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Vážení přátelé,
letošní kulaté výročí sametové revoluce
a postupný návrat politických i hospodářských poměrů k normálu se často nese
ve znamení diskusí nad osudem demokracie u nás i ve světě, nad vývojem a charakterem osobních svobod, zkrátka nad
směřováním společnosti. Společnosti naší,
české, té evropské a koneckonců i celého
světa nebo alespoň toho, co se označuje
za „Západ“.

svědky hledání chyb. Ať už systémových
nebo osobních tehdejších vůdců. Ale právě
znovunabyté ekonomické svobody, postupně obnovované tržní právní prostředí
a otevřená ekonomika stojí za úspěchem
naší země v posledních třiceti letech.

Podobné diskuse považuji za normální
a potřebné. Vždyť v nich se tříbí cesty budoucnosti. Ale za stejně potřebné považuji
zdůrazňovat, že jsme po roce 1989 úplně
a úspěšně překlopili ekonomiku, hospodářství a stali jsme se liberální, svobodnou
tržní ekonomikou.

Přeji si, abychom v tomto vydrželi a dál
rozvíjeli svobodný trh a tím svobodnou
společnost. Neboť i dnes je společnost
vystavena nejrůznějším konceptům centrálního řízení, jednou s ohledem na životní
prostředí, jindy z důvodů potřeby regulovat a regulovat.

Dnes se to zdá tak samozřejmá věc!

Právě posledních třicet svobodných let
je nadějí a vzpruhou pro to, abychom
na hodnoty, které stály u zrodu sametové
revoluce a které rezonují celými našimi
dějinami, nerezignovali.

Vnímám tuto konverzi naší společnosti
jako úspěšnou a je škoda, že se úspěchy
v této oblasti málo zdůrazňují. Jsme spíše

Vlastně to ukazuje, že svoboda ducha
a svoboda trhu jsou neoddělitelné, alespoň v našem civilizačním prostředí.

To je myslím ten největší odkaz listopadových událostí roku 89. A největší výzva
do let dalších.

Jaroslav Kubera
předseda Senátu PČR

Milí čtenáři,
když krátce po listopadu 1989 začali politici v čele s prezidentem Václavem Havlem
a tehdejším ministrem financí Václavem
Klausem slibovat, že se vracíme na Západ
a do Evropy, poslouchalo se to dobře. Jen
jsme to všichni chtěli rychleji než za předpokládaných dvacet let. Ta doba nám
připadala neskutečně dlouhá…
Teď je třicet let po sametové revoluci a my
už součástí Evropy a západní civilizace dávno jsme. Svět nás uznává jako spolehlivého
partnera, ekonomické ukazatele mnohdy
překonávají výsledky tradičních evropských
demokracií, jejichž trh a společnost netrpěly
čtyřiceti lety nesvobody a šlendriánu.
Slavíme tři desetiletí svobody a svobodného podnikání.
Česká tisková kancelář v nich zažila
mimořádnou proměnu. Ze státní agentury poplatné vládnoucí straně se stala
nezávislou a sebevědomou tiskovou
agenturou, která nedostává ani korunu
dotací nebo koncesionářských poplatků.
Co si nevydělá prodejem své vlastní (nebo
partnerské) zpravodajské i nezpravodajské
produkce, to nemá.

Její servis využívají pro další publikování hlavně média, pro analýzy informací
a rychlé rozhodování pak státní a veřejné
instituce, regionální a oborové organizace, soukromé firmy, banky a pojišťovny.
Privátní i veřejné firmy navíc využívají
jedinečných distribučních možností ČTK
a dávají o sobě vědět prostřednictvím
kanálů do médií nebo přímo ke čtenářům.
Publikaci, jíž držíte v ruce, vnímáme jako
společného jmenovatele výše uvedených
skutečností. Připomínáme si 30 let svobody v ekonomice a podnikání, hlásíme se
k nejlepším tradicím české výroby a služeb.
Navíc jsme využili vzácné příležitosti, že
se horní komora parlamentu – Senát –
rozhodla toto slavné výročí připomenout
a uspořádala k němu konferenci „30 let
svobody“.
Přidali jsme k tomuto základnímu sloganu
podtitul „30 let svobodného podnikání“
a oslovili významné a zajímavé firmy
a podnikatele, aby se v této publikaci
představili. Nebo připomněli, že svou prací,
produkty a službami, svým vnímáním trhu
nebo celé společnosti přidali do vznikající
mozaiky svůj otisk.

Vzniklo něco jako kronika. Nechť slouží
zúčastněným firmám i Vám, čtenářům,
jako připomenutí, že před 30 lety se nám
o současné pozici v Evropě ani nesnilo.

Jaroslav Kábele
ředitel strategie a rozvoje ČTK
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Revoluční doba?
Pro mě obrovské štěstí
Za uplynulých 30 let jsme se museli naučit to, co několik
generací v západním světě. Nic moc jsme nezdědili, vše
jsme si museli uhrát sami, připomíná vicepremiér a ministr
průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

nikavé jedince, inovativní firmy, dobré školy
a špičkové vědce.
Co se naopak povedlo méně?
Nerad si stěžuji. Nikdy jsem nestavěl na neúspěchu nikoho jiného, vždy jsem se soustředil
na svoji práci a podnikání a s nimi spojené problémy jsem vždy bral jako výzvu. Samozřejmě
vnímám, že jsme si zde za čtvrt století vytvořili
velmi byrokratické prostředí, tisíce povinností,
vyhlášek a zákonů, které zdržují podnikatele i obyvatele. Štve mě, když se něco vleče.
Hodně se tomu teď věnujeme a snažíme se
to redukovat, ale je to neuvěřitelné, jak jsme si
dokázali často jednoduché věci zkomplikovat
tisíci prolobovaných výjimek apod. S tím jsou
spojené i nepřiměřené tlaky různých lobbistů.

Jaká byla 90. léta z vašeho profesního
pohledu?

