatel 
rodinné firmy Itax Precision zaměřené na 
dodávky obráběcích strojů. 

Kromě menších firem se do digitalizace 
pouštějí také velcí hráči tuzemského strojí-
renství. Skupina Škoda Transportation před 
časem právě z těchto důvodů zřídila novou 
dceřinou společnost Škoda Digital. 

„V souvislosti s tím vzniklo moderní 
nezávislé vývojové centrum v oblasti digi-
talizace a smart technologií pro produkty 
naší skupiny,“ říká předseda představenstva 
a prezident skupiny Škoda Transportation 
Petr Brzezina. 

Škoda Digital byla vytvořena spojením 
oddělení Škody Transportation a ostravské 
společnosti Lokel, která byla od roku 2013 
součástí této strojírenské skupiny. Firma 
Lokel byla od svého založení v roce 1994 
respektovaným výrobcem a dodavatelem 
vlastních řešení v oboru řídicích systémů 
drážních vozidel. V tomto oboru se zabývala 
zejména vývojem, výrobou, projektováním 

nebo servisem nadřazeného řízení a dalších 
elektronických zařízení. „Nově zřízená spo-
lečnost Škoda Digital bude dodávat vlastní 
řešení nejen pro produkty ze skupiny Škoda 
Transportation, ale také pro další externí 
klienty,“ doplňuje Jiří Liberda, generální 
ředitel Škody Digital.

stamiliony na moderniZaci 
Do modernizace a automatizace výroby se 
pustila i společnost ŽDB Drátovna v Bohu-
míně, která letos dokončuje druhou část 
modernizace svých provozů. Dceřiná společ-
nost Třineckých železáren kvůli zajištění 
dalšího rozvoje a zvýšení konkurenceschop-
nosti firmy před třemi roky nastartovala 
projekt modernizace výroby v celkové 
hodnotě téměř 430 milionů korun.

„Cílem modernizace bylo posílit naše 
portfolio v oblasti výroby drátů pro další 
zpracovatelský průmysl, jako je výroba spo-
jovacích součástí, ložisek a jiných aplikací 
včetně uplatnění v automobilovém průmy-
slu. Naším záměrem bylo doplnit a výrazně 
navýšit výrobní kapacity a posílit pozici 
zejména na evropském trhu,“ říká předseda 
představenstva ŽDB Drátovna Petr Adamek. 

V první ze dvou etap, která byla dokonče-
na loni v létě, ŽDB Drátovna proinvestovala 
částku 230 milionů korun. 

Druhá etapa téměř za 200 milionů korun 
odstartovala loni v létě výstavbou nové 
žíhací pece na výrobu šroubových drátů. 
„Důvodem výstavby nové pece byl velký 
zájem zejména ze strany automobilových 
firem, které využívají náš drát k výrobě 
spojovacích součástí a dalších komponentů 
automobilů. Díky této investici jsme zvýšili 
roční kapacitu žíhárny o osm tisíc tun,“ 
uvedl Petr Adamek.

Výsledkem další modernizace pak bude 
vyšší pevnost a zvýšené technologické vlast-
nosti drátů, jakých nebylo na původních 
strojích možné dosáhnout. „Přínosem je 
i zvýšení produktivity, a to díky automatiza-
ci linek,“ doplnil Petr Adamek.

Společnost ŽDB Drátovna, která za-
městnává na tisíc lidí, by měla v letošním 
roce vyrobit 132 tisíc tun tažených drátů 
a výrobků z nich. Vývoz se v současné době 
na celkové produkci podílí 70 procenty, při-
čemž rozhodujícími exportními regiony jsou 
trhy zemí západní a střední Evropy.

kdo to bUde řídit?
Rostoucí podíl technologií a digitalizace 
však má i svoji odvrácenou stránku. V pod-
nicích chybějí specialisté, kteří by uměli 
moderní zařízení ovládat a programovat. 
Mezi pozice, které se ve firmách dlouhodobě 

První pokles  
po deseti letech?

Pokud strojírenská produkce v Česku letos 
skutečně zaznamená pokles, jak očekává 
analýza CEEC Research, bude to podle 
statistiků první meziroční pokles od roku 
2009. Tehdy to ale bylo o celých 30 pro-
cent. Od té doby strojírenská výroba kaž-
doročně rostla. Nejvíce si polepšila v roce 
2010, kdy stoupla o 15 procent, a nejméně 
v roce 2012 s růstem o 1,9 procenta. Letos 
se očekává pokles o 0,5 procenta, příští 
rok o 0,4 procenta. 
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daří nejhůře obsazovat, patří právě techničtí 
pracovníci, inženýři nebo IT specialisté. 

„Nejhůře obsaditelné pozice se v dlouho-
dobém horizontu nemění, stabilně největší 
poptávka je právě po těchto profesích,“ 
uvedla mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina 
Beránková. Znalost práce s počítačem je 
v současnosti nutná i ve strojírenství, což 
problémy s hledáním vhodných pracovní-
ků jen prohlubuje. Technické pracovníky 
řadí mezi nejhůře obsaditelné pozice také 
Marcela Vyskoková z personální agen-
tury Advantage Consulting. Kromě nich 

zmiňuje také certifikované specialisty jako 
svářeče, mechaniky či řidiče. Problémem 
však podle ní je nejen počet neobsazených 
míst, ale hlavně  nedostatek vhodných 
pracovníků. 

S technologickým pokrokem a změnou 
struktury ekonomiky se totiž mění i poža-
davky firem na zaměstnance. „Ty tak rostou 
rychlejším tempem, než je tempo vývoje 
kvalifikace populace. Lidí na trhu práce je 
stále nedostatek, navíc mají nedostatečnou 
kvalifikaci, dovednosti i odlišná očekávání 
ve srovnání s tím, co požadují zaměstnava-

telé. Chybí jim také specializace pro určitá 
odvětví,“ dodala Marcela Vyskoková.

šikovné rUce Už nestaČí
Po IT specialistech je tak poptávka ve vícero 
oborech než před několika lety. „IT pracovníci 
byli potřeba zejména ve firmách vyvíjejících 
hardware a software. Dnes jsou však vzhle-
dem k modernizaci a digitalizaci poptáváni 
prakticky ve všech odvětvích ekonomiky, je 
o ně tedy ještě větší nouze,“ upozorňuje Mar-
cela Vyskoková.  Stejnou zkušenost mají také 
přímo v podnicích. „Před deseti lety byla větší 
poptávka po čistě manuálních pracovnících. 
Vzhledem k tlaku na automatizaci a digitaliza-
ci však dnes firmy hledají technické zaměst-
nance s patřičným IT vzděláním, zejména 
pak operátory CNC strojů, kterých je kritický 
nedostatek. Oproti období recese je to velký 
rozdíl,“ doplnil Jiří Prášil mladší.

Podle něj by se tak pro strojírenské firmy 
paradoxně mohlo určité zpomalení ekono-
miky stát výhodou. Předpokládají totiž, že 
jako první budou omezovat počty zaměst-
nanců automobilky a specializované tech-
nické profese tak budou k dispozici ostatním 
strojírenským podnikům. 

dAlIBOR dOsTÁl.(dostal@mf.cz)
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D igitalizace neustále postupuje ve 
všech oblastech lidské činnosti. 
Výjimkou není ani strojírenství. 

Potvrdí to i letošní Mezinárodní strojírenský 
veletrh (MSV) v Brně. Kromě tradičních ob-
ráběcích a svařovacích strojů na něm budou 
představeny i vyspělé digitální technologie. 

„Veletrh každoročně reaguje na aktuální 
vývoj v oboru. Hlavním tématem letošního 
ročníku proto bude právě nastupující druhá 
vlna Průmyslu 4.0 a Digitální továrna 2.0. 
Kromě ucelené prezentace tohoto tématu 
v pavilonu A1 se návštěvníci seznámí s ře-
šeními zaměřenými na digitální budoucnost 
také na expozicích vystavovatelů v jednot-
livých oborových halách,“ říká Michalis 
Busios, ředitel Mezinárodního strojírenské-
ho veletrhu. Kromě výsledků použití digita-
lizačních technologií v praxi veletrh nabídne 
i možnost výměny názorů na budoucnost 
tohoto oboru. „Naším cílem je zároveň 
vytvořit vhodnou platformu pro diskusi nad 
směřováním dalšího vývoje průmyslu v Čes-
ké republice,“ dodává Michalis Busios. 

Doprovodným prvkem expozice Digitální 
továrna 2.0 tak bude stejnojmenná konfe-
rence s podtitulem Česko jako průmyslová 
velmoc? Uskuteční se 9. října od devíti hodin 
v pavilonu E.  

od baskicka po ČínU
Nejvíce zahraničních vystavovatelů přijede 
opět tradičně z Německa. Slovensko se před-
staví především pod hlavičkou Slovenské 
agentury pro rozvoj investic. Návštěvníci 
uvidí také oficiální expozice Baskicka, Bělo-
ruska, Číny, Francie, Indie, Itálie, Rakouska, 

Ruska či Tchaj-wanu. Letošní novinkou je 
oficiální expozice Maďarska. V novodobé 
historii strojírenského veletrhu půjde o pre-
miérovou účast Maďarska na této úrovni.

Početním zastoupením vystavovatelů 
i rozsahem obsazené plochy budou tradičně 
nejsilnějším oborem brněnského veletrhu 
obráběcí a tvářecí stroje, včetně nástrojů, 
řídicích systémů a dalšího příslušenství. 
Obrábění obsadí největší pavilon P, zatímco 
tváření je vyhrazen pavilon B. 

Silným oborem na veletrhu zůstávají také 
materiály a komponenty pro strojírenství. 
Dobře obsazený bude i obor spojovacích ma-
teriálů nebo svařování, kde se očekává silná 
účast vystavovatelů robotických systémů. 
Stabilně vysokou účast firem očekává obor 
elektronika, automatizace a měřicí technika. 

kam směřUje Česko
Česká republika bude na veletrhu nově před-
stavovat svůj ekonomický potenciál pod slo-
ganem Czech Republic: The Country for the 
Future. V Brně se vůbec poprvé pod jednou 
střechou v pavilonu Z společně představí 
třináct státních institucí včetně ministerstva 
průmyslu a obchodu, ministerstva zahra-
ničních věcí, dále Agentura pro podnikání 
a inovace, CzechInvest, CzechTrade a další. 

Ty poskytují podporu firmám v jednotli-
vých fázích podnikání – od inovativní myšlen-
ky přes její realizaci až po export technologií 
do zahraničí. Konzultace profesionálů z jed-
notlivých agentur doplní doprovodný program 
expozice s řadou specializovaných seminářů. 

dAlIBOR dOsTÁl.(dostal@mf.cz)

Zaostřeno na digitální budoucnost
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doprovodný program
Doprovodný program se bude skládat 
především z konferencí a odborných se-
tkání. Bude mezi ně patřit například Sněm 
Svazu průmyslu a dopravy ČR, konference 
zaměřená na 3D tisk, Fórum průmyslu 
a vysokých škol, konference Digitální 
továrna 2.0 a další.

První tři dny bude souběžně s MSV 
probíhat akce Kontakt-Kontrakt. Ve čtvrtek 
10. 10. se uskuteční také Veletrh pracov-
ních příležitostí Job Fairs MSV 2019, který 
nabídne zájemcům možnost najít si práci 
či studijní stáž v technických oborech. 
Součástí souběžného veletrhu Envitech 
bude konference zaměřená na cirkulární 
ekonomiku.

61. ročník MsV
Nejvýznamnější průmyslový veletrh ve 
střední Evropě proběhne ve dnech 7. až 
11. října 2019 v Brně. Představí se na něm 
více než 1600 vystavovatelů z několika 
desítek zemí, očekává se 80 tisíc návštěv-
níků. 

Vstupenky jsou k dostání online za 
zvýhodněnou cenu 220 korun. Základní 
vstupenku na místě koupí návštěvníci za 
270 korun. Brány brněnského výstaviště 
budou otevřeny denně od 9 do 18 hodin, 
poslední den veletrhu do 16 hodin.
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Stěny, podlaha, strop budou fixní, 
ale všechno ostatní bude mobilní. 
Montážní linky budou modulární, je-

jich základní stroje se budou pohybovat 
a seskupovat do nových linek pro nové 
účely. Budou bezdrátově komunikovat mezi 
sebou a s dalšími procesními zařízeními 
prostřednictvím sítě 5G a budou napájeny 
přes podlahu pomocí indukčního nabíjecího 
systému. To je vize naší společnosti o to-
várně budoucnosti, říká Filip Kalaš, ředitel 
prodeje pro Českou a Slovenskou republiku 
společnosti Bosch Rexroth.

 Jaké bude hlavní lákadlo vaší expozice 
v Brně na strojírenském veletrhu?
Na veletrhu budou letos k vidění exponáty 
ze tří hlavních oblastí, kterými se firma 
zabývá: průmyslová hydraulika, mobilní 
hydraulika a průmyslová automatizace. 
Čtvrtá oblast, a to skupina velkých projektů, 
bude prezentována prostřednictvím velko-
plošných obrazovek.

Hlavním lákadlem naší letošní expozice 
bude CytroBox. Jde o zcela novou řadu 
hydraulických agregátů střední velikosti do 
50 kW, které nabízejí čtyři základní výhody: 
konektivitu (připojení do IoT), úspory ener-
gií, snížení hlučnosti a kompaktní rozměry. 
Kromě zařízení samotného, které bude uve-
deno na trh počátkem příštího roku, budou 
v expozici prezentovány principy, na nichž 
zařízení funguje, včetně detailů vnitřního 
uspořádání agregátu. Zákazník tak bude 
moci nahlédnout do všech detailů řešení 
CytroBoxu a s našimi techniky a odborníky 
z vývoje Bosch Rexroth projednat možnosti 
využití v konkrétních aplikacích.

 A co další klíčové produkty? 
Dalším bude bezesporu kolaborativní robot 
APAS nabízený ve stacionární i mobilní 

variantě. Současně představu-
jeme také koncept flexibilního 
využití výrobních zařízení 
konkrétně prostřednictvím 
takzvaných APAS asistentů, 
kdy na stejné platformě jako 
kolaborativní robot je napří-
klad kamerová zkouška, liso-
vací jednotka či řada dalších 
aplikací, což umožňuje uspořádat pracoviště 
do takzvaných hnízd. 