Bylo to ale z velké části dáno tím, že byla
velká poptávka a malá nabídka a podnikání
šlo téměř každému. Mně bylo přes dvacet,
neuměl jsem z byznysu skoro nic, ale docela
jsem dřel. Začalo se nám dařit a záhy jsme
měli pár desítek zaměstnanců.
Konec devadesátek už byl jiný, byla větší
konkurence, banky obezřetné, zákazníci
vyspělejší. Kdo pochopil a přizpůsobil se,
obstál, kdo ne, skončil. Já v té době spoluzaložil Asociaci malých a středních podniků
a živnostníků. Během dalších 20 let jsme
dostali malé podnikatele do středobodu
dění celé společnosti. Lidé je přestali vnímat
jako zbohatlíky, ale jako nedílnou součást
společnosti. Rodinné firmy, venkovské provozovny, začínající firmy, řemeslníky. Měl jsem
obrovské štěstí, že jsem žil v revoluční době.
Co se z dnešního pohledu podařilo?
Vezmu-li jen oblast podnikání, máme vcelku
jasná byznysová pravidla. Potvrdili jsme, že
naši lidé jsou pracovití a nápadití. Lidé se
dnes už nestydí říci nahlas, že něco umí.
Za těch 30 let jsme se museli naučit to, co
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Začal jsem podnikat hned v roce 1990, ještě
na vysoké, a hrozně rád na tu dobu vzpomínám. 90. léta byla v České republice nejen
v podnikatelském světě hodně specifická.
Vše jsme se učili za pochodu a začali se
víc než dřív starat sami o sebe. Měli jsme
tu možnost. Najednou tu byla demokracie
a svoboda, ale ne úplně se vědělo, jak s ní
naložit. Bylo třeba nově nastavit mantinely
a hranice toho, co bude nadále spravovat
stát a co bude regulovat trh, tedy podnikatelský svět sám. Takže přišla privatizace
a relativně rychlý kapitalismus se všemi
plusy a minusy, které velká rychlost přináší.
Centrálně řízenou ekonomiku nahradil
model volného trhu, silné postavení soukromého vlastnictví. Po malé a velké privatizaci
se ve dvou vlnách uskutečnila privatizace
kuponová, což byla úplná revoluce. Rozjíždělo se podnikání, zakládaly se rodinné firmy
a my měli pocit, že jsme dobří, poněvadž se
dařilo.

V mé pozici to nyní vidím ještě více. Na MPO
a na organizace pod ním bylo historicky
napojeno obrovské množství zájmových
skupin. Energetika, těžba, telekomunikace,
kritické suroviny, sanace, rekultivace… Za 30
let jsme ta chapadla vlivových skupin i jedinců nedokázali odřezat. Netvrdím, že všechno
bylo zkorumpované, ale prostor, který se
vlivným nechal, byl příliš velký, a oni si v něm
dělali, co chtěli. Ministři většinou dělali, že to
nevidí. To skončilo.
Beru to postupně, a i když vím, že si tím
dělám hodně nepřátel, nepřestanu.

několik generací v západním světě. Nic moc
jsme nezdědili, vše jsme si museli uhrát sami.
Pravdou je, že mnozí měli zajímavé možnosti
pořídit si relativně výhodně aktiva, vzniklá
dávno před revolucí. Ale ať už začal každý
jakkoliv, hlavní kritérium úspěchu je, jestli
přežil dodnes.
Není problém založit firmu a mít pár let
hezké výsledky. Obdiv zaslouží každý podnik, který přežije generaci, úspěchy i krize.
Za skoro 30 let v aktivním byznysu, v asociaci a nyní ve vládě jsem se seznámil s tisíci
podnikatelů, manažerů a musím smeknout,
co vše se nám podařilo.
Úžasné firmy v regionech, poctiví zaměstnavatelé, živnostníci, podnikatelé, kteří žijí
od nevidím do nevidím svojí prací. Ti jsou
základem celého dnešního úspěchu naší
ekonomiky. Umíme navíc skvěle inovovat.
I proto vytyčujeme vizi naší země jako země
budoucnosti – Czech Republic: The Country
for the Future. Po 30 letech nejenže měníme
priority a provazujeme vědu s průmyslem,
obchodem a službami, ale rovněž jinak prezentujeme naše výsledky. Sebevědomě, jako
země, která má schopné, vzdělané a pod-

V České národní expozici na MSV v Brně letos
poprvé nabízelo své služby třináct státních
organizací, které podporují tuzemský byznys.

Jaké je hlavní poučení z uplynulých dekád,
pokud jde o svět firem?
U byznysu nelze generalizovat. To, co
funguje u jedné firmy, nemusí být návodem
úspěchu pro někoho jiného. V tom je ostatně
kouzlo podnikání. Znám majitele firem, kteří
na první pohled vypadají, že neumí do pěti
počítat, a jsou nesmírně úspěšní. A znám
řadu napomádovaných manažerů, za kterými není mimo powerpointových prezentací
v podstatě nic velkého.
Zmínit se dá fakt, že dlouhodobě přežije
nejen ten, kdo táhne firmu v dobách růstu,
ale hlavně ten, kdo dokáže odhadovat
a hlavně řídit rizika. Zkušený manažer ví, že
v době růstu se musí připravit na dobu horší,
nesmí vše projíst ani proinvestovat, protože
v dobách špatných bude potřebovat jak
hotovost, tak nízké splátky úvěrů.
Stejně to funguje v rodině i v řízení státu.
Výhodou u firem je to, že nakonec rozhoduje
výsledek, ten musí být cílem, komunikace je
jen nástrojem. V politice mám někdy pocit,
že cílem je právě ta komunikace a že o výsledek příliš nejde. n

Česko chce patřit mezi
nejvyspělejší země světa
Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo Inovační strategii
a razí vizi Czech Republic: The Country for the Future.
Do konce roku má být hotova Národní hospodářská strategie.
Inovace a ještě jednou inovace. S cílem, aby se
Česká republika stala zemí pro budoucnost, která bude do roku 2030 mezi dvacítkou nejvyspělejších ekonomik světa. Proto vznikla Inovační
strategie a Ministerstvo průmyslu a obchodu
(MPO) spolu s dalšími institucemi prosazuje
motto a národní hospodářskou vizi Czech
Republic: The Country for the Future.