Kolaborativní robot APAS může přímo 
spolupracovat s člověkem bez ochranné 
klece charakteristické pro standardního 
průmyslového robota. APAS funguje ve zcela 
bezpečném režimu, jelikož dokáže vyhodno-
tit přítomnost člověka ve svém okolí. Pokud 
není v blízkosti žádný člověk, robot pracuje 
maximální rychlostí. Pokud člověk vstoupí 
do pracovního prostoru robota, rychlost 
pohybu se automaticky sníží. V případě, že 
se přiblíží až do kontaktní vzdálenosti (cca 
pět centimetrů), robot se okamžitě zastaví. 
Díky senzorické „bezpečnostní kůži“ se 
robot zastaví dříve, než dojde k fyzickému 
kontaktu člověka s robotem, což je hlavní 
výhoda našeho řešení. Když pak násled-
ně člověk pracovní prostor robota opustí 
a nehrozí riziko kolize, pracuje robot opět 
maximální rychlostí.

 Nabídnete i řešení pro přepravu 
materiálu a zboží? 
Ano, třetím klíčovým exponátem bude 
ActiveShuttle, intralogistické řešení pro 
operativní přepravu materiálu a zboží 
ve výrobním procesu. Tento autonomní 

transportní systém lze rychle 
implementovat bez jakékoli 
úpravy stávající výrobní 
infrastruktury, jeho ovládání 
je intuitivní a jeho provoz je 
bezpečný pro osoby pohybu-
jící se v jeho okolí. Pomocí 
ActiveShuttle lze realizovat 
širokou škálu transportních 

konceptů – od cyklických transportů až 
po dodávky materiálu řízené spotřebou. 
Automatické nakládání a vykládání zna-
mená, že ruční manipulace je minulostí. 
ActiveShuttle automatizuje a standardizuje 
vnitropodnikové toky materiálu a zboží.

 A co vaše novinka Smart Function Kit?
Tato novinka z oblasti průmyslové auto-
matizace, která bude uvedena na trh také 
na počátku příštího roku, bude na veletrhu 
prezentována interaktivní formou. Smart 
Function Kit je kompaktní elektrome-
chanická jednotka vhodná například pro 
lisovací aplikace až do 30 kN. Na veletrhu 
se naši zákazníci seznámí s celou sestavou 
včetně video ukázek konfigurace a použití. 
Jde o komplexní sadu s řídicím systémem 
a aplikací, v níž se nastaví lisovací para-
metry, jako jsou dráha nebo síla, případně 
kombinace postupu v určitých krocích, 
a zařízení je připraveno k provozu. Je to 
multifunkční záležitost se širokou oblastí 
použití. Využije se všude, kde je potřeba 
něco lisovat, kontrolovat důležité provozní 
parametry, a samozřejmě je plně připraven 
k propojení s nadřazeným systémem a sys-
témem sběru dat.  RED

Tvoříme budoucnost 
průmyslové výroby
Společnost Bosch Rexroth představí 
na Mezinárodním strojírenském veletrhu 
v Brně mnoho novinek „inteligentní“ 
továrny budoucnosti

aDvERToR i al

sÁZKA NA  
VARIABIlITU.  
„Stěny, podlaha, strop budou 
fixní, ale všechno ostatní bude 
mobilní. Tak bude vypadat 
továrna budoucnosti dle vize 
Bosch Rexroth,“ říká  
Filip Kalaš, ředitel prodeje ČR.
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Když se mluví o opravách českých 
silnic a dálnic, řeší se obvykle 
nedostatek peněz, zpoždění 

stavebních firem nebo odpor malých 
obcí proti vedení objížděk přes jejich 
území. Velké množství stavebního odpadu 
vznikajícího při rekonstrukci nepatřilo 
donedávna k tématům, která by budila 
pozornost.   

S tím, jak ubývá zdrojů surovin a zároveň 
se plní skládky, se ale oblast stavební suti 
dostává do popředí. A české firmy přicházejí 
s nápaditými inovacemi, jak ji využít. 

PerPetuum mobile
Brněnská společnost HT Road představila 
v roce 2015 novou technologii v oblasti fré-
zování vozovek. Ta umožňuje zapracovat vy-
frézovaný materiál přímo na místě. Dosud 
bylo běžným postupem vybourání vozovky 
v celé její šíři a následný odvoz původního 

převzala za svoji inovaci prestižní ocenění za 
podnikatelský projekt roku 2018. To uděluje 
ministerstvo průmyslu a obchodu společně 
s Agenturou pro podnikání a inovace nejlep-
ším projektům podpořeným z OP PIK. 

Recyklace materiálu získaného při fré-
zování vozovky však není jedinou inovací, 
kterou HT Road vyvinul. Představil také 
novou technologii oprav krajnic. V jejím 
rámci se provádí rekonstrukce jen sku-
tečně narušené krajnice, minimalizuje se 
přesun materiálu a dochází k úsporám času 
i nákladů. 

PřePlněné skládky
Jinou cestou se pustila k podobnému cíli 
pražská firma ERC-Tech. Ta vznikla v roce 
2018 a mohla se opřít o dvacetileté zkuše-
nosti svých zakladatelů nabytých v oboru. 
Díky vlastnímu celosvětovému patentu dnes 
dokáže vyrábět beton se stoprocentním 

materiálu na skládku. Tento postup byl ale 
časově i finančně velmi náročný, a navíc 
znamenal značnou ekologickou zátěž.

„Nová technologie je velmi šetrná k život-
nímu prostředí, protože šetří nutné energie, 
nově použité materiály, přírodní zdroje a eli-
minuje emise skleníkových plynů do ovzdu-
ší,“ shrnuje výhody nového postupu Jaromír 
Stiblík, jeden ze společníků HT Road.

Moderní silniční frézy, které šetrný postup 
umožňují, využívají takzvanou 3D nivelač-
ní technologii. Díky ní jsou firmy schopné 
rekonstruovat silnice opětovným využitím 
stavebního materiálu přímo na místě, bez 
nutnosti jeho odvozu a likvidace. Staré pod-
kladové vrstvy se stávají druhotnou surovi-
nou pro okamžité využití přímo při opravě 
silnice. Odpadá nutnost těžit pro podkladové 
vrstvy velké množství lomového kamene. 

Společnost s patnácti zaměstnanci 
a ročním obratem okolo 43 milionů korun 

36 l Profit

Kam se sutí? 
Po opravách silnic a dálnic 
zůstávají hromady stavebního odpadu. 
Tuzemské firmy vědí, co s ním

fokus
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využitím stavební suti. Materiál ze staveb-
ních demolic tak nahrazuje primární zdroje 
surovin. Umožňuje také budovat například 
vozovky s betonovým povrchem ze stavebně 
demoličních odpadů, zejména z betonu, ci-
hel, dlažeb, keramiky, sanitárních výrobků, 
směsí betonu a cihel, střešních tašek a kera-
mických výrobků, malty a podobně. 

„Přibližně 90 procent druhotných surovi-
nových zdrojů ze stavebnictví se nevyužívá 
a končí na deponiích nebo skládkách, což 
představuje 4 až 5 milionů tun ročně.  
Tyto surovinové zdroje se přitom dají znovu 
efektivně využít,“ popisuje Pavel Gorecky, 
šéf společnosti ERC-Tech, současnou situaci 
v Česku, kde stavební demoliční odpady 
představují zhruba 40 až 45 procent objemu 
všech odpadů vyprodukovaných v tuzem-
sku.

Recyklace stavební suti do betonových 
směsí omezuje nutnost skládkování i objem FO
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těžby surovin pro výrobu cementu. „Místo 
těžby nerostných surovin a růstu skládek 
zakládá ERC-Tech svoje aktivity na opětov-
ném využití odpadních stavebních materiálů 
s cílem výroby takových produktů, které 
svojí kvalitou a přidanou hodnotou nahradí 
primární stavební materiály,“ zmiňuje Pavel 
Gorecky. 

Na beton vyrobený s pomocí technologie 
ERC-Tech se díky využití stavební suti 
spotřebuje až o 30 procent méně cementu. 
Využívá se přitom také nanomateriálů. 
Díky nim se zlepšují fyzikální vlastnos-
ti recyklovaných kameniv a vytváří se 
velmi pevná mřížka pro jejich vzájemné 
zpevnění. 

„U recyklovaných kameniv ošetřených 
přísadou nano filler se tak dosahuje stejných 
vlastností jako u přírodních kameniv, a tím 
prvořadých parametrů pro vynikající vý-
sledné chování betonových směsí,“ popisuje 
Pavel Gorecky.

Věčný beton
V České republice by mohlo mít použití 
technologie výrazný přínos. „Pokud by se 
plně využilo našich znalostí a technologické 
inovace, kterou přinášíme, ušetřilo by se 
v České republice ročně více než 3,5 miliar-
dy korun a došlo by ke snížení objemu emisí 
CO2 o více než jeden milion tun, což pro 
Českou republiku představuje finanční zátěž 
více než 20 milionů eur každý rok,“ dodává 
Pavel Gorecky.

V celosvětovém měřítku by mohl být 
přínos českého patentu ještě větší. Pokud by 
se zpracovaly 2,4 miliardy tun v současnosti 
nevyužitého inertního materiálu z demo- 
ličního odpadu, snížila by se stopa CO2  
o 620 milionů tun každý rok a finanční 
úspory by dosáhly více než 115 miliard 
amerických dolarů ročně. 

Důležité je, že technologie využití recyk-
lovaných stavebních surovin lze využít opa-
kovaně. „ERC-Tech a jeho lidem se podařilo 
vymyslet systém nekonečného kruhu využití 
materiálového toku, protože stavby a staveb-
ní materiály po ukončení své životnosti lze 
znovu a znovu efektivně použít, což se dnes 
nikde nevyužívá,“ uzavírá Pavel Gorecky. 
Materiál z betonových silnic tak lze používat 
neustále dokola. 

Také v případě ER-Tech  nejde o jedinou 
inovaci, s níž firma přišla. Mezi další patří 
například využití  3D tisku ve stavebnictví. 
Vzhledem k nastupující robotizaci tohoto 
odvětví má tato metoda před sebou velkou 
budoucnost. 

DALIBoR DosTÁL.(dostal@mf.cz)

„Přibližně 90 procent 
druhotných surovino-
vých zdrojů ze staveb-
nictví se nevyužívá 
a končí na deponiích 
nebo skládkách,“ 

PAveL GoRecky,.ERC-Tech
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Hlavní produkce: 

Společnost Fispogroup je 
leadrem na trhu v ČR v oblasti 
dovozu, prodeje a servisu 
úklidových technologií, 
úklidových prostředků, 
hygienických a sanitárních 
pomůcek. Realizujeme centrální 
vysávání dle požadavků 
zákazníka s těmi nejpřísnějšími 
požadavky. Divize Fispobau 
zajišťuje konstrukční 
technologie a prostupy do zdí 
a armatur, proto vše dodáváme 
na klíč. Jsme držiteli certifikace 
ISO 9001:2017. 

Fispogroup s.r.o.
Centrála 
Na Drahách 22
252 41 Zlatníky - Hodkovice

tel: +420 261 219 860 
Fax: +420 261 215 333 
GSM: +420 606 657 161 

E-mail: info@fispo.cz  
www.fispogroup.cz 
lČ: 29142482 
DIČ: CZ29142482 

Vedení společnosti:
Jednatel: Vladimír BALATKA

Pobočka Brno:
Gorkého 60, Brno
tel./Fax: +420 543 234 430
GSM: +420 606 657 164
E-mail: brno@fispo.cz

Pobočka Ostrava:
Novinářská 533, Ostrava
tel./Fax: +420 596 624 642
GSM: +420 606 657 163
E-mail: ostrava@fispo.cz

Divize FISPOGROUP:

Fispo.cz 
E-shop s profesionální 
úklidovou technologií, prodej 
úklidové techniky a čisticích 
prostředků, půjčovna úklido-
vých strojů a servis většiny 
značek úklidových strojů po 
celé ČR. Realizace centrální-
ho vysávání.

Fispocar.cz 
Pneuservis auto-moto, prodej 
opravy a přezouvání, usklad-
nění pneumatik, prodej 
autobaterií a aditiv.

Fispobau.cz 
Jádrové vrtání a řezání, 
protipožární prostupy, kon-
strukční systémy a kotvení. 
Showroom pásových pil 
značky Pilous.

Fispogroup_1_A191003310.indd   1 22.07.2019   11:01:35

+420 844 555 588 
www.cz.dsv.comGlobal Transport and Logistics

Nabízíme komplexní přepravní a logistické služby pro celý dodavatelský řetězec:
• Silniční doprava • Námořní a letecká doprava • Nadrozměrná přeprava 

• Skladování a logistika zboží • Pojištění zboží  a celní služby
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PROČ by výrobní a obchodní podniky měly

VYUŽÍVAT databanku přeprav a volných vozů

RAALTRANS? Jaké výhody nabízí?

TERMÍNY OTEVŘENÝCH BEZPLATNÝCH ŠKOLENÍ

30. 9. 2019 Lovosice Hotel Lev

1. 10. 2019 Chotoviny Hotel Gold Chotoviny

2. 10. 2019 Olomouc Regionální centrum Olomouc

3. 10. 2019 Praha Hotel Chvalská Tvrz

4. 10. 2019 Hradec Králové RAALTRANS a.s.

5. 11. 2019 Hradec Králové RAALTRANS a.s.

25. 11. 2019 Ostrava Kulturní dům K-TRIO

26. 11. 2019 Plzeň Konferenční a spol. centrum SECESE

27. 11. 2019 České Budějovice Hotel BUDWEIS

28. 11. 2019 Brno Hotel Sharingham

29. 11. 2019 Liberec Hotel Petra

Bezesporu hlavním přínosem je oslovení tisíců 
obchodních partnerů během pár sekund a vyhle-
dání optimálního dopravce, případně vytížení vlast-
ního dopravního prostředku v rámci celé Evropy. 

Pro výrobní a obchodní podniky, které vytvoří per-
sonálně technické zázemí pro využívání data-
banky, se otevírá prostor přímého kontaktu 
a výběru dopravce a s  tím spojený přímý dohled 
na zboží a vykonávanou přepravu. 

Pro dopravní a spediční společnosti je přepravní 
databáze naprosto zásadním nástrojem podni-
kání a  ekonomické efektivnosti provozu vozo-
vého parku. 

Databanku RAALTRANS využívají jak malí živnost-
níci, tak nadnárodní společnosti v oblasti nákladní 
silniční dopravy a  zasilatelství. U  obchodních 
a výrobních fi rem jsou to spíše střední a velké spo-
lečnosti, které mají vlastní oddělení dopravy, logis-
tiky nebo expedice. Častým odvětvím jsou stavební 
fi rmy, obchodníci s  hutními materiály, zeměděl-
ské podniky atd. Pokud se na  uživatele budeme 
dívat jako na fi rmu, pak zakoupenou licenci pro-
gramu RAALTRANS Editor má 16 000 fi rem; pokud 
se na  uživatele budeme dívat jako na  jednotli-
vého dispečera využívajícího přístup do databanky 
RAALTRANS, bude počet uživatelů násobně vyšší. 
Počet nabídek nákladů a volných vozů se během 

roku významně mění, v  průměru se jedná o  cca 
150 000 nabídek denně.

Pro přístup do databanky RAALTRANS slouží soft-
ware RAALTRANS Editor, jehož pomocí může 
dispečer vkládat vlastní nabídky nákladů a  vol-
ných vozů a  současně vyhledávat v  nabídkách 
ostatních uživatelů. Vedle této základní funkce je 
k dispozici i celá řada dalších funkcí na podporu 
práce dispečera nebo disponenta zásilky. Bližší 
informace a  možnost objednání zkušebního pro-
vozu jsou dostupné na www.raal.cz.

Databáze RAALTRANS již 27  let nabízí uživate-
lům efektivní cestu k využití jejich přepravních 
kapacit, nebo naopak k  operativnímu nalezení 
vhodné přepravy jejich výrobků a zboží.

Samotné sjednání podmínek objednávky a  uza-
vření přepravní smlouvy probíhá již mimo systém 
RAALTRANS.

Inteligentní software disponuje řadou přehled-
ných funkcí včetně prediktivního zadávání, fi l-
trování, výpočtu mýta či jednoduchého vložení 

opakované nabídky. Za užívání databáze je účto-
ván měsíční paušální poplatek bez ohledu na čet-
nost využívání. 

Všem novým zákazníkům nabízíme měsíční zku-
šební provoz zdarma.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na  tele-
fonním čísle 495 217 281-2. Společně s  cení-
kem a objednávkovým formulářem je najdete také 
na www.raal.cz. 

www.raal.cz
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PROČ by výrobní a obchodní podniky měly

VYUŽÍVAT databanku přeprav a volných vozů

RAALTRANS? Jaké výhody nabízí?

TERMÍNY OTEVŘENÝCH BEZPLATNÝCH ŠKOLENÍ

30. 9. 2019 Lovosice Hotel Lev

1. 10. 2019 Chotoviny Hotel Gold Chotoviny

2. 10. 2019 Olomouc Regionální centrum Olomouc

3. 10. 2019 Praha Hotel Chvalská Tvrz

4. 10. 2019 Hradec Králové RAALTRANS a.s.

5. 11. 2019 Hradec Králové RAALTRANS a.s.

25. 11. 2019 Ostrava Kulturní dům K-TRIO

26. 11. 2019 Plzeň Konferenční a spol. centrum SECESE

27. 11. 2019 České Budějovice Hotel BUDWEIS

28. 11. 2019 Brno Hotel Sharingham

29. 11. 2019 Liberec Hotel Petra

Bezesporu hlavním přínosem je oslovení tisíců 
obchodních partnerů během pár sekund a vyhle-
dání optimálního dopravce, případně vytížení vlast-
ního dopravního prostředku v rámci celé Evropy. 
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a výběru dopravce a s  tím spojený přímý dohled 
na zboží a vykonávanou přepravu. 
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databáze naprosto zásadním nástrojem podni-
kání a  ekonomické efektivnosti provozu vozo-
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Databanku RAALTRANS využívají jak malí živnost-
níci, tak nadnárodní společnosti v oblasti nákladní 
silniční dopravy a  zasilatelství. U  obchodních 
a výrobních fi rem jsou to spíše střední a velké spo-
lečnosti, které mají vlastní oddělení dopravy, logis-
tiky nebo expedice. Častým odvětvím jsou stavební 
fi rmy, obchodníci s  hutními materiály, zeměděl-
ské podniky atd. Pokud se na  uživatele budeme 
dívat jako na fi rmu, pak zakoupenou licenci pro-
gramu RAALTRANS Editor má 16 000 fi rem; pokud 
se na  uživatele budeme dívat jako na  jednotli-
vého dispečera využívajícího přístup do databanky 
RAALTRANS, bude počet uživatelů násobně vyšší. 
Počet nabídek nákladů a volných vozů se během 

roku významně mění, v  průměru se jedná o  cca 
150 000 nabídek denně.

Pro přístup do databanky RAALTRANS slouží soft-
ware RAALTRANS Editor, jehož pomocí může 
dispečer vkládat vlastní nabídky nákladů a  vol-
ných vozů a  současně vyhledávat v  nabídkách 
ostatních uživatelů. Vedle této základní funkce je 
k dispozici i celá řada dalších funkcí na podporu 
práce dispečera nebo disponenta zásilky. Bližší 
informace a  možnost objednání zkušebního pro-
vozu jsou dostupné na www.raal.cz.

Databáze RAALTRANS již 27  let nabízí uživate-
lům efektivní cestu k využití jejich přepravních 
kapacit, nebo naopak k  operativnímu nalezení 
vhodné přepravy jejich výrobků a zboží.

Samotné sjednání podmínek objednávky a  uza-
vření přepravní smlouvy probíhá již mimo systém 
RAALTRANS.

Inteligentní software disponuje řadou přehled-
ných funkcí včetně prediktivního zadávání, fi l-
trování, výpočtu mýta či jednoduchého vložení 

opakované nabídky. Za užívání databáze je účto-
ván měsíční paušální poplatek bez ohledu na čet-
nost využívání. 

Všem novým zákazníkům nabízíme měsíční zku-
šební provoz zdarma.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na  tele-
fonním čísle 495 217 281-2. Společně s  cení-
kem a objednávkovým formulářem je najdete také 
na www.raal.cz. 

www.raal.cz
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Logistika po desetiletí fungovala na 
základě osvědčeného vzorce: řidič 
– závozník – skladník. Nedostatek 

lidí na trhu práce i nástup moderních 
technologií však tento obor proměňují, 
podobně jako mnohé další. 

stále rychleji
Jedním z trendů je zrychlování. Nároky na 
co nejrychlejší logistické služby jsou čím 
dál viditelnější. V rámci České republiky 
a zejména hlavního města si již zákazníci 
zvykají na takzvané same day delivery, 
tedy doručení v den odeslání zásilky, a lze 
očekávat, že se tento směr bude stávat 
větším standardem. Například v sousedním 
Německu tuto možnost ve větších městech 
začíná nabízet Amazon. 

„Jde o trend, který je patrný spíše na B2C 
trhu. Zvyklostí už je i to, že je zákazník in-
formován o rozmezí v čase doručení. Nemu-
sí tedy na daném místě dlouho čekat, aniž by 
měl jistotu, že se dočká. Čas je pro nás čím 
dál cennější a nechceme se o něj vzájem-
ně okrádat. Ačkoliv zrychlování je určitě 
namístě, stále v oboru B2C hraje velkou roli 
faktor ceny. A proto většina zákazníků raději 

den či dva počká, ale zaplatí za doručení 
zásilky méně,“ říká Přemysl Lukeš, výkonný 
ředitel přepravní společnosti Der Kurier. 
Současnou tendencí je podle něj i tlak na 
zrychlení doručení mezi státy EU.

Dalším výrazným trendem v logistice je 
letos robotizace skladů. „Kromě přístrojů, 
které jsou schopné autonomně manipulovat 
s předměty, přesouvat a ukládat je, jsou po-
stupně zaváděny také drony. Jejich využití 
při samotném doručování je ale kvůli nedo-
statečné legislativě zatím věcí vzdálenější 
budoucnosti. Ve skladech je však možné je 
využívat už nyní, a to například k inventu-
rám,“ upozorňuje Přemysl Lukeš.

inVestice se Vrátí za rok
Rozsáhlou robotizaci letos oznámila napří-
klad společnost Visteon Electronics, která ve 
slovenském Námestovu vyrábí přístrojové 
desky do automobilů. Denně podnik zhotoví 
deset tisíc kusů palubních desek, ročně 
celkem přes dva miliony, přičemž v závodě 
pracuje 700 zaměstnanců ve třísměnném 
provozu.  

V rámci vnitropodnikové logistiky začala 
firma používat roboty MiR. „Jako každá 

Logistická centra:  
Nejdražší je Londýn,  
Praha je průměrná

42 l Profit

Robot místo řidiče
Svět logistiky se mění. 
Stále větší roli hraje nasazení 
robotů a důraz na ekologii

Porovnat rozdíly mezi nejvýznamnějšími ev-
ropskými metropolemi především z pohledu 
cen v logistice a budoucnosti investičních 
příležitostí, to si klade za cíl report Euro 
Cities mezinárodní konzultantské společnos-
ti Gerald Eve. 

Z analýzy vyplývá, že nejdražším evrop-
ským městem je Londýn se svými téměř  
15 eury za metr čtvereční. Nejlevnějšími 
jsou naopak Varšava a Istanbul, v obou 
metropolích je průměrná cena 3,5 eura 
za metr čtvereční. Ceny v Praze jsou pak 
průměrné, pět eur. V Bratislavě zaplatí 
firma měsíčně za metr čtvereční skladu 
čtyři eura, v Berlíně sedm eur. Druhým 
nejdražším evropským městem je Oslo, kde 
za metr čtvereční za měsíc zaplatí místní 
průmyslové firmy 10,2 eura. 

„Z cenového porovnání pronájmů vidíme 
v Česku stále potenciál pro růst nájemného. 
Ve srovnání s městy na západ od nás jsou 
tuzemské ceny spíše podprůměrné a v bu-
doucnu očekáváme postupné vyrovnávání. 
Čechy jsou významné svou lokalitou blízko 
Německa, s relativně dobrou infrastruk-
turou,“ říká Jakub Holec, výkonný ředitel 
společnosti 108 Agency, která na vytvoření 
cenové mapy spolupracovala. 

V Česku je nejlevnější Ústecký kraj s ce-
nou nájemného na úrovni čtyř eur za metr 
čtvereční měsíčně. Mezi nejdražší lokality 
patří například Zlínský kraj s nájmem 
přesahujícím pět eur za metr čtvereční. Lze 
usuzovat, že v Brně či Ostravě se bude do 
budoucna realizovat více pronájmů kvůli 
omezené nabídce v exponovaných lokali-
tách, jako jsou Praha nebo Plzeň. Například 
v Ostravě v současné době vzniká logistické 
centrum Ostrava Airport Multimodal Park 
s celkovou plochou 52 hektarů. Po dokon-
čení výstavby se počítá s 234 tisíci metry 
čtverečními prostor.  DAL
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www.go-kuryr.cz
poptavka@go-kuryr.cz
Bezplatná zákaznická 
linka: +420 800 331 000

GO! Express & Logistics je specialista na 
expresní mezinárodní dopravu a kurýrní služby. 
Po 17 letech na českém trhu znají potřeby svých 
zákazníků a jsou schopni splnit všechny jejich 
požadavky. „Tajemství spokojenosti našich 
zákazníků tkví v individuálním přístupu ke všem 
klientům s cílem vyvinout maximálního úsilí při 
řešení jejich potřeb v oblasti logistiky,“ vysvětluje 
Martin Koča, CEO GO! Česká republika.

Společnost nabízí speciální oborová řešení, na-
příklad pro segment strojírenské výroby. V sekci 
automotive zajistí just in time přepravu součástek 
již do několika hodin. Díky tomu, že každému 
klientovi zajistí optimální distribuční řešení právě 
podle jeho potřeb, je společnost GO! Express  
& Logistics hlavním partnerem v oblasti přepravy 
pro řadu významných mezinárodních firem.

GO_1_4_nastrel.indd   1 04.03.2019   13:44:03
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společnost se i my zamýšlíme nad efektivitou 
výroby a produktivitou práce. Technologie 
MiR eliminuje potřebu manuální přepra-
vy materiálu z místa A do místa B. Roboti 
jsou ideální volbou a postupně se stávají ve 
společnosti Visteon globálním standardem 
v oblasti interní logistiky,“ řekl Richard Čier-
nik, manažer společnosti Visteon Electro-
nics Slovakia.

Řešení je podle něj flexibilní, takže umožňu-
je přesouvat robotická zařízení z jedné výrobní 
haly do druhé s minimálními úpravami. Další 
výhodou je uživatelská jednoduchost, kdy je 
možné vytvořit aplikaci bez nutnosti sofistiko-
vaných znalostí programování. Důležitá byla 
také ekonomická stránka nasazení robotů. 
„Základním pravidlem naší společnosti je, že 
vše, co se investuje, se musí vrátit nejpozději do jednoho roku, 
a toto roboty MiR splnily,“ poukazuje Richard Čiernik.  

V továrně jsou roboty využívány k různým úkolům. Dva 
roboty zásobují v pravidelných hodinových intervalech 
devět automatizovaných linek prázdnými plošnými spoji. 
Třetí robot pracuje na sběru odpadního materiálu, který je 
třeba odvézt z výrobní haly. Čtvrtý robot pracuje v zařízení 
na výrobu plastů, odkud odváží hotové plastové výlisky. 

sdílené sklady
Třetí trend v logistice představuje využívání prvků sdílené 
ekonomiky. Oblíbené jsou a dále budou hlavně sdílené skla-
dy, kde mohou spolupracovat i vyloženě konkurenční společ-
nosti, sdílet zaměstnance a společně dovážet také zboží do 
prodejen. Za předpokladu správně nastavených podmínek 
se může jednat o velmi efektivní způsob spolupráce. 