či přímo The Country for the Future. Republika má také národní téma umělé inteligence
a pracuje na tom, aby v zemi vzniklo Evropské
centrum excelence. Z loga Inovační strategie

Zároveň resort, ve spolupráci s dalšími klíčovými subjekty, připravuje navazující zásadní
dokument – Národní hospodářskou strategii.
Ta nastíní, kam se chce Česká republika
v hospodářství v příštích zhruba deseti letech dostat. Řadu věcí se daří plnit už nyní.
„Pro budoucnost českého průmyslu je naprosto zásadní podpora aplikovaného průmyslového výzkumu a jeho propojení s praxí, což
činíme historicky největší podporou, jak potvrdil ČSÚ, ve výši 1,93 procenta HDP,” říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel
Havlíček. A dodává: „Českou republiku už
neprezentujeme jako zemi příběhů, ale jako
zemi pro budoucnost – Czech Republic: The
Country for the Future. Zemi, kde podporujeme přidanou hodnotu. Nejsme a nechceme
být pouze montovnou. Proto podporujeme
související technické a duální vzdělávání, proto chystáme další podpůrné nástroje.“
S rozvojem inovací pomůže mimo jiné
účelová podpora, například programy Trend

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel
Havlíček v Brně

Czech Republic: The Country for the Future
se mezitím stal celonárodní brand České
republiky, národní hospodářská značka.
Tento koncept nesmí chybět v připravované
Národní hospodářské strategii (NHS). Tedy
v zásadním dokumentu, který v tuzemsku
řadu let chyběl. Vizi NHS chce MPO představit do konce letošního roku. Definovat bude
klíčové segmenty české ekonomiky a vztahy
mezi nimi. Celá strategie má obsahovat
i konkrétní nástroje, časový harmonogram,

finance a podobně. Její součástí bude rovněž
Národní investiční plán. To vše sleduje posílení konkurenceschopnosti země, která stojí
a padá s rozvojem obchodu, podnikatelského prostředí a průmyslu.
A která zohledňuje kvalitu a směřuje
k technologické excelenci, nikoliv k nízkým
cenám. „V Národní hospodářské strategii
nám jde zejména o podporu neotřelých,
inovativních a chytrých technologických
řešení v různých oblastech hospodářství,
nabídku služeb na míru a podobně,“ říká
náměstek ministra průmyslu a obchodu
Jan Dejl. Zároveň připomíná: „Nebojme se
konkurence. Čeští vědci, vývojáři i podnikatelé se už dnes směle vyrovnají světovému
standardu, leckde patří mezi naprostou
světovou špičku a lídry."
Výsledky se mají dostavit záhy. „Věřím, že
to nebude dlouho trvat a z České republiky
bude respektovaná a spolupracující země,
která generuje a chrání své know-how,“ říká
náměstkyně ministra průmyslu a obchodu
Silvana Jirotková.
Na inovacích stejně jako na Národní
hospodářské strategii pracuje řada lidí ze
všech možných oblastí a koutů republiky.
„Věřím, že budou pracovat nezávisle na tom,
kdo je zrovna u moci. Ke klíčovým věcem
nelze přistupovat stylem ‚Po nás ať přijde
potopa’. Je třeba zachovat kontinuitu, dobré
a kvalitní dál rozvíjet a posouvat dopředu.
Tak, abychom Českou republiku mohli právem označovat jako zemi pro budoucnost,
“ uzavírá vicepremiér a ministr průmyslu
a obchodu Karel Havlíček. n
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Společnost AAA Auto má dnes
ve čtyřech zemích síť padesáti sedmi poboček,
kde se nabízí téměř 20 tisíc automobilů.

Karolína Topolová je v čele skupiny
AURES Holdings, která značku
AAA AUTO provozuje, sedm let.

čtrnáct poboček, příští rok bychom se chtěli
dostat až na téměř dvojnásobek současného počtu zastoupení. Polsko se tak stane
naším druhým největším trhem po České
republice a předběhne Slovensko, kde máme
v tuto chvíli šestnáct poboček. Naším cílem
je prodávat v Polsku v příštím roce až 25 tisíc
automobilů. Pro představu, na Slovensku
prodáváme ročně zhruba 18 tisíc. Nezahálíme ani v České republice, kde jsme teď
v listopadu otevřeli naši druhou pražskou
pobočku, a to v Čestlicích; specializuje se
na prémiové vozy.
Poptávka i nabídka automobilů se v čase
mění, o jaké vozy je letos největší zájem?

Fota: AAA Auto

Tradičně patří mezi nejprodávanější značky
Škoda s modely Octavia, Fabia nebo Rapid.
Dále pak VW Passat nebo Golf či Hyundai
i30. Vozy Škoda tvoří v České republice stabilně kolem třetiny prodejů. Z 52 procent si
zákazníci pořizují automobily v benzínovém
provedení, 82 procent jsou vozy s manuálem, 84 procent má náhon na dvě kola. Více
než 56 procent aut je v provedení SUV, MPV
nebo kombi. Nejoblíbenějšími barvami jsou
stříbrošedá, bílá a černá.