Sdílení by mohlo být receptem především na ucpaná 
centra měst. „Koncept má fungovat tak, že by zásilky 
byly doručovány do sdíleného skladu, pro který poskytne 
prostory město. Následně by z tohoto skladu v určitém 
časovém rozmezí doručovala zásilky do centra města jedna 
společnost, která by tyto zásilky konsolidovala,“ vysvětluje 
Přemysl Lukeš. Tato sdílená centra již v zahraničí fungují, 
například v Nizozemí. Cílem je omezit nadměrný počet 
společností zajíždějících do center měst.  

Praha na křižoVatce
Projektem zlepšujícím stav městské logistiky se nyní zabývá 
také Praha. V současnosti chybí v metropoli jednotná 
koncepce pro podporu a rozvoj ekologicky šetrnější balíkové 
přepravy, která by počítala i s provozem elektrických auto-
mobilů, elektroskútrů a nákladních kol. 

Zlepšování logistiky v hlavním městě však brání několik 
problémů. „Největší překážkou je z našeho pohledu absence 
vhodných a cenově dostupných prostor v centru Prahy, které 
by bylo možné využívat jako ekologická depa nebo výdejny 
balíků. Úmysl snížit ekologickou zátěž balíkové přepravy 
vítáme a nabízíme naše zkušenosti z jiných evropských měst, 
jako jsou Budapešť, Milán nebo Düsseldorf. Již delší dobu 
hledáme vhodný prostor pro umístění city depa, které by 
umožnilo nasazení ekologických dopravních prostředků, 
u nichž je bohužel omezený dojezd,“ uvádí Pavel Včela, ředitel 
společnosti GLS Česká republika, která na řešení situace 

s magistrátem spolupracuje. Současná regu-
lace logistiky v Praze navíc nepočítá s pro-
vozem elektromobilů či elektrických skútrů 
a nákladních kol. Právě to by moderní pojetí 
dopravy mělo změnit. „K výraznějšímu na-
sazení bezemisních vozidel by mohla přispět 
například podpora hromadné systémové 
přepravy balíků. Registrovaná vozidla těch-
to společností by měla mít podobná povolení 
k vjezdu, stání nebo k jízdě ve vyhrazených 
pruzích, jako mají vozy MHD nebo taxi 
služeb,“ doplňuje Pavel Včela.

nástuP čistých technologií
Čtvrtým trendem letošního roku v logistice 
je důraz na ekologii. Za účelem dosažení co 
nejmenší ekologické stopy se začínají pou-

žívat technologie na optimalizování trasy. Blízkou budoucnost a v ně-
kterých případech i přítomnost logistiky znamenají auta na elektřinu, 
jejichž nevýhodou je prozatím nízká kapacita na dlouhé trasy. 

I když to zatím vypadá jako sci-fi, v logistice se začnou i čeští 
uživatelé setkávat s autonomními vozidly, zejména kamiony. Au-
tonomní kamiony bez řidiče už jezdí v Německu mezi Mnichovem 
a Norimberkem. Zatím se nepohybují samostatně, ale jsou součástí 
konvojů kamionů, které obsluhují řidiči. Výhodou autonomních 
kamionů je podle odborníků zejména nižší spotřeba paliva a vysoká 
bezpečnost, kterou neohrožuje lidský faktor. 

DALIBoR DosTÁL.(dostal@mf.cz)

„Využití dronů při 
samotném doručování 
je kvůli nedostatečné 
legislativě zatím věcí 
vzdálenější budoucnosti, 
ve skladech je však 
možné je využívat 
již nyní...“ 

PřemysL Lukeš,.Der Kurier
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EET: Bez změny
certifikátu máte smůlu
Podnikatelům nebudou elektronicky 
evidovány tržby, pokud zapomenou 
na důležitou povinnost

O EET se hodně mluví, ale to, že končí 
platnost prvotních pokladních 
certifikátů, mnozí zástupci byznysu 

nevědí, nebo zapomněli. A je to pro ně 
zásadní zpráva, upozorňuje podnikatel 
a poradce Michal Dvořáček.

Platnost prvních certifikátů, které byly ge-
nerovány při zavádění elektronické evidence 
tržeb (EET), skončí už na přelomu roku. 

Certifikáty slouží k podpisu datových 
zpráv o EET a obecně platí jen tři roky. 
„Výměna se týká všech poplatníků, kteří 
si certifikát vygenerovali hned na počát-
ku EET a dosud jej v pokladním zařízení 
používají. Pokud nedojde k výměně a datové 
zprávy budou podepisovány starým certi-
fikátem, nebudou tržby evidovány,“ varuje 
generální ředitelka Finanční správy Tatjana 
Richterová.

A zároveň radí, jak na povinnost nezapo-
menout: „V případě, kdy si poplatník zadal 
nebo zadá ve webové aplikaci EET svou 
e-mailovou adresu, bude mu informace 
o končící platnosti doručena v předstihu.“

eet V česku zVítězila
„Maloobchodní prodejci EET podpořili, ale 
současně mě žádali – ať je pro všechny, pro-
sím,“ sděluje ministryně financí Alena Schi-
llerová (ANO). To, že bude EET v dohledné 
době (téměř) pro všechny, je už jisté. 

Vládní poslanci totiž v září přehlasovali 
veto Senátu a definitivně schválili novelu 
zákona o EET. Ta vstoupí v platnost do konce 
roku a odstartuje další fázi, a to v dubnu nebo 
v květnu 2020. Elektronická evidence bude 
rozšířena o řemeslníky, zemědělce, zástupce 
výrobních činností či svobodných povolání. 
Výjimku by měli mít jen drobní živnostníci 
s ročními tržbami do 600 tisíc korun, kteří 
mohou využívat papírové účtenky. 

Ti, kteří začali evidovat tržby už v prosinci 
2016, musejí na pokladní certifikáty myslet, 
stejně jako ti, kteří s elektronickou evidencí 
začínají.

Finanční správa připomíná, že platnost 
certifikátu vyprší do prosince zástupcům 
hotelů, penzionů či restaurací. Obchodníci, 
kteří začali tržby evidovat až v roce 2017, 
mají čas o něco déle - do března 2020.

jak PostuPoVat?
Nový certifikát si mohou podnikatelé vy-
generovat ve webové aplikaci Elektronická 
evidence tržeb na Daňovém portále www.
daneelektronicky.cz.
•   Nepamatujete si, kdy proběhlo generování 

Vašeho pokladního certifikátu, a chcete 
zjistit, zda se Vás výměna týká? Na  
http://epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-
-okruhu si ověřte dobu platnosti Vašeho 
pokladního certifikátu.

•   Zjistili jste, že se blíží konec platnosti Va-
šeho pokladního certifikátu? Na stejných 
stránkách si vygenerujte nový pokladní 
certifikát.

•   Vygenerovali jste si nový certifikát 
a zajímá Vás, co udělat s tím původním? 
Nahraďte ve Vašem pokladním zařízení 
původní novým certifikátem. Poté je 
vhodné nepoužívaný pokladní certifikát 
zneplatnit.

•   Chcete si zkontrolovat, zda jsou Vaše 
tržby evidovány nově vygenerovaným 
pokladním certifikátem? Zkontrolujte, 
zda je sériové číslo pokladního certifikátu 
uvedené v detailním výpisu tržeb shodné 
se sériovým číslem nově vygenerovaného 
pokladního certifikátu.

•   Chcete dostávat upozornění  
e-mailem v případě blížícího se 
konce platnosti? Nastavte si na zmí-
něném webu e-mailovou adresu pro 
zasílání upozornění.

•   Nemůžete se přihlásit do webové aplikace 
EET, abyste mohli podniknout výše uvede-
né kroky? Požádejte o nové heslo nebo 
o nové autentizační údaje.

•   Zajímá Vás, jak získat detailní výpis tržeb? 
Požádejte o něj ve webové aplikaci Elek-
tronická evidence tržeb. 

JAkuB PRocHÁZkA.(prochazka.mf.cz)

IN
Z
ER

C
E 

  
▼

 A
19

10
04

07
2 

 
 A

19
10

03
98

4 
 

 A
19

10
04

07
6

Exportní příležitosti pro moderní energetiku  
 
Česká národní expozice The Country For The Future, Pavilon Z, 8. 10. 2019 od 14:00 

 

Postupná dekarbonizace světové ekonomiky přináší obří investice do výstavby nových, čistých zdrojů energie,  
a tedy příležitosti pro české výrobce moderních energetických technologií. Seminář představí exportérům  
konkrétní trhy, na které se vyplatí zaměřit. Poradí, jak na zahraničním trhu uspět i jak získat potřebné nancování. 
Všechny tyto a další potřebné informace získají posluchači na místě i v unikátní brožuře Zapojení moderní energie. 

14:00                     Úvodní slovo ministra průmyslu a obchodu 
                                  Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA 
14:15                       Zapojení moderní energie  
                                   (představení publikace o příležitostech pro moderní energetiku na vybraných světových trzích) 
                                   Ing. Radomil Doležal, MBA, generální ředitel agentury CzechTrade, 
                                   Ing. Jaroslav Výborný, MBA, předseda představenstva a generální ředitel České exportní banky 
14:20                      Dekarbonizace jako příležitost pro české exportéry 
                                  Ing. Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky 
14:35                      Exportní příležitosti v moderní energetice, představení nejzajímavějších trhů 
                                  Ing. Jiří Jílek, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Santiago de Chile  
                                  a regionálního centra Latinská Amerika 
14:50                     Možnosti �nancování vývozu pro moderní energetiku 
                                  Ing. Zuzana Šejtková, vedoucí oddělení akvizic České exportní banky 
 
15:00–15:30      Networking a konzultace 
 
 
Pro účast na semináři je nutná registrace na www.ceb.cz/registrace
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ČESKÁ BANKA PRO ČESKÝ EXPORT

�  Státní specializovaná bankovní instituce, součást systému  
 státní podpory exportu a ekonomické diplomacie. 

 
�  Financuje český export, pomáhá budovat povědomí o České republice  

v zahraničí, posiluje konkurenceschopnost českých firem. 
 
�  Zaměřuje se na teritoria s velkým potenciálem, na těžko dostupné,  

 ale rychle rostoucí trhy. Napomáhá diversifikaci českého exportu. 
 
�  Umožňuje financování exportu všech typů výrobků, služeb  

 a technologických celků. Poskytuje českým firmám know-how  
 o zahraničních trzích. 

 
�  Individuálně přistupuje k potřebám exportérů a nabízí široké portfolio   

finančních produktů. Dokáže vyhovět potřebám malých firem. 
 
�  Pomáhá českým firmám od roku 1995. 
 
 
 
PŘEDEXPORTNÍ ÚVĚR 
�  Předexportní úvěr na vývoj 
�  Úvěr na financování výroby pro export 
 
TRADE FINANCE 
�  Odkup pohledávek s regresem 
�  Odkup pohledávek bez regresu s pojištěním 
�  Bankovní záruky 
�  Dokumentární platby 
 
DODAVATELSKÝ/ODBĚRATELSKÝ ÚVĚR 
�  Vývozní dodavatelský úvěr 
�  Vývozní odběratelský úvěr 
 
ÚVĚR NA INVESTICE 
�  Úvěr na investice v zahraničí 
�  Vývozní odběratelský úvěrPR

O
D

UK
TY

 
www.ceb.cz 
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Neznamená to, že by tak rychle 
klesal podnikatelský apetit Čechů. 
Podniků, které přibývají, je stále 

více než zaniklých. Rozevřené nůžky, 
které ukazovaly na skvělou kondici české 
ekonomiky, se ale svírají, říká analytik 
společnosti Akcenta Miroslav Novák. 

Co to v praxi znamená? Podnikání v České 
republice v prvním půlroce ukončilo  
7908 kapitálových firem, což je o třetinu víc 
než ve stejném období v roce 2018. Loňský 
rok byl přitom od doby, kdy skončila globál-
ní krize, rekordní. Podnikání v něm pověsilo 
na hřebík celkem 12 690 subjektů, o tisíc 
více než předloni.

„Pokud budou firmy v druhé polovině 
roku zanikat stejným tempem jako od ledna 

do června, z obchodního rejstříku bude 
vymazáno nejvíce subjektů od roku 2012,“ 
potvrzuje analytička společnosti Bisnode 
Petra Štěpánová. 

Rozdíly jsou přitom markantní. „Za 
prvních šest měsíců 2019 zaniklo více firem 
než za celý rok 2012, 2013, 2014 i 2015. 
Podnikatelské aktivity nejčastěji ukončovaly 
podniky devět až 11 let staré, tedy založené 
v období krize,“ doplňuje analytička.

kdy se Pád zastaVí?
I když se celkový počet firem v ČR stále ještě 
zvyšuje, čistý přírůstek, tedy rozdíl mezi 
počtem v daném roce vzniklých a zaniklých 
podniků, je výrazně nižší než v uplynulých 
letech. 

„Zatímco v roce 2014 na jednu zaniklou 
společnost připadalo téměř pět nově zalo-
žených, letos jsou to méně než dvě,“ dodává 
Štěpánová.

V počtu zaniklých firem má před ostatními 
regiony výrazný náskok Praha. Ze 7908 firem, 
 které byly v prvním pololetní vymazány  
z obchodního rejstříku, jich 58 procent mělo 
sídlo v hlavním městě.  JAP

Velké gumování v obchodním rejsříku
V letošním roce zanikne v tuzemsku rekordní 
množství firem, ukazuje analýza Bisnode

fokus
Počet zaniklých firem  
v letech 2012 až 1H 2019

Zdroj: Bisnode
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Vysoká životnost a odolnost, 
odpadají opravy a nutnost ošetřování 
palet = Úspora nákladů 

Chemická odolnost – odolnost 
většině chemických látek a vlhkosti

Odolné povětrnostním vlivům, 
hmyzu, houbám a plísním

Zdravotní nezávadnost 
a hygieničnost

Ekologické – vyrobeny ze 100% 
recyklátu bezodpadovou technologií 
a opět 100% recyklovatelné

Možnost označení fi remním logem, 
RFiD čipy a jiným čipy

Stálý tvar a váha, bez spojovacích 
prvků = Ideální pro export 
a automatizované provozy

VÝROBCE PALET Z RECYKLOVANÝCH PLASTŮ
Již 20 let váš partner v logistice

Stabilplastik, spol. s r.o. 
5. května 457
250 64 Měšice

tel.: +420 233 355 385
e-mail: stabilplastik@stabilplastik.cz

www.stabilplastik.cz

Ekologické – vyrobeny ze 100% 
recyklátu bezodpadovou technologií 

Stabilplastik, spol. s r.o. 

Naše 

poškozené palety 

ZDARMA 

zrecyklujeme

Stabilplastik_1_2_š_A191003816.indd   1 10.09.2019   8:35:54
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Lék na zpožděné platby
Cashbot je řešením na problémy 
spojenými s dlouhou splatností faktur 

Na trhu je mnoho především 
menších firem, kterým dlouhá 
doba splatnosti faktur výrazně 

komplikuje jejich podnikání. Banky jim 
většinou nepomohou a pro faktoring jsou 
příliš malé. Právě pro ně vytvořil Marek 
Hejdušek se svým týmem aplikaci Cashbot. 

 Můžete vysvětlit, proč jste se rozhodli 
přijít na trh právě s tímto produktem? 
Z našich praktických zkušeností jsme věděli, 
že na trhu je řada především menších firem, 
které mají kvůli dlouhé době splatnosti 
faktur potíže s udržením svého byznysu, 
a některé kvůli tomu dokonce krachují. 
Také pro firmy, které postupně budují svoje 
podnikání na zelené louce a musejí velkou 
část zisku investovat do rozvoje, je dlouhá 
splatnost faktur skutečným strašákem. 
Jejich finance jsou velmi zranitelné. 

 Na trhu už řada podobných produktů 
existuje – v čem je ten váš nový?
Ano, na trhu již před Cashbotem existovaly 
cesty, jak problémy s dlouhou splatností ře-
šit. Většina z nich je ale pro menší a rozvíje-
jící se firmy nedostupná. Banky jim většinou 
nepomohou a pro faktoring jsou příliš malé. 
My jim pomoci dokážeme. Navíc velmi jed-
noduše, nemáme složitou administrativu, 
jsme rychlí a flexibilní. 

 Pokud malý podnikatel nebo živnostník 
nemá peníze na účtu, ale stále musí 

platit mzdy svým zaměstnancům a další 
pravidelné výdaje, jak takovou situaci 
může řešit?
Příliš možností nemá, všechny jsou navíc 
krátkodobé a k ničemu dobrému neve-
dou. Může samozřejmě sáhnout do svých 
úspor. Ty ale jednou dojdou, navíc by je 
mohl investovat do něčeho, co jeho byznys 
dále rozvíjí. Další možností je platit 
faktury po splatnosti. Podle nedávného 
průzkumu jedné banky je každá desátá 
faktura zaplacena po splatnosti. Podni-
katelé přiznávají, že zpožďování plateb za 
faktury cíleně využívají jako nástroj řízení 
hotovosti. Takový stav není myslím dobrý 
pro nikoho. 

 Mají obecně malí a střední podnikatelé 
povědomí o tom, jak dobře řídit své finance? 
Jaké máte s tímto zkušenosti?
Bohužel ne. Pod tlakem každodenní reality 
nemají na nějaké velké finanční plánování 
čas. Nemají také peníze na finanční poradce, 
účetní a další experty, které mají větší firmy 
a korporace. My se jim v oblasti finančního 
plánování snažíme radit, ale všechny samo-
zřejmě obsáhnout nedokážeme. 

 Pojďme tedy na samotný Cashbot. Pro 
koho je určen?
Jde především o malé a střední firmy, 
kterým odběratelé platí v delších lhůtách 
splatnosti, nebo živnostníci, kteří dostávají 
zaplaceno až po měsíci práce. Jsou to firmy 

ze sektorů, jako jsou stavebnictví, zdravot-
nictví nebo autodoprava, ale také podnika-
telé v oblastech s velkým vlivem sezonnosti, 
jako jsou velkoobchod a zemědělství, a také 
rostoucí firmy, jejichž růst nestíhají banky 
financovat. Dokážeme profinancovat faktu-
ry již od tří tisíc korun.

 Pokud se podnikatel rozhodne Cashbot 
využít, co má konkrétně udělat? 
Může využít online registraci a na  
www.cashbot.cz, vyplnit informace 
o společnosti, zadat své kontaktní údaje, 
podepsat smlouvu a nahrát dokumenty. 
K online registraci potřebuje pouze dva 
doklady totožnosti, výpisy z účtu a asi 
půlhodinu času. Vyplněnou registraci do 
24 hodin posoudíme a stanovíme rámcový 
limit k čerpání. Pokud preferuje osobní 
přístup, není problém si sjednat schůzku 
kdekoliv v republice přes náš web nebo na 
čísle 840 939 495. 

 Kolik budou služby Cashbotu případného 
zájemce stát? 
U poplatku vždy záleží na výši a délce 
financování a rizikovosti dané transak-
ce. Zpravidla je to jedno až dvě procenta 
měsíčně z financované částky. Platí se pouze 
poplatek za konkrétní financování, nemáme 
žádné další skryté poplatky jako například 
za zřízení účtu, vedení účtu, rezervaci zdrojů 
a podobně. Pokud tedy Cashbot podnikatel 
využívá, nic ho nestojí.  ReD

09/2019 l 49

NeJZRANITeLNĚJšÍ. 
„Jsou to malé a střední firmy,  
kterým odběratelé platí v delších 
lhůtách splatnosti, nebo živnostníci, 
kteří dostávají zaplaceno až  
po měsíci práce. Právě jim Cashbot 
pomáhá,“ říká Marek Hejdušek.
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Vysoká životnost a odolnost, 
odpadají opravy a nutnost ošetřování 
palet = Úspora nákladů 

Chemická odolnost – odolnost 
většině chemických látek a vlhkosti

Odolné povětrnostním vlivům, 
hmyzu, houbám a plísním

Zdravotní nezávadnost 
a hygieničnost

Ekologické – vyrobeny ze 100% 
recyklátu bezodpadovou technologií 
a opět 100% recyklovatelné

Možnost označení fi remním logem, 
RFiD čipy a jiným čipy

Stálý tvar a váha, bez spojovacích 
prvků = Ideální pro export 
a automatizované provozy

VÝROBCE PALET Z RECYKLOVANÝCH PLASTŮ
Již 20 let váš partner v logistice

Stabilplastik, spol. s r.o. 
5. května 457
250 64 Měšice

tel.: +420 233 355 385
e-mail: stabilplastik@stabilplastik.cz

www.stabilplastik.cz

Ekologické – vyrobeny ze 100% 
recyklátu bezodpadovou technologií 

Stabilplastik, spol. s r.o. 

Naše 

poškozené palety 

ZDARMA 

zrecyklujeme
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Využijte naši nabídku konferenčních balíčků včetně ubytování a kompletních 
hotelových služeb. Uspořádejte svou akci v jednom z našich horských, 
lázeňských nebo městských hotelů a dopřejte si práci i odpočinek v těch 
nejlepších lokalitách ČR. Připravíme pro Vás nabídku na míru, včetně zajištění 
doprovodného programu nebo teambuildingových aktivit. Přijďte nás 
vyzkoušet. 

Ukážeme Vám, že jsme jiní.

PRAHA • BRNO • MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • ŠPIČÁK • HARRACHOV • ŠPINDLERŮV MLÝN • MILOVY www.orea.cz

 N OV É  
P RO STO RY
P RO  VA Š E  

EV E N T Y 

210x260_mice.indd   1 12.09.19   12:15

Na trhu s energiemi dochází ke změnám, 
z kterých jednoznačně profi tují zákazníci. 
Kromě levnější elektřiny nebo plynu na-
bízí Centropol také energetické poraden-
ství.  Co všechno musí takový poradce 
znát? Co od něj můžete čekat? 

1)  Umí vysvětlit princip obchodu s energi-
emi, což by vám mělo pomoci rozpo-
znat nereálné nabídky. A samozřejmě 
poradí, jak ušetřit za  elektřinu nebo 
plyn, jaký ceník vybrat, jak zkrátka platit 
co nejméně.

2)  Umí vyhodnotit i  technické parametry 
domácnosti, správně nastavenou dis-

tribuční sazbu, velikost jističe, vhodný 
typ kotle, případně posoudit vhodnost 
instalace fotovoltaických panelů apod. 

Energetický poradce srovná nabídku va-
šeho původního dodavatele oproti Cent-
ropolu a nabídne vhodný ceník tak, abyste 
skutečně ušetřili. Pokud se rozhodnete 
pro Centropol, sepíšete spolu smlouvu. 
Celý proces je jednoduchý, zákazník se 
o nic nestará. Centropol vše zařídí. 

Energetický poradce Centropolu se pro-
káže průkazem autorizovaného a proško-
leného obchodního zástupce. V  případě 
pochybností je možné zavolat na  naši 

centrálu a  jméno obchodního zástupce 
nechat ověřit. Centropol s  nepoctivými 
prodejci nechce spolupracovat a proto ná-
vštěvu a sepsání smlouvy ověřuje validač-
ním hovorem. V  praxi to funguje tak, že 
po  odchodu obchodního zástupce Cent-
ropol zákazníkovi zavolá a provede kont-
rolu prodeje a ověření údajů na smlouvě. 
Pokud by se stalo, že zákazník návštěvu 
nepotvrdí, smlouvu operátor vrátí obchod-
nímu zástupci a neakceptuje ji.

Zákazník může návštěvu energetického 
poradce na konkrétní den a hodinu objed-
nat na naší infolince. 

Centropol připravil speciální ceník 
pro chataře a chalupáře. Ušetří 
až třetinu nákladů na elektřinu.

Energetický poradce Centropolu vám poradí 
i vhodný typ kotle nebo zkontroluje velikost jističů

Centropol pokračuje v zavádění revolučních ceníků. 
Vychází vstříc všem, kteří platí účty za elektřinu 
na chalupě, v letním domě či dokonce jen v garáži. 

Speciálně pro ně Centropol připravil ceník Mini. 
Vyplatí se však jen lidem se skutečně nízkou 
spotřebou, pro které Centropol snížil fi xní poplatek 
až o 90 %. Vyslyšel tak přání chatařů a majitelů 
dalších nemovitostí a vychází jim s cenou vstříc. 

Informujte se na pobočkách nebo volejte 478 575 555
Adresy jednotlivých poboček najdete na www.centropol.cz

www.centropol.cz

Zákaznická linka

478 575 555
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KONGRES & EVENT
Největší kongresové a hotelové

centrum mimo Prahu

• klimatizované sály a salonky 
s kapacitou od 10 do 1 000 osob 

• více než 20 eventových prostor různých typů a velikostí
• komfortní ubytování až pro 1 000 osob

• Wellness centrum na ploše větší než 1 000 m2

• cateringové služby vysoké kvality
• audiovizuální technika

• široká nabídka indoor a outdoor aktivit
• doprovodné programy

• snadná dostupnost z Prahy do 60 minut
• event na míru all-inclusive dle Vašich představ a přání

• vše pod jednou střechou

WELLNESS HOTEL BABYLON · Nitranská 1, 460 07 Liberec

obchod@centrumbabylon.cz

www.HotelBabylon.cz
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Ještě dlouho poté, co kanadský psycholog a pedagog 
Laurence Peter v 60. letech minulého století formuloval svůj 
princip neschopnosti zaměstnanců, věřilo se, že vše mínil 

v nadsázce nebo jako provokativní vtip. Takzvaný Peterův princip 
totiž říká, že každý zaměstnanec postupuje v hierarchii, dokud 
nedosáhne úrovně, na kterou nestačí. 

Nedávné výzkumy i zkušenosti headhunterů ovšem prokázaly, 
že Peterův princip je více skutečností než pouhým vtípkem.

 „Povyšovat zaměstnance pouze na základě jejich výsledků je 
často hrubou a mimořádně nákladnou chybou,“ říká Jozef Papp 
ze společnosti Stanton Chase, která se zabývá vyhledáváním 
vrcholových manažerů. 

Potvrzuje to i studie tří americ-
kých vědců. Alan Benson z Minne-
sotské univerzity, Danielle Li z MIT 
a Kelly Shue z Yaleovy univerzity 
analyzovali pracovní výsledky, kte-
rých v letech 2005 až 2011 dosáhlo 
53 tisíc obchodníků v 214 americ-
kých firmách. Během sledovaného 
období 1531 obchodních zástupců 
bylo povýšeno na obchodní vedoucí 
nebo ředitele. 

„Výsledkem bylo, že výkon 
podřízených nově jmenovaného 
obchodního manažera upadl mno-
hem více, pokud byl tímto šéfem 
jmenován někdo, kdo měl skvělé 
výsledky jako obchodní zástupce,“ 
uvádí zmiňovaná studie. 

„Právě takovéto povýšení zname-
ná pro firmu dvojnásobnou ztrátu: získá špatného vedoucího 
a ztratí skvělého obchoďáka,“ potvrzuje Jozef Papp. Nejpro-
duktivnější zaměstnanec totiž nemusí nutně mít vlastnosti 
dobrého šéfa nebo vedoucího týmu, velmi často je tomu 
právě naopak. Zvláště u obchodních profesí však firmy zcela 
chybně používají příslib povýšení jako motivaci obchodních 
zástupců.

Již v roce 2000 známý americký ekonom Edward Lazear for-
muloval dvě vysvětlení Peterova principu: zaměstnanci pracují 
usilovněji, aby si zasloužili povýšení, a jakmile ho dosáhnou, je-
jich výkon klesá. Druhé vysvětlení je statistické: snadno spočítáte 
například obchodní výkonnost prodejce, ale už hůře spočítáte 
jeho přínos jako šéfa prodejního týmu. 

Peterův princip proto především platí, pokud jsou na jednotli-
vých úrovních organizace potřebné rozdílné schopnosti a znalos-
ti. Takovými obory jsou například věda, konstrukce, výroba nebo 
podnikání.  ReD

Firmy povyšují neefektivně
Peterův princip platí více, 
než se myslelo

fokus
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Laurence 
Johnston Peter 
(1919-1990)

Narodil se ve Vancou-
veru v Britské Kolumbii, 
pracoval jako učitel a po 
přestěhování do Kalifornie 
jako pedagog na University 
of Southern California. Ce-
losvětově známým se stal 
po vydání knihy Peterův 
princip (The Peter Princi-
ple) v roce 1969, kterou 
napsal spolu s Raymon-
dem Hullem. 
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Největší z Baleárských ostrovů ve 
Středozemním moři a také největší 
ostrov Španělska nabízí turistům 

snad vše, co lze od přímořské turistiky 
očekávat. Chráněné zátoky, vápencové hory, 
bezpočet římských a maurských památek. 
A především záplavu slunečních paprsků. Ty 
hladí ostrov přibližně 300 dní v roce.