AAA AUTO

Zdaleka nejen obchodník
s ojetými vozy
Síť autocenter AAA AUTO působí v České republice
už bezmála třicet let. Aktivity firmy ale dávno přesáhly
hranice a zákazníci se počítají na miliony. Už sedm let
stojí v čele skupiny AURES Holdings, která značku AAA
AUTO provozuje, generální ředitelka a předsedkyně
představenstva Karolína Topolová.
Jak vnímáte vývoj značky AAA AUTO
za 27 let její existence?
Když jsem vstoupila před dvaadvaceti
lety do společnosti, abych založila tenkrát
v tomto oboru nevídané call centrum, byla
společnost na vzestupu. Díky smělým vizím
tehdejšího majitele a tvrdé práci spousty
kolegů se firma rozrostla na současných padesát sedm výkupních a prodejních poboček
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ve čtyřech zemích, tedy dvacet čtyři v České
republice, třináct v Polsku, šestnáct na Slovensku a čtyři v Maďarsku.
Ušli jsme hodně velký kus cesty a jsem ráda,
že se nám daří zákazníkům ukazovat, že i trh
s ojetými vozy se dá provozovat na vysokém
standardu. Většina bazarů z porevolučních
devadesátek zkrachovala, protože nedokázaly nabídnout tak široký výběr, celostátní

pokrytí pobočkami, záruky, dostatečné
prověřování aut nebo neměly tolik partnerů
poskytujících úvěry k nákupu aut na splátky.

na trhu, automobil si pojistí, může si vůz také
krátkodobě nebo střednědobě pronajmout.
Největší novinkou posledních měsíců je
prodej on-line. Zavedli jsme také specializovanou značku pro výkup a prodej zánovních
vozů Mototechna, značku luxusních vozů
Mototechna Premium a pro obchodování
s youngtimery segment Mototechna Classic.
Nejsme tedy jen obchodník s ojetými vozy,
ale stáváme se komplexním poskytovatelem mobility i místem pro automobilové
nadšence. Zároveň vyvíjíme vlastní aplikace
a technologická řešení pro výkup, prodej
a řízení skladových zásob vozů, které dál pro-

Zastavme se u té široké nabídky služeb.
Co všechno zahrnuje?
Už od vzniku AAA AUTO jsme vždy zákazníkům nabízeli více než naše konkurence.
Jako první jsme začali automobily vykupovat
do svého vlastnictví, abychom zjednodušili
prodejní proces a mohli za nabízené vozy
ručit. Nebo jsme nabídli možnost mobilního
výkupu, kdy dojedeme za zákazníkem prakticky kamkoliv a šetříme mu tak čas.
V současnosti u nás může zákazník prodat
starý automobil, koupit si nový, na místě
si může vybrat z několika nabídek financování od největších finančních společností

Společnost AAA AUTO se objevila
na trhu jako mnoho jiných bazarů brzo
po sametové revoluci a její zakladatel
na počátku prodával jen s jedním prodejcem v malé mobilní buňce sotva desítku
aut. Od té doby se mnohé změnilo. Dnes
existuje ve čtyřech zemích síť padesáti
sedmi poboček, kde se nabízí téměř 20
tisíc automobilů. Ročně jich společnost
prodá 83 tisíc. Počet zákazníků, kteří vůz
prodávali nebo nakupovali, se už přehoupl přes 2,3 milionu.

dáváme po celém světě, to vše díky podpoře
naší inovační laboratoře AuresLab.
V loňském roce jste prodali historicky nejvíce automobilů, téměř 83 tisíc. Podaří se
letos tento rekord překonat?
Vzhledem k dosavadním výsledkům, kdy
jsme za deset měsíců prodali 73 tisíc aut,
očekáváme, že loňský rekord překonáme.
V červenci jsme poprvé v historii firmy
prodali přes osm tisíc vozů za jeden měsíc,
denně pak v rámci celé skupiny v průměru
prodáváme 250 aut. Jen v České republice
jsme do konce října prodali víc než 40 tisíc
automobilů. To z nás dělá na českém trhu
největšího individuálního prodejce nejen
mezi ojetými vozy, ale i mezi novými.
Letos jste v rámci skupiny otevřeli jedenáct
výkupních a prodejních poboček a také
nové call centrum v Polsku. Co plánujete
dál?
Při expanzi se i nadále chceme zaměřit
především na Polsko, které má díky své rozloze, velikosti automobilového trhu a počtu
obyvatel neskutečný potenciál. Na konci
tohoto roku bychom v Polsku měli mít

Značky AAA AUTO i Mototechna se v podstatě od svého vzniku spojují se známými
jmény. V minulosti například Jaromír Jágr,
Patrik Schick, Ben Cristovao, Mahulena
Bočanová nebo Halina Pawlovská. Teď jste
dokonce jako snad úplně první prodejce
ojetých automobilů také partnerem nejvyšší fotbalové soutěže. V čem vidíte výhody
těchto spojení?
Jsme lídr na trhu, ale jako u každého prodejce je potřeba netlačit jen na prodej, ale
i podporovat značku a neustále se připomínat potenciálním zákazníkům. Každá
spolupráce nám pomáhá seznámit širokou
veřejnost s naší nabídkou a službami z jiné
perspektivy.
Díky spolupráci s nejvyšší fotbalovou ligou
jsme se dostali k fotbalovým fanouškům
a navázali jsme nejedno partnerství i na poli
B2B. Podporujeme také individuální sport,
našimi tvářemi jsou špičkové tenistky
Karolína a Kristýna Plíškovy. Herci Václav
Vydra, Maroš Kramár nebo Chantal Poullain
nám pomáhají budovat značku tradičními
kanály, jako je televize nebo rádio. Influenceři nás zase přibližují mladým lidem nebo
třeba maminkám na rodičovské dovolené.
Chystáme nový projekt se zpěvákem Janem
Smigmatorem, který poběží na Facebooku.
Podporujeme i neziskové projekty
v segmentu bezpečnosti dopravy, jako je
Nebouram.cz nebo Senior bez nehod.
Nejvíce mě těší, že téměř dvě dekády
můžeme podporovat Dětskou dopravní
nadaci, která pomáhá sirotkům obětí
dopravních nehod. n
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BLAŽEK PRAHA

Spojení nejvyšší krejčoviny
a vrcholového sportu
Nedávné mistrovství světa v basketbalu, které se poprvé v historii konalo v Číně, skončilo
vynikajícím 6. místem české reprezentace. Tento mimořádný počin, jemuž vydláždil cestu
postup z kvalifikace šampionátu – stalo se tak po dlouhých 37 letech – je současně úspěchem
pro českou módní značku Blažek.
Tradiční výrobce pánských oděvů BLAŽEK
PRAHA oznámil spolupráci s národním týmem
košíkářů zkraje letošního roku. Šlo o logický
krok: značka Blažek obléká už třetí sezónu
jednu z reprezentačních opor, rozehrávače
Tomáše Satoranského. Ten soutěží v NBA, kde
je zvykem, že hráči chodí na zápasy v oblecích,
v týmu Chicago Bulls – a je dvojnásobným vítězem Mattoni NBL All-Star Game ve smečování.

Pohodlí s károvým vzorem
Přehlídce kolekce, která se uskutečnila
17. 2. v Centru Chodov, předcházelo něko-

lik měsíců příprav. Specialistka Krejčovství
Blažek Iva Soušková musela za několika
hráči vycestovat do jejich evropských
klubů. „To se však vyplatilo a veřejnosti
se mohla představit zcela neotřelá sada
pánských obleků a košil včetně jejich
nositelů,” pochvaluje si oděvní společnost.
Materiály, pocházející z dílen nejlepších italských a britských výrobců látek, vybíral ruku
v ruce se specialistkami Krejčovství Blažek
reprezentant a hráč ČEZ Basketball Nymburk
Vojtěch Hruban. Vlněná obleková látka z řady
Travel Suit od výrobce Cerruti je ideální pro

muže, kteří stejně jako vrcholoví sportovci
tráví hodně času na cestách, zní doporučení
od dodavatele.
Košilovina pochází z produkce Thomas Mason, specialisty na bavlnu a pro Blažka jedné
ze sázek na jistotu. „Je to pohodlné, což je
pro nás to důležité, a navíc v tom vypadáme
skvěle,“ zhodnotil výsledek člen reprezentace
Jaromír Bohačík.

Česká módní značka Blažek navázala spolupráci s basketbalovou reprezentací České republiky. První zprava majitel módního domu Ladislav Blažek

Oblek vyniká nejen velmi pohodlnými materiály, ale i výrazným káro vzorem. „My jsme,
myslím, od začátku chtěli nějakou kostku
a Vojta to pobral tak, že je v tom trošku té

naší národní barvy, takže to má i nějakou
hloubku a téma,“ uvedl Bohačík.
O národních barvách promluvil i zakladatel
módní značky Ladislav Blažek. „To propojení
české módy a českého sportu pro mě bylo
zásadní. Jsem moc rád, že se spolupráce takto vydařila, a my u Blažka budeme hráčům
na MS držet palce,“ zdůraznil půl roku před
netušeným sportovním výsledkem.

Vždy se dá nakombinovat
něco nového
Tomáš Satoranský (na fotografii vpravo)
rád nosí v běžném životě klasické neformální i společenské oděvy. U Blažka si oblíbil kolekci Lanificio Cerruti, utkanou z přízí
merino ovcí z Queenslandu v Austrálii.
„Spoluhráči i členové realizačního týmu si
hodně všímají méně formálních outfitů,
vybírali jsme zábavné barevné kombinace.
Chválí mi outfity a ptají se mě, odkud jsou.
S legrací jim říkám, že to je Euro Style, a je
zajímá, jaká je to značka,” uvedl Satoranský pro firemní magazín.

Pokud jde o novou kolekci pro vás, máte
nějaká přání? Co vám třeba v šatníku chybí?
Ne, moc se mi líbí, že mám v šatníku
klasické obleky, saka, tuxedo, ale také víc
neformálních kousků. A líbilo by se mi pokračovat v neformálních barevnějších kombinacích. Myslím, že se vždy najde něco, co
od Blažka ještě v šatníku nemám a budu to
chtít. Móda je hrozně proměnlivá a vždy se
dá nakombinovat něco nového.
(převzato z www.blazek.cz)

8

LISTOPAD 2019

Fota: Blažek Praha

Co říkáte na novou kolekci oblečení
od Blažka pro národní basketbalový tým?
Moc se mi líbí. Je skvělé, že je v našich
národních barvách. Líbí se mi, že to je mladistvé, zábavné i že to jde ke sportovcům.
Kluci v tom vypadají dobře a myslím, že
nás to bude opravdu bavit nosit.

Lídr na trhu pánské módy
Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. byla založena v roce 1992. V současnosti zaujímá přední
místo mezi výrobci oděvů na českém trhu. Jejím hlavním předmětem činnosti je výroba
a prodej pánských oděvů.
Od svého založení se módní dům Blažek snaží o vyplnění mezery na trhu pánské módy. Zaměřuje se především na vysokou kvalitu, precizní zpracování a nadstandardní doplňkové služby, jako jsou například individuální úpravy oděvů, šití košil na zakázku, odborné poradenství.
Podle žebříčku ATOK (Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu) za rok 2018
je BLAŽEK PRAHA největší tuzemskou oděvní společností. S vůbec nejvyššími tržbami
(577 milionů korun) obhájila firma prvenství za rok 2017.

Dlouhán a měřenky

Pod značkou Blažek jsou dvakrát do roka prezentovány nové kolekce oděvů a módních
doplňků, které jsou nabízeny výhradně ve vlastní síti značkových prodejen. V současnosti
mohou zákazníci navštívit 26 prodejních míst v České republice a osm na Slovensku.

Ambasador Krejčovství Blažek Tomáš Satoranský (výška 201 centimetrů, pozn. red.),
který už několik let v zámoří předvádí, že
spojení nejvyšší pánské krejčoviny a vrcholového sportu má co nabídnout, na téma Blažek
říká: „Oděvy od něj mám moc rád a skvěle mi
sedí. Líbí se mi, že jde o českou značku, kterou
můžu prezentovat v Americe, a jsem pyšný
na to, že český design je natolik propracovaný
a má světovou úroveň. Díky mé postavě je
obtížné najít v klasické konfekci dobře padnoucí oděv, proto využívám služby Made to
Measure. Oděv mi vždy sedne jako ulitý a baví
mě, že se mohu podílet i na jeho designu.“

Značka Blažek věnuje maximální pozornost výběru svých dodavatelů, mezi které patří
kromě renomovaných fotografů, grafiků a designérů především proslulí výrobci luxusních
oděvních materiálů z Itálie, Francie a Španělska.