Ne náhodou si proto Mallorku, krásku, na 
kterou je pyšný každý Španěl, oblíbila mno-
há světová osobnost. Patří mezi ně i tenisová 
superstar Rafael Nadal. Ten se narodil 
v městečku Manacor ležícím na východní 
části ostrova a na Mallorku nedá dopustit. 
Vrací se sem při každé vhodné příležitosti. 
Při tom si vždy zahraje na jednom ze čtyř 
18jamkových golfových hřišť, které zde 
vlastní.   

dobyta turisty
Jako mnoho středomořských ostrovů byla 
i Mallorca po staletí kolonizována a dobývá-
na – přišli sem Římané, Maurové ze severní 
Afriky i Byzantinci, nakonec připadla Špa-
nělskému království. Mimochodem, jméno 
ostrova pochází už z římských dob a ve 
španělské verzi znamená „ta největší“.

Rozmach turismu zde započal v 50. letech 
minulého století, krása a kouzlo ostrova láka-
ly stále více zahraničních návštěvníků. Tehdy 
zaznamenaly největší rozvoj turistické oblastí 
jako Magaluf, Palma Nova a Alcúdia.

Ač se to může zdát nemožné, i dnes je na 
celosvětově známém ostrově možné obje-
vovat něco nového. Podle renomovaných 
zahraničních cestovních průvodců je jedním 
z novodobých ukrytých skvostů letovisko La 
Carossa – luxusní lázeňský wellness a gol-
fový resort nacházející se na severovýchodě 
ostrova pár kilometrů od pobřeží.

Je to i náš tip. Pětihvězdičkový hotel, ce-
lým názvem The Carrossa Hotel Spa Villas, 
byl otevřen předloni v květnu, pyšní se 

nádherným výhledem do okolí a unikátním 
konceptem. A navíc leží nedaleko romantic-
kého města Artà. 

ze širokých do úzkých
Nejpohodlněji se na Mallorku dostanete 
letadlem do hlavního města Palma de Mal- 
lorca. Ta je metropolí celých Baleárských 
ostrovů a zdejší letiště patří k nejfrekvento-
vanějším ve Španělsku – ročně jím projde 
skoro třicet milionů cestujících. Z hlavního 
města je to například do městěčka La Ca-
rossa zhruba hodinu pohodlné cesty autem. 

Ostrov je protkán hustou sítí silnic 
a půjčení auta je věcí téměř nezbytnou, 
pokud hodláte ostrov prozkoumat. A že je 
co objevovat. Zde je jen malá ochutnáv-
ka: Banyalbufar (město nacházející se na 
západním pobřeží se pyšní historickým 
centrem), Deià (na severozápadním pobřeží 
se nachází jedna z nejkrásnějších vesnic na 
ostrově), Katedrála La Seu (jedna z největší 
gotických katedrál v Evropě byla postavená 
v roce 1230, je dominantou hlavního města 
ostrova, Palma de Mallorca), jeskyně Hams 
(nedaleko městečka Porto Cristo jsou Dračí 
jeskyně nabízející dva kilometry chodeb 

56 l Profit

Krásná po celý rok
Dvě a půl hodiny letu a jste v ráji. 
Jmenuje se Mallorca 
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Jak se tam dostat
Na mezinárodní letiště v Palma de Mallor-
ca létá z Letiště Václava Havla Praha denně 
několik spojů, včetně nízkonákladových. Na 
ostrově si můžete půjčit auto buď přímo 
na letišti, kde se většinou prezentují nad-
národní řetězce autopůjčoven, nebo využít 
služeb místních, často levnějších půjčoven. 

NeODOLATeLNÁ PřITAŽLIVOsT.  
Ostrov Mallorca, který měří na délku  

110 a na šířku 90 kilometrů a na rozdíl  
od Kanárských ostrovů nabízí spoustu zeleně,  

ročně navštíví 14 milionů turistů.
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a podzemních prostor, úchvatné jsou i Ham-
ské jeskyně s bílými krápníky).

Jízda autem po Mallorce je ostatně sama 
o sobě nevšedním zážitkem. Jakmile sjedete 
z dálnice, ocitnete se často na úzkých silni-
cích, na kterých se mnohdy nevyhnou dvě 
protijedoucí auta. Domorodci se s nějakými 
nahodilými škrábanci na laku vozu příliš 
„nemažou“, tedy kromě těch, kteří pracují 
v půjčovnách aut. Těch je v Palma de Mallor-
ca dostatek, doporučujeme ale dopředu 
obezřetně vybírat, ceny jsou dosti rozdílné, 
nabídka služeb rovněž. 

IVO ČeRmÁk.(cermaki@mf.cz)FO
TO
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INZERCE     A191001407

Olivy a mandle
Hotel Carrossa původně býval velkým 
rodinným domem, statkem, který se jeho 
majitelé rozhodli přebudovat na rozsáhlý 
lázeňský areál s kosmetickými procedura-
mi, saunami, parní lázní a dvěma bazény. 
Nachází se na vrcholu kopce obklopený 
800 hektary pozemků pokrytých divokými 
levandulemi, nádhernými háji olivovníků 
a mandloní. Mnoho stromů a keřů zde stojí 
po staletí, kroutí se do tajemných tvarů, 
jako byste se najednou octli v lese Lórienu 
z Pána prstenů.
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Auto (nejen) do města
Jak přilákat nové zákazníky? 
Co třeba Kamiqem

Škoda předvedla nový model 
menšího sportovně užitkového 
vozu Kamiq evropským novinářům 

ve francouzském Alsasku. Akce začala 
tiskovkou na letišti Basilej–Mulhouse–
Freiburg, náročná testovací trasa zavedla 
českou skupinu do Štrasburku.

„Vozem Kamiq rozšiřujeme úspěšnou 
nabídku evropských vozů SUV o třetí 
model a poprvé také doplňujeme silně 
rostoucí segment městských SUV. Vůz  
v sobě spojuje klasické přednosti vozu 
SUV, jakými jsou větší světlá výška nebo 
zvýšená pozice sedadel, s agilitou kom-
paktního vozu a emocionálním designem 
typickým pro značku,“ řekl před jízdou na 
tiskovce produktový manažer automobilky 
Pavel Jína.

Jeho slova můžeme po ujetí několika 
stovek kilometrů potvrdit. Štrasburkem se 
Kamiq proplétal s jistotou, neztrácel se ani 
na silničkách v horském pohoří Vogézy. Jeho 
tvůrci namíchali zdařilý koktejl. 

Městský, skvěle odhlučněný crossover 
překvapoval svojí hbitostí, ani v prudce 
projížděných zatáčkách nebylo znát, že je 
o 37 milimetrů vyšší než jiný nový model 

automobilky, kompaktní Scala, s nímž je 
v mnohém identický. 

Chválíme proto skvěle nastavený podvo-
zek. Horší už to bylo se spotřebou; litrový 
„benziňák“ si vzal v průměru kolem sedmi 
litrů. Pravda ale je, že jsme vůz „nešetři-
li“. Nižší spotřebu a o hodně lepší zátah 
z nižších otáček nabídl druhý testovaný vůz 
s dieselovým motorem a sedmistupňovým 
DSG. Otázkou ale je, kdo za něj vydá skoro 
půl milionu korun. 

Stejně jako malá SUV Seat Arona a VW T-
-Roc stojí Kamiq na platformě koncernu VW 
nazvané MQB. Měří na délku 4241 mm, což 
znamená, že je o něco delší než Seat Arona 
(4138 mm) a Renault Captur (4165 mm), ale 
je kratší než Dacia Duster (4341 mm). 

Kamiq čerpá vydatně z nabídky „samo-
obsluhy“ koncernu VW. Chlubí se například 
bezpečnostní a informační výbavou, která 
je k vidění spíše u nejdražších modelů. Ve 
standardu je nabízen s bezpečnostním 
systémem Front Assist – sledováním vyjetí 
z pruhu. Boduje s automatickými full-LED 
světlomety. 

JAROsLAV mATĚJkA.(matejka@mf.cz)

TřeTÍ DO PARTy.  
Po Kodiaqu a Karoqu příjíždí třetí SUV Kamiq. 
Nenabízí ohromující zavazadlový prostor (400 l), 
zato přitažlivý design. Je očividné, že s ním chce 
automobilka Škoda přitáhnout pozornost hlavně 
mladých lidí.   

Ve stručnosti

Datum představení/prodeje:  
únor/září 2019 
První cena: 379 900 korun  
(1,0 TSI, 70 kW, výbava Ambition)
Místo výroby: Mladá Boleslav
Hlavní rivalové: Seat Arona, 
Volkswagen T-Cross, Peugeot 
2008, Renault Captur, Citroën 
C3 Aircross, Kia Stonic, Hyundai 
Kona, Suzuki  
S-Cross, Mazda CX-3

motory  
a převodovky

Kamiq je nyní nabízen s tříválco-
vým benzinovým turbomotorem 
1.0 TSI o výkonech 70 kW  
a 85 kW a naftovým čtyřválcem 
1,6 TDI o výkonu 85 kW. Nejslabší 
benzinová verze je spřažena  
s pětirychlostní manuální převo-
dovkou, silnější buď s šestistupňo-
vou manuální, nebo sedmistupňo-
vou automatickou, stejné je to  
i u verze s motorem dieselovým.
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Brutál
Sportovní off-road Raptor 
udivuje nejen vzhledem

Raptor (v překladu Dravec) je terénní 
speciál, povedený klon modelu 
Ranger, vyvinutý specialisty divize 

Ford Performance. Poznali jsme to při 
jízdě na navátých píscích moravské Sahary, 
na dohled od Bzence. Vůz s přehledem 
vyjížděl příkré svahy, kde to „civilní“ 
Ranger vzdával, ve stokilometrové 
rychlosti přeskakoval vyjeté koleje, nic ho 
nezastavilo. 

Co se na něm oproti dlouhodobě nejprodá-
vanějšímu pick-upu v Evropě změnilo? Tak 
především rozměry. Raptor se rozkročil na 
2028 milimetrů (bez zrcátek!), zásluhou no-
vých nárazníků se prodloužil na 5347 a po- 
vyrostl na 1873 milimetrů. Jeho světla výška 
činí 283 milimetrů (o 51 milimetrů více než 
u standardního Rangeru), je schopen překo-
nat brod o hloubce 850 milimetrů. 

Největší změna se ale odehrála na podvoz-
ku, krytém plechy z vysokopevnostní oceli 
o tloušťce 2,3 milimetru. Ten byl vyladěný 
pro rychlou jízdu nejen v pekle australské 
pouště Alice Springs, kde byl testován. 

Zadní náprava zůstala tuhá. Byla ale „obo-
hacená“ mnoha prvky, například mechanic-
kým prvkem zamezujícím pohybu nápravy 

v příčném směru (tzv. Wattův přímovod). 
Listová pera nahradily vinuté pružiny. Vpře-
du se objevila nová ramena z hliníkových 
slitin. Základní rám byl vyztužený, stejně tak 
i podélníky a příčníky za zadní nápravou. 

K tomu je třeba připočíst závodní tlumiče 
Fox Racing. Na silnici pracují s menšími 
silami, v extrémním terénu pak jsou v kraj-
ních polohách mnohem tužší. Dále pak je 
třeba zmínit účinnější brzdy: Raptor má 
kotouče i vzadu, narostly o 32 milimetrů. 
A pověstnou třešničkou na dortu jsou pneu-
matiky o rozměru 285/70 R17 s vyztuženou 
bočnicí a výrazným terénním dezénem 
speciálně vyvinuté ve spolupráci s firmou 
BF Goodrich.

Vrcholná nabídka modelu Ranger dostala 
nový dvoulitrový dvakrát přeplňovaný 
dieselový agregát o výkonu 213 koní. Vůz 
s ním akceleruje „na sto“ za 10,5 sekundy, 
což není na první pohled nijak ohromující. 
Stejně jako maximálka 170 km/h. Ale v této 
souvislosti je znovu třeba připomenout 
– Raptor není žádná F1, ale auto do fakt 
„hustýho“ terénu. 

JAROsLAV mATĚJkA.(matejka@mf.cz) 

Te s T

NeZAsTAvITeLNÝ.  
Řidiči mají k dispozici vedle přiřaditelného pohonu 
přední nápravy a redukce uzávěrky zadního 
diferenciálu i režimy Grass/Gravel/Snow, Mud/
Sand, Rock a hlavně Baja. Ten je určený pro rychlou 
jízdu terénem, když přiostří reakce na plyn a vypne 
stabilizaci. 

Ve stručnosti

Datum představení/prodeje: 
2018/2019 
První cena: 1 519 494 korun  
(2,0 EcoBlue bi-turbo, 157 kW)
Místo výroby: Thajsko
Hlavní rivalové:  
pouze Mercedes-Benz G 4x4²

motory  
a převodovky

Ford Ranger Raptor je nabízen 
pouze s jediným motorem, novým 
vznětovým 2.0 EcoBlue bi-turbo. 
Ten dosahuje výkonu 157 kW  
(213 k) a točivého momentu  
500 Nm. Spřažený je s desetistup-
ňovou automatickou převodovkou. 
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bezPečnostní riziko
Některé banky (ČSOB, mBank) argumentují 
také bezpečnostními riziky. 

„Při zpracování transakcí klademe velký 
důraz na bezpečnost, proto se i v případě 
okamžitých plateb zaměřujeme na vystavení 
a pečlivé otestování robustního a maximál-
ně bezpečného procesu. Zároveň nám velmi 
záleží na tom, aby byl produkt spolehlivý 
z pohledu klienta, což je možné zajistit až ve 
chvíli, kdy přistoupí ke schématu okamži-
tých plateb většina bank. Aktuálně jsou 
zpracovávány okamžité platby v pilotním 
provozu pouze mezi třemi bankami,“ vysvět-
luje mluvčí ČSOB Patrik Madle.