Právě snaha o zviditelnění služby Made to
Measure, tedy šití obleků a košil na míru,
položila základ pro pouto se Satoranským
a následně s celou basketbalovou reprezentací. „Jsme přesvědčeni, že móda a sport
k sobě patří, proto jsme se rozhodli oslovit
Tomáše Satoranského. Hledali jsme individualitu, člověka, který je úspěšný nejen v Čechách, ale i ve světě a jednoznačně vybočuje
z davu,“ sdělil v listopadu před dvěma roky,
kdy Blažek novou kampaň oznámil, jeho
marketingový ředitel Antonín Wierer.

Každý zákazník má od roku 2002 možnost stát se členem zákaznického Blažek klubu
a využívat exkluzivní výhody členů. Aktuální počet registrovaných členů překračuje hranici
100 tisíc.

V obleku i na hřiště
Kromě propagace zakázkového šití vedla Blažka k tomu kroku i snaha poukázat
na technologický vývoj luxusních materiálů,
se kterými ve svých kolekcích běžně pracuje.
Podle pražského krejčovství jsou vysoce
funkční, odolné proti mačkání, pružné a zároveň splňují veškeré parametry špičkového
pánského obleku a očekávání moderního
úspěšného muže.
Nové možnosti ztvárnil fashion film o novém
obleku The Moving Suit. „Jde o městský
oblek, který odpovídá tempu doby a vychází
ze skutečných potřeb dnešního muže. Zpracování přízí přináší přirozenou odolnost látky
proti mačkání a zaručuje perfektní vlastnosti

během celodenního nošení. Materiál je
komfortní, ale současně hydrofobní a funkční, koncipovaný tak, aby zvládl i nečekané
události a nejrůznější překvapení. Pokud
se jeho nositel chystá po práci za zábavou,
nemusí se již převlékat do jiného oděvu. The
Moving Suit jednoduše nepotřebuje žádnou
alternativu,” sdělila firma.
Videoklip zachytil Tomáše Satoranského
na basketbalovém hřišti. Během dne se
neplánovaně zastavuje na hřišti a uvolněně
si zahraje s dalšími hráči, kteří trénují na svůj
důležitý zápas. „Vlněný oblek který má
na sobě, je důkazem, že pokud je z kvalitní
látky a dobře ušitý, může se v něm muž svobodně pohybovat a trochou i sportovat,” říká
Ladislav Blažek. n
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kových firem nakoupila a začlenila je do své
skupiny. Každou takovou akvizicí skokově
vzrostl počet zákazníků, což pochopitelně
zvyšovalo nároky na řízení společnosti.
Dlužno dodat, že všechny nákupy financovala Bohemia Energy ze svého, bez bankovních
půjček.

Bohemia Energy

Z malé firmy mezi stovku
největších
V roce 2005 první – a dnes v segmentu domácností
a malých a středních firem největší alternativní dodavatel
energie na českém trhu. Zakladatelé Bohemia Energy
dokázali před čtrnácti lety rychle využít uvolnění trhu
s elektřinou, později firma přidala do nabídky také plyn
a expandovala do zahraničí.
ších pracovních období.“ Zároveň se majitelé
museli vypořádat i s určitou nedůvěrou, kdy
zákazníci nevěděli nic o fungování alternativních dodavatelů. Po dvou těžkých letech
však bylo jasné, že prorazili.

Vymýšlet stále nové věci bylo třeba i poté, co
se firma pevně etablovala na trhu a začala
slušně vydělávat. „Jakmile na chvíli polevíte,
přestanete přinášet do firmy inovace, nesnažíte se o to, abyste měl více spokojených
zákazníků, začne firma chřadnout. A může
to být proces, který už se nedá zastavit,“ říká
Písařík a uvádí příklady některých inovativních produktů, jako je Garance nebo Energie
A++, se kterými Bohemia Energy přišla na trh
jako první.
Kromě výhodných cen energií zajišťuje
Bohemia Energy i komplexní zákaznický
servis a energetické poradenství, kdy lidem
pomáhá s dalšími možnými úsporami v do-

Skutečnost, že Bohemia Energy vstoupila
na trh jako první alternativní dodavatel, jí
další působení nijak neulehčilo. Naopak.
V pozici pionýra razila dosud neznámou cestu ostatním a zpočátku se setkávala i s nedůvěrou. Nicméně podařilo se jí ve vytvářejícím
se konkurenčním prostoru oslovit velkou
skupinu zákazníků, kteří nechtěli zůstávat
u monopolních dodavatelů. Náskok v počtu
klientů, který získala tehdy, si společnost
udržela dodnes.

Společnost má v současnosti už více než 600 zaměstnanců.

„Díky nám se podařilo rozhýbat trh a pomoci zákazníkům k nižším cenám, bohatším
službám a lepší kvalitě zákaznické péče,“ říká
zakladatel Bohemia Energy Jiří Písařík.

Hlavně nepolevit
Jiří Písařík přiznává, že první roky podnikání nebyly úplně lehké: „Začal jsem stavět
Bohemia Energy a zároveň chodil do práce,
protože jsem musel vydělávat, neměl jsem
žádné jiné peníze. Moje žena zatím s miminkem chodila do naší nové firmy a řešila
veškerou agendu. To bylo asi jedno z nejtvrd-

Podpora a pomoc dětem

Fota: Bohemia Energy

Společnost Bohemia Energy založili v říjnu
roku 2005, tedy hned jak to liberalizace trhu
s energiemi dovolila, Hana a Jiří Písaříkovi.
O rok později začali jako první alternativní
dodavatel zásobovat firmy i domácnosti
elektřinou. V roce 2008 se odběratelé dočkali
od společnosti Bohemia Energy také plynu.