Většina konkurentů podle něj plánuje 
přistoupit ke schématu okamžitých plateb ve 
třetím až čtvrtém čtvrtletí letošního roku. 
ČSOB se přidá koncem roku 2019.

Nejblíže je spuštění okamžitých plateb 
Komerční banka. „Pilotní režim plánujeme 
na konec srpna. Plošné nasazení pak na kon-
ci září. Pilot znamená, že příchozí okamžité 
platby budou moci přijímat všichni klienti, 
odchozí platby budou moci iniciovat pouze 
zaměstnanci Komerční banky,“ uvedl mluvčí 
Komerční banky Michal Teubner.

brzda Pro e-shoPy
Instantní platby přinášejí podle odborníků 
zcela nový přístup k vyřizování transakcí. 
Historicky centrální banky prováděly tak-

zvaný clearing vždy na konci dne pro velké 
skupiny transakcí dohromady. Důvodem byla 
limitace technologií, standardů a také zákaz-
nických potřeb. To vše se ovšem dnes mění.

„Technologie pro instantní vypořádávání 
transakcí mezi bankami již existují a také 
vypukla bitva mezi jednotlivými dodavateli. 
Standard ISO 20022 pro obsah přenášených 
informací byl již také globálně akceptován, 
a navíc se rozvinula i regulace v této oblasti,“ 
popisuje Karel Kotoun.

Podle jeho slov navíc také zákazníci začí-
nají mít o instantní platby zájem. „Je to způ-
sobeno zrychlením dodavatelských řetězců. 
Například Amazon dodává v některých 
regionech zboží do 24 hodin, a eBay dokonce 
i do jedné hodiny. Pak není akceptovatelné, 
aby vypořádání mezi bankami trvalo déle 
než fyzické dodání zboží,“ uzavírá Karel 
Kotoun.

V Česku si však zákazníci e-shopů budou 
muset na rychlé dodávky zboží počkat, 
protože zrychlení celého procesu zamrzlo 
již v té nejjednodušší fázi – přepsání platby. 
Pro tuzemské internetové obchody je to 
nepříjemná zpráva. Jinak je obor na špičce 
v celé Evropě, ale zaváhání tuzemských 
bank může poskytnout konkurenční výhodu 
e-shopům ze zemí, kde je finanční sektor 
vyspělejší. 

DALIBoR DosTÁL.(dostal@mf.cz)

Ostatní banky se chtějí k trojici Česká 
spořitelna, Airbank a Creditas 
připojit až na konci letošního nebo 

na začátku příštího roku. 
Poslat peníze obchodnímu partne-

rovi a mít jistotu, že je během několika 
vteřin bude mít na svém účtu. Večer, 
o víkendu, ve svátek. To je hlavní výhoda 
okamžitých plateb, které měly od loň-
ského roku usnadňovat platební operace 
v Česku.

Jenže jako v mnoha dalších oblastech, 
tak i v případě okamžitých plateb tuzemský 
finanční sektor zaostal za nejvyspělejšími 
zeměmi. 

„V roce 2017 předpovídala zpráva ČNB, 
že instantní platby budou hlavním tématem 
minulého roku. S výjimkou České spoři-
telny, Airbank a banky Creditas se ovšem 
po instantních platbách slehl prach,“ 
upozorňuje Karel Kotoun ze společnosti 
Accenture. 

banky: není to PoVinné
Jeho slova potvrzují reakce oslovených 
bank. „Okamžité platby v českých korunách 
nejsou povinným schématem v platebním 
styku, banka je nemusí poskytovat. Momen-
tálně je to dobrovolné rozhodnutí banky. 
Každá banka má své priority a podle toho 
také realizuje projekty. Rok 2019 přinesl 
mnoho legislativních změn, tudíž jsme se 
soustředili právě na jejich plnění,“ říká Ště-
pán Dlouhý, mluvčí mBank. Novinku chtějí 
zavést až v roce 2020.

I některé další banky tvrdí, že to pro ně 
není priorita. 

„Český trh pokulhává zejména za Spoje-
nými státy a některými asijskými ekono-
mikami. Důvodem je zatím nedostatečně 
silná potřeba ze strany zákazníků. Ta bude 
ovšem s růstem online ekonomiky posilovat, 
a tak není pochyb, že během pár let budeme 
vyřizovat transakce v přímém přenosu,“ 
porovnává Kotoun.

60 l Profit

BusINe s sINfo.c Z

Bankovní hit pro 
podnikatele?  Okamžité platby spí 
Pouze tři banky poskytují v ČR okamžité platby. 
E-shopy bez nich ztrácejí na zahraniční konkurenci
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světlit praktický průvodce, daň se mu sama 
spočítá a v případě přeplatku se automaticky 
odešle i žádost o jeho vyplacení. Proto by 
toto nové rozhraní mohlo být zajímavé pro 
většinu poplatníků,“ věří ministryně.

Uživatelé systému mají mít lepší přehled 
o svých daňových povinnostech. Po jedno-
duchém a (údajně dokonale zabezpečeném) 
přihlášení budou mít k dispozici stav svého 
osobního daňového účtu či daňový kalendář. 
Ten ukáže, které povinnosti mají podnikate-
lé vyřízené a které je teprve čekají. Účet uži-
vatele bude obsahovat i přehled písemností, 
obsahující informace o tom, která podání již 
byla odeslána.

jednodušší Přiznání?
„Pomocí notifikací systém upozorní uživate-
le na blížící se daňové povinnosti,“ přibližuje 
mluvčí resortu financí Michal Žurovec. 
Potřebné informace mohou zájemci dostávat 
i na svou e-mailovou adresu. Projekt MoJe 

daně má také ulehčit vyplnění a odesílání 
daňových přiznání.

„Údaje zadané ve formuláři se následně 
automaticky vypočítají, zkontrolují, a má-li 
poplatník přeplatek, tak dojde i k vyplnění 
žádosti o jeho vrácení. Uživatelům budou 
k dispozici všechny elektronické formuláře 
nabízené Finanční správou. Původní for-
muláře budou postupně nahrazeny novými. 
Ty pomůže uživatelům vyplnit praktický 
průvodce,“ doplňuje generální ředitelka 
Finanční správy Tatjana Richterová.

Lidé se na portál budou moci přihlásit 
prostřednictvím tzv. e-identity, tedy nových 
občanských průkazů vybavených kontakt-
ním čipem. Finanční správa zároveň jedná 
o možnosti využít identitu pro přihlašo-
vání do internetového bankovnictví (tzv. 
SONIA), čímž by se systém zpřístupnil více 
než 5,5 milionu uživatelů, kteří internet 
banking běžně využívají. Samozřejmostí 
bude přihlášení prostřednictvím datových 
schránek.

Projekt MoJe daně bude propojen 
s Portálem občana. „Veškeré činnosti na 
projektu budou provozovány v prostředí 
se zajištěnou maximální možnou mírou 
zabezpečení,“ ujišťuje mluvčí ministerstva 
Michal Žurovec. 

JAkuB PRocHÁZkA.(prochazka@mf.cz)

Projekt MoJe (moderní a jednoduché) 
daně je podle ministerstva financí 
těsně před spuštěním. Online 

finanční úřad má začít v Česku fungovat 
už ve 4. čtvrtletí roku 2020. Vyřizování 
daňových povinností bude pro podnikatele 
podle vlády jednoduché, rychlé a přehledné. 

Revoluční změnu v daních slibuje Babišův 
kabinet už několik let. Součástí projektu 
MoJe daně byl od počátku právě online 
finanční úřad, který má být prvním krokem 
na cestě k modernímu daňovému systému. 

Osud nového zákona o dani z příjmů, jenž 
je dalším kamínkem do mozaiky, je zatím ve 
hvězdách. Živnostníky i zástupce firem nic-
méně zřejmě potěší i zrušení nebo sloučení 
některých daňových výjimek, které minist-
ryně financí Schillerová plánuje v daňovém 
balíku na rok 2020.

Schillerová zatím nechce prozradit, 
kterých výjimek z daně z příjmů se bude no-
velizace týkat. „Jisté je jen to, že nezrušíme 
slevy na děti a základní slevu na poplatní-
ka,“ říká.

Výše zmíněný online systém má pak 
nabídnout milionům poplatníků přehledné 
rozhraní a jednoduché vyřizování daňových 
povinností. Některé z nových funkcionalit 
jako automatické vyplňování daňových for-
mulářů, osobní daňový kalendář či přístup 
bez komplikovaných autorizací, představili 
v létě zástupci resortu financí médiím.  

insPirace V estonsku
„Inspirujeme se v zemích, které v elektronic-
ké komunikaci veřejné správy ušly největší 
kus cesty, například v Estonsku. Neděláme 
si ambice, že lidé začnou platit daně rádi, 
ale chceme jim tuto nepříjemnou povinnost 
maximálně usnadnit. Aby se online finanční 
úřad uchytil a lidé jej začali opravdu ak-
tivně využívat, musí nabídnout intuitivní, 
inteligentní a srozumitelné rozhraní,“ uvádí 
Schillerová.

„Po přihlášení do online finančního úřadu 
v něm občan najde většinu údajů již vypl-
něnou, případné nejasnosti mu pomůže vy-
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Jednoduché daně online? Prý už v roce 2020
Online finanční úřad má být podobný 
internetovému bankovnictví

Systém sám upozorní 
uživatele na blížící se 
daňové povinnosti
mICHAL ŽuROVeC,.mluvčí MF ČRFO
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„Mloci sežerou společnost. Tak to je,“ varuje 
Karel Čapek v románu Válka s mloky, dys-
topickém podobenství, ve kterém polovina 
lidstva vydělává na rozšíření inteligentních 
obojživelníků, zatímco druhá proti nim 
bojuje jako hrozbě pro samotnou existenci 
homo sapiens. 

Podobně rozporuplně lze vnímat mloka, 
který už za několik měsíců vystoupí na 
pobřeží poblíž německého letoviska Lubmin. 
Za sebou bude mít několik dní trvající 
1300 kilometrů dlouhou cestu po dně 
Baltského moře od ruských břehů Narvské 
zátoky. Nepůjde o mloka organického, nýbrž 
robotického. „Mlokem“ se totiž v plynař-
ském žargonu nazývá přístroj, který proleze 
celou délkou vznikajícího plynovodu Nord 
Stream 2, zkontroluje, zda je kontroverzní 
megastavba za osm miliard eur v pořádku, 
a v podstatě tak završí její dokončení.

Plynovod má dvěma paralelně vedle sebe 
probíhajícími potrubími do Evropy pumpo-
vat další miliardy kubíků ruského zemního 
plynu a vyhnout se přitom ukrajinskému 
území, podobně jako jeho starší bratr Nord 
Stream (bez číslovky na konci). 

Proč je stavba kontroverzní? Zatímco 
podle některých jde o zajištění bezpečných 
dodávek strategické komodity pro evropský 
průmysl i domácnosti za konkurenceschop-
né ceny, jiní mluví o zradě států východní 
Evropy a jejich předhození libovůli Kremlu. 

K takovým se řadil i Donald Trump, který 
až donedávna vyhrožoval sankcemi na 
dovoz výdobytků evropského automobilo-
vého průmyslu do Spojených států, přiteče-
-li Nord Streamem 2 byť jen jediný kubík. 
Paradoxně to nakonec může být právě 
americký prezident a jeho absurdní plán 
koupit Grónsko, kdo odblokuje zátku na oce-
lové rouře a pustí mloka do Evropy. Zkrátka 
Čapek v nejlepší formě.  BRZ

Les představuje velmi specifický typ majet-
ku. Vzhledem k nevyhnutelné dlouhodobé 
péči má mnoho vlastníků k porostu velmi 
blízký vztah, zvlášť v případě, když ho po 
ukradení komunistickým režimem získali 
před lety zpět. Nyní sledují, jak léta práce 
během několika měsíců ztratila na hodnotě. 
„Dříve to bylo tak, že z peněz za dřevo se 
daly všechny lesnické činnosti pokrýt. To se 
však překlopilo a nyní jsme v minusu,“ říká 
profesor Ivan Vaníček. Uznávaný expert na 
zakládání staveb dohlíží na rodinný majetek 
v okolí obce Lnáře na Strakonicku, včetně 
1400 hektarů lesa. 

 Jak se lnářských lesů dotkla kůrovcová 
kalamita?
Prolínají se dvě věci, a sice sucho a kůrovec. 
Strom si bere vláhu, a když jí má málo, tak 
je malinko zraněný. To kůrovec pozná a 
ví, na který strom má naletět. Historicky 
si přitom bral slabší stromy, tedy ne úplně 
odešlé, ale ani ne ty úplně zdravé. Pokud 
kůrovec vleze pod kůru zdravých stromů, 
které mají vláhy dost, tak ho zalijí smolou 
a zničí. Za normálních klimatických podmí-
nek vylétne jedna generace kůrovce ročně. 
V příhodných podmínkách vylétne však tři-
krát, a loni to bylo dokonce čtyřikrát. Když 
napadne jeden strom, tak další generace 
vylítne a napadne dalších deset, pak sto, 
pak tisíc stromů.  BRZ

Sestavování státního rozpočtu si každý 
rok žádá slušnou dávku kreativity, aby se 
vyhovělo požadavkům na utrácení, a přitom 
to vypadalo jako zodpovědné hospodaření. 
Letos ale musela Alena Schillerová smek-
nout kouzelnický cylindr a vytáhnout pár 
vypasených králíků.

Tím nejvykrmenějším je nepochybně no-
vela daňového řádu, jejímž smyslem je podle 
vlády ulehčit podnikatelům. Ve skutečnosti 
je pravý opak tristní pravdou. Podle Zprávy 
ke státnímu rozpočtu 2020 tato novela hodí 
do erární kasy o 16,2 miliardy více díky 
posunu splatnosti vratek DPH o 15 dní. 
Jednoduše řečeno, finanční úřady budou 
příští rok přeplatky DPH, které by měly 
podle stávající právní úpravy být vyplaceny 
v posledních dvou týdnech roku 2020, ode-
sílat až v prvních dvou týdnech ledna 2021. 
Vláda tedy pomáhá podnikatelům tak, že si 
od nich bez jejich souhlasu půjčí bezúročně 
16 miliard, přičemž další vratky budou po-
chopitelně také o dva týdny posunuty. Je to 
samozřejmě pouze jednorázový dodatečný 
příjem a v dalších letech by se neměl opako-
vat, pokud samozřejmě vláda nehodlá takto 
svérázně pomáhat podnikatelům i nadále 
a lhůty na výplatu vratek opět neprodlouží.