Bohemia Energy dnes patří mezi sto největších českých firem a je součástí energetické
skupiny Bohemia Energy. Celá skupina Bohemia Energy je s více než 1,2 milionu zákazníků a ročním obratem přes 21 miliard korun
největším uskupením alternativních dodavatelů energií v České republice a na Slovensku. Tvoří ji šest energetických společností –
lídr skupiny a největší alternativní dodavatel
energií v České republice, Bohemia Energy,
dále Amper Market, Comfort Energy, Europe
Easy Energy, X Energie a největší alternativní
dodavatel energií na Slovensku, Slovakia
Energy. Do skupiny dále patří společnost
BEplan, zabývající se profesionálním finančním poradenstvím.

„Díky nám se podařilo rozhýbat trh a pomoci zákazníkům k nižším cenám, bohatším službám a lepší kvalitě
zákaznické péče,“ říká zakladatel Bohemia Energy Jiří Písařík.

Historie skupiny Bohemia Energy

2007 Vstup na slovenský trh

2010 Vstup na Pražskou energetickou burzu

mácnostech. Z malé a „našlápnuté“ rodinné
firmy je dnes silná respektovaná společnost,
v níž zůstala zachována nejen dynamika,
ale stále i rodinný duch. Sám zakladatel
se denně podílí na realizaci jednotlivých
strategických projektů, jeho žena se aktivně
stará o každodenní chod firmy. A to má
jejich společná firma dnes už více než 600
zaměstnanců.

klad oslovujeme online, pokračujeme s ním
v komunikaci po telefonu, jeho konkrétní potřeby a představy pak probereme na osobní
schůzce a celý proces zakončíme podpisem
smlouvy. Důležité je, že zákazník má vždy
dostatek času na rozmyšlenou, na vše se
může vyptat, v klidu si vše pročíst a smlouva
je vždy písemná,“ vysvětluje Písařík.

Co se týče prodeje služeb, oslovuje Bohemia
Energy zákazníky prostřednictvím reklamy, osobních obchodníků a energetických
poradců a rovněž skrze aktivní call centrum.
Svůj obchodní model neustále inovuje.
Reaguje tak nejen na aktuální trendy, ale
i na očekávané změny celého evropského
trhu. „Budoucnost vidíme v multikanálovém
obchodním modelu. Zákazníka tak napří-

Konsolidátor trhu

2012 Vznik společnosti Comfort Energy
Vstup na rakouský velkoobchodní trh s plynem

Bohemia Energy sehrála v minulých letech
důležitou roli v konsolidaci trhu s energiemi.
Po liberalizaci postupně vznikla řada dalších
alternativních dodavatelů, mnozí z nich se
ale při prvních větších cenových otřesech
dostali do ekonomických potíží. To byla příležitost pro Bohemia Energy, která několik ta-

„Život bez energií si nedokážeme představit, stejně jako si nedovedeme představit
budoucnost bez našich dětí,“ odpovídá Jiří
Písařík na otázku, proč se jeho firma v oblasti
společenské odpovědnosti zaměřila především na děti. Podporuje organizace, které
jsou svým posláním a činností pro společnost nepostradatelné a zásadním způsobem
pomáhají především dětem. Spolupracuje
tak s organizacemi Život dětem, Černí koně,
Česká asociace streetwork nebo se Smiling
Crocodile.
Klíčovou aktivitou je projekt Energie dětem,
který je pokračováním dlouhodobého
partnerství s organizací Život dětem. Mohou
se do něj zapojit nejen zaměstnanci, ale
i široká veřejnost, a podpořit tak konkrétní
dětský příběh. Cílem je pomoc nemocným,
handicapovaným a opuštěným dětem z celé
České republiky, které se ocitnou v obtížné
životní situaci a potřebují odbornou pomoc
a podporu svého okolí.
„Jsme rodinná firma, sám mám tři děti a vím,
že zdraví a štěstí nejbližších je to nejdůležitější. Proto máme největší radost, když vidíme,
že finanční pomoc má reálné výsledky,“
doplňuje Jiří Písařík. n

2015 Nákup 100procentního podílu ve firmě Europe
Easy Energy

2017 Nová součást skupiny – společnost BEplan

Převzetí energetické části společnosti Global Energy.

2018 Více než 1,2 milionu

2005 Vstup na český
energetický trh
2006 Zahájení dodávek elektřiny domácnostem

2008 Zahájení dodávek plynu

2014 Převzetí Českého Energetického Centra

domácnostem a firmám

a Českého Energetického Centra Jih

2016 Nová součást skupiny – dodavatel energií
X Energie
Převzetí energetické části společnosti Right Power
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protext speciál

n P
 raha, 17. 11. 1989.
Demonstrace
na Národní třídě

ČEPRO

Spolehlivý strategický
partner pro celý trh
Specifická role společnosti ČEPRO, která letos oslavila 25 let samostatné existence, vytváří
jedinečné podmínky pro obchodní úspěch i fungování celého trhu s pohonnými hmotami.
Od roku 2010 posílila tato firma státní rozpočet na dividendách o téměř šest miliard korun.