Další pozoruhodností, jíž se vláda dopo-
sud nepochlubila, je fakt, že po letošním 
vysátí 18 miliard korun z privatizačního 
fondu počítá s dalšími šestnácti a půl miliar-
dami na příští rok, které se objeví v kapitole 
Všeobecná pokladní správa.

Citelné přilepšení rozpočtovým příjmům 
pak představuje prodej emisních povolenek, 
které vytrvale zdražují a jejichž výnos je na 
letošek rozpočtován ve výši 7,4 miliardy, 
a v příštím roce dokonce už 17,3 miliardy. 
V reálu jde o dodatečné zdanění firem a do-
mácností, které vyšší ceny povolenek musejí 
zaplatit v cenách energií.  PP

CeLÉ TeXTy NA WeBu TÝDeNÍku

Válka s plynovody
Podivný plán Trumpa 
na koupi Grónska přišel 
vhod Putinovi

Musíme dřevo dostat z lesa
Potřebujeme hlavně odbyt, 
říká Ivan Vaníček, správce 
lesů v jižních Čechách

Bob a Bobek a Schillerová
Dodržení letošního 
40miliardového deficitu 
je na vážkách

pak představuje prodej emisních povolenek, 

V reálu jde o dodatečné zdanění firem a do-
mácností, které vyšší ceny povolenek musejí 
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Ne nadarmo se říká „náš zákazník, 
náš pán“. Snad každá společnost 
na světě dělá vše pro to, aby si své 

zákazníky udržela. V Nordic Telecom si to 
uvědomujeme a sepsali jsme několik rad, 
které považujeme za osvědčené a kterých se 
držíme, když jednáme s našimi zákazníky.

Vyřešit PožadaVky do konce
Je vhodné vyvinout při komunikaci s klientem 
maximální úsilí, aby se vše vyřešilo v rámci 
jedné komunikace. Každý zákazník předpo-
kládá, že bude jeho problém vyřešen, ideálně 
k jeho spokojenosti. To je základ kvalitní 
zákaznické péče v jakémkoliv odvětví. Pokud 
chcete spokojeného a věrného zákazníka, 
vyřešte každý jeho problém pečlivě a dotáh-

něte vše do konce. Nesmí mít důvod k tomu, 
aby zavolal či napsal znovu.

nesliboVat nesPlnitelné
Když někdo nedodrží svůj slib, vaše důvěra 
k němu opadne. A pokud jde o zákazníka, platí 
to dvojnásob.  

naučit se jednat asertiVně
Ovládat své emoce v nepříjemných situacích, 
to je, oč tu běží. Asertivita je základní komu-
nikační vlastností, kterou by si měl každý 
pracovník zákaznického servisu osvojit. 

být emPatický
Každý zákazník ocení empatický přístup 
– často mu stačí jen doopravdy pečlivě na-

slouchat, dát najevo svůj zájem a přistupovat 
k němu podle situace.

PozitiVní PřístuP
Toto pravidlo samo navazuje na předchozí 
dvě doporučení. Na zákazníka, a to na kaž- 
dého bez výjimky, skvěle funguje vstřícný 
a pozitivní přístup. Ochota pomoci, poradit, 
vysvětlit a nakonec popřát hezký den.  

nedělat ukVaPené záVěry
Je důležité zákazníka trpělivě vyslechnout 
až do konce. Mnohdy se totiž během jeho 
popisování problému může přijít na něco 
dalšího, co sám zprvu zapomněl zmínit a je 
to neméně důležité.

nelhat
Pokud k něčemu neznáme odpověď, je jistě 
lepší to na rovinu přiznat a zákazníkovi říci, 
že to obratem zjistíme, než předstírat, že si 
v dané situaci přesně víme rady.  

ONDřeJ mARCINkO,.Nordic Telecom

PoR ADNA

Existuje nějaký manuál,  
jak správně pečovat o zákazníka?
 
kAReL B., Olomouc 

 

Chcete víc?

Využijte naše Tržiště práce na www.kdpcr.cz, kde si daňového poradce můžete spolehlivě najít zadáním konkrétního  

požadavk  u  ,  přičemž se s vámi spojí ti poradci, kteří mají o spolupráci zájem. Stačí si jen vybrat.

Chcete se stát daňovým poradcem?

Využijte přípravných kurzů pro úspěšné zvládnutí odborné kvalifikační zkoušky, které Komora daňových poradců pořádá.  

Výběr je opravdu širo k  ý  . Nabídku vzdělávání najdete na www.kdpcr.cz.

Nevíte, jak na daně? Spolupracujte s daňovým poradcem!

Daňový poradce vždy chrání práva a oprávněné zájmy klienta.
 

  

dodržuje mlčenlivost odpovídá za škodu je profesně pojištěn

odborná zkouška garance zákona

Komora je členem:

Všichni daňoví poradci jsou v seznamu daňových poradců, který je zveřejněn na www.kdpcr.cz.

Komora daňových poradců ČR    , Kozí 4, 602 00 Brno
tel. +420 542 422 311, e-mail: kdp@kdpcr.cz

www.kdpcr.cz
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24. ZÁřÍ
kDO VÁs NAVeDe k ÚsPĚCHu?
Kdo všechno vám může pomoci rozjet váš byznys? 
Jaké jsou aktuální možnosti veřejné podpo-
ry podnikatelů ze strany agentur CzechTrade, 
CzechInvest, API či Technologické agentury ČR 
(TAČR)? Zástupci zmíněných institucí vám poradí 
na konzultačním dni, který proběhne poslední 
zářijové úterý v Hranicích na Moravě v sídle MAS 
Hranicko. Další informace poskytne regionální 
kancelář CzechInvest na e-mailu olomouc@
czechinvest.org.

1. řÍJNA
INJekce NA PoDPoRu ByZNysu
Pro malé a střední podnikatele je určen semi-
nář Grantové příležitosti pro podnikatele, který 
se uskuteční v úterý 1. října v sídle agentury 
CzechInvest v budově Ekonomické fakulty VŠB-
-TUO v Ostravě. Přednášející provedou zástupce 
byznysu mezinárodními nástroji financování pro 
inovační podniky. Nebudou chybět ani aktuální 
informace o podpoře programů TAČR a předsta-
ven bude program Horizon Europe. Zaregistrovat 
se můžete na businessinfo.cz/cs/online-nastroje/
kalendar-akci/seminar-ostrava-grantove-prilezi-
tosti-011019-282664.html.

15. řÍJNA
ZBAVTe se TRÉmy
Na workshop Sedm tipů pro dokonalou prezen-
taci, kde se naučí sebevědomě vystupovat, řídit 
diskusi a udržet pozornost diváků, zve (nejen) 

manažery Hospodářská komora, a to do svého 
pražského sídla (Na Florenci 15). Účastníci se 
mohou těšit na praktický nácvik asertivity,  
a především toho, jak se při prezentacích zbavit 
trémy, co nejlépe prodat myšlenku a přesvědčit 
o ní druhé. Více na havlikova@komora.cz.

16. řÍJNA
JAk NA ZAHRANIČNÍ kLIeNTy?
Jak najít a zaujmout zákazníky mimo Českou 
republiku? Vytvořte si efektivní systém, díky kte-
rému získáte nové kontakty v cizině automaticky, 
radí pořadatelé semináře Získávání zahraničních 
zákazníků pomocí digitálních nástrojů a zároveň 
nabízejí odpovědi, jak na to. Akce proběhne 16. 
října v pražském sídle agentury CzechTrade. Více 
informací včetně možnosti přihlášení na busi-
nessinfo.cz/cs/online-nastroje/kalendar-akci/ziska-
vani-zahranicnich-zakazniku-pomoci-282725.html.

17. řÍJNA
CHyTRÝ mARkeTING BeZ ROZPOČTu
Chcete výrazně oslovit klienty, ale tápete, jaké 
marketingové nástroje použít? Přijde vám klasický 
marketing příliš nákladný? Pak je právě pro vás 
určen seminář Jak na chytrý marketing bez 
rozpočtu. Přednášející prozradí nejen marke-
tingovým specialistům, ale i šéfům/majitelům 
firem, jak si vybrat z široké palety reklamních 
nástrojů, aby posílili šance na vyšší zisky. Účast 
na semináři, který pořádá Hospodářská komora 
České republiky, je za několikatisícový poplatek. 
Podrobnosti na krepelka@komora.cz.

25. ZÁřÍ
DAŇ Z PřIDANÉ  
HODNOTy (DPH)
•  daňové přiznání a splatnost 

daně za srpen 2019
•  souhrnné hlášení za srpen 2019
•  kontrolní hlášení za srpen 2019
eNeRGeTICkÉ DANĚ
•  daňové přiznání a splatnost 

daně z plynu, pevných paliv 
a elektřiny za srpen 2019

sPOTřeBNÍ DAŇ
•  daňové přiznání za srpen 2019
•  daňové přiznání k uplatnění ná-

roku na vrácení spotřební daně 
z topných olejů a ostatních 
(technických) benzinů za srpen 
2019 (pokud vznikl nárok)

30. ZÁřÍ
DAŇ Z PřIDANÉ  
HoDNoTy
•  žádost o vrácení DPH z EU dle  

§ 82 zákona o DPH
DAŇ Z PřÍJmŮ
•  odvod daně vybírané srážkou 

podle zvláštní sazby daně za 
srpen 2019

10. řÍJNA
sPOTřeBNÍ DAŇ
•  splatnost daně za srpen 2018 

(mimo spotřební daň z lihu)

15. řÍJNA
DAŇ sILNIČNÍ
•  záloha na daň za 3. čtvrtletí 

2019

20. řÍJNA
DAŇ Z PřIDANÉ  
HoDNoTy
•  daňové přiznání a splatnost 

daně k MOSS

21. řÍJNA
DAŇ Z PřÍJmŮ
•  měsíční odvod úhrnu sražených 

záloh na daň z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti

25. řÍJNA
DAŇ Z PřIDANÉ  
HODNOTy (DPH)
•  daňové přiznání a splatnost 

daně za 3. čtvrtletí a září 2019
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Chcete víc?

Využijte naše Tržiště práce na www.kdpcr.cz, kde si daňového poradce můžete spolehlivě najít zadáním konkrétního  

požadavk  u  ,  přičemž se s vámi spojí ti poradci, kteří mají o spolupráci zájem. Stačí si jen vybrat.

Chcete se stát daňovým poradcem?

Využijte přípravných kurzů pro úspěšné zvládnutí odborné kvalifikační zkoušky, které Komora daňových poradců pořádá.  

Výběr je opravdu širo k  ý  . Nabídku vzdělávání najdete na www.kdpcr.cz.

Nevíte, jak na daně? Spolupracujte s daňovým poradcem!

Daňový poradce vždy chrání práva a oprávněné zájmy klienta.
 

  

dodržuje mlčenlivost odpovídá za škodu je profesně pojištěn

odborná zkouška garance zákona

Komora je členem:

Všichni daňoví poradci jsou v seznamu daňových poradců, který je zveřejněn na www.kdpcr.cz.

Komora daňových poradců ČR    , Kozí 4, 602 00 Brno
tel. +420 542 422 311, e-mail: kdp@kdpcr.cz

www.kdpcr.cz
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V Praze (se zvrací) blaze
Město na Vltavě už dobyl kdekdo, 
Švédové, Němci, Sověti. A nyní opilci

Nepřiměřený růst návštěvníků, který 
vede k nadměrnému zahušťování 
oblastí, v nichž kvůli tomu trpí 

rezidenti. Ti jsou nuceni měnit svůj životní 
styl. Mají ztížený přístup k zařízením 
občanské vybavenosti, ovlivňuje to výrazně 
jejich duševní rozpoložení. Tak loni 
definovali akademici Joseph M. Cheer, 
Claudio Milano a Marina Novelli termín 
„overtourism“.

Kdoví, jestli podklady ke svým závěrům 
sbírali také v stověžaté metropoli. Pokud 
ne, měli by do ní ještě zavítat. Mohli by pak 
ke své studii přidat podkapitolu Alkoturisté 
v akci. A byla by hodně výživná. Do Prahy se 
totiž v posledních letech slétají pijani z celé 
Evropy. Našli tady ráj a vydatně přispívají 
k migréně starousedlíků. 

Jak je to možné? Jednoduše. Alkohol je 
tu levný a teče proudem nepřetržitě. To ví 
každý. Méně je už však známo, že radniční 
úředníci jsou zcela neškodní. Jen čas od 
času vysílají k nájezdníkům „fakt hustý“ 
apely, které by šlo přeložit zhruba tak-
to: „Cizinci, chlapci a dívky. Prosím vás, 
nechlastejte nám tady. (Tolik.) Není vám to 
blbé?“ 

Podobně postupují i „uniformovaní 
orgáni“. Rozdováděné násosky v uličkách 
Starého Města a Malé Strany napomínají, 
leč nepokutují. Nově zřízený noční starosta 
(sic!) jedná intenzivně s majiteli barů, ti se 
mu pak za zády nad long drinky smějí. A po-
slední obyvatelé centra i v největším letním 
parnu spali za zavřenými okny… 

Pařby přitom nejedou na plné pecky jen 
v noci. Už před mnoha měsíci Prahu ovládl 
fenomén zvaný beerbiky, šlapací pivní kola. 
Ty křižovaly městem přes den jako roz-
kolísané vratké kocábky a jejich jurodivé 
posádky vyřvávaly na všechny strany svoje 
radosti. I Dionýsos, bůh vína a nespoutané-
ho veselí, z toho musel být na větvi.

A co na to hlava centra? Pavel Čižinský, 
starosta Prahy 1 s jiskrným a hodně ener-
gickým pohledem, mladá naděje pražské 
politiky, je očividně v obraze. Jedna z jeho 
posledních hlášek, kterou zachytil i světo-
vý tisk, zní: „Centrum metropole se stává 
místem, kde lze vydělat spoustu peněz, ale 
nedá se tam žít.“  

Tož tak… 

JAROsLAV mATĚJkA.(matejka@mf.cz)
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