Tato událost potvrzuje dlouhodobou schopnost společnosti vyhledávat na trhu zajímavé
obchodní příležitosti a přizpůsobovat se
změně situace. Poslední čtyři roky generuje
zisk přesahující jednu miliardu korun, což je
nejvíce v historii firmy. Kromě velkoobchodního prodeje a skladování produktů z ropy
úspěšně rozvíjí i síť čerpacích stanic EuroOil,
která nyní čítá 202 pump po celé republice.
Jedním z dobrých příkladů zajímavé obchodní spolupráce je skladování paliv pro německou správu hmotných rezerv. „Klienti oceňují
především kvalitu dodávaných pohonných
hmot – vždyť v provozu provedeme sami
nebo prostřednictvím nezávislé agentury
přes 50 tisíc kontrolních odběrů ročně,“ doplňuje Jan Duspěva.
Další klíčovou úlohou je ochrana strategických zásob pro Správu státních hmotných

Historie společnosti

rezerv České republiky, stejně jako zabezpečení nezbytných dodávek v době vyhlášení krizového stavu. Významnou roli sehrálo ČEPRO
při přeskladnění nouzových zásob motorové
nafty ze Spolkové republiky Německo do ČR.
Firma aktivně reaguje na dynamické změny
trhu. Ve skladech aktuálně probíhá projekt
ke zvýšení efektivity údržby a provozu.
Nové výdejní lávky na pohonné hmoty,
které se staví v Loukově, již budou fungovat jako plně automatizované, navíc s těmi
nejvyššími požárními a bezpečnostními
standardy. Lepší technologie v celé Evropě
nejsou.

Nadzemní nádrže ve skladu v Hněvicích jsou jedny
z nejmodernějších v republice.

V horizontu několika měsíců až let se
rozběhnou nové projekty v maloobchodu
zaměřené na e-commerce nebo alternativní paliva. Stále více partnerů se zapojuje
do projektů Dodavatelských čerpacích
stanic nebo Certifikovaného velkoobchodu.
Garance kvality, převzetí záruk a pojištění,
optimalizace logistiky, to vše jsou věci, které v tomto byznysu hrají stále větší roli.
Listopad je pro společnost ČEPRO ve znamení charity – každý rok na pumpách
EuroOil probíhá sbírka pro Vojenský fond
solidarity. Ten se stará o válečné veterány,
sirotky a rodiny padlých vojáků v zahraničních misích. „Pomáháme těm, kteří každý
den brání naši svobodu. Málo si uvědomujeme, že pocit bezpečí, který nyní máme,
není zadarmo,“ upozorňuje Jan Duspěva
a dodává, že prodej vlčích máků, symbolu
Dne veteránů, přináší každoročně kolem sta
tisíc korun. Společenská odpovědnost se
promítá také do šetrného přístupu k životní-

1952 Ze zásobovacího podniku
Roudnice nad Labem se stal
samostatný podnik Benzina.

Fota: ČEPRO

Vraťme se o pár let zpátky. Když byly v roce
2016 kvůli haváriím postupně odstaveny obě
domácí rafinérie, dostala firma ČEPRO příležitost naplnit svou strategickou úlohu a podílet
se na nouzovém zásobování trhu s pohonnými
látkami. Díky kombinaci vlastního nákupu benzínu a nafty ze zahraničí a naskladnění společností Unipetrol se podařilo největší odstávku
rafinérských kapacit za posledních patnáct
let překonat. ČEPRO tak úspěšně prokázalo
svou klíčovou úlohu subjektu zabezpečujícího
stabilitu zásobování trhu s pohonnými látkami
v České republice. „Podnik v té době zvládl bez
navýšení kapacit odbavit o 187 procent více
vlakových zásilek ve srovnání s předchozím
rokem, celkem 764 souprav,“ upřesňuje Jan
Duspěva, generální ředitel Čepra.

Společnost ČEPRO má vlastní autodopravu, s cisternami zaváží své čerpací stanice EuroOil a další
partnerské pumpy.

mu prostředí, transparentních obchodních
vztahů a práce se zaměstnanci.
Současná stabilita a připravenost jsou
nezbytnými podmínkami k tomu, aby společnost ČEPRO plnila svou strategickou roli
i v příštích 25 letech existence. n

1994 V rámci privatizačního projektu vzniká
podnik ČEPRO.

1942 Vznikají první
velkokapacitní sklady
u Roudnice nad Labem.
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1949 Zařazení produktovodů do národního
podniku Benzinol

1953–1993 Postupné
rozšiřování produktovodní sítě a zahušťování
sítě skladů

2001 Odkoupení
maloobchodní sítě tzv.
zelené Benziny a start
čerpacích stanic EuroOil

2006 Jediným akcionářem společnosti ČEPRO se stává Ministerstvo financí České republiky.

30 let | 30 firem

protext speciál

Česká mincovna

Už 25 let
razí tradiční
hodnoty
Česká mincovna se hrdě hlásí k odkazu dávných mincmistrů, jimž dávala hojnost stříbra dostatečný prostor
pro obdivovaná umělecká vyjádření. Firma razí nejen
všechny oběžné mince, které Češi denně používají, ale
také veškeré domácí pamětní mince a množství vlastních
pamětních a investičních produktů z drahých kovů.

Pohled do
novodobé historie
Až do roku 1992 razila velkou většinu
našich mincí Státní mincovna v Kremnici.
Rozpad československého státu znamenal i rozdělení společné měny a vznik
nových peněžních jednotek a s nimi nových bankovek a mincí. Jedním z hlavních
úkolů centrální banky se stalo zajištění výtvarné a technické přípravy, výroby a vydání nových definitivních platidel České
republiky. Souběžně s tvorbou výtvarných
návrhů probíhalo hledání podniků, které
by vyrobily nové české mince v požadovaném náběhovém objemu kolem 700
milionů kusů.
Poptávku po ražbě českých oběžných
mincí vypsala Česká národní banka
v říjnu 1992. Už 1. července následujícího roku byl slavnostně otevřen provoz
mincovny v Jablonci nad Nisou.
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covně už člověk nemusí být egyptským
faraonem nebo karibským pirátem, aby se
mohl těšit z lesku drahého kovu a výhod,
které přináší…
Pro Českou národní banku (ČNB) vyrábí
Česká mincovna veškeré oběžné mince,
které Čechům cinkají v peněženkách, tedy
jednu, dvě, pět, deset, dvacet a padesát
korun, stejně jako všechny zlaté a stříbrné
pamětní mince s nominálními hodnotami
200, 500, 2000, 5000 a 10 000 korun. Česká
mincovna je od roku 1993 spolehlivým
partnerem ČNB. Za tu dobu vyrazila na tři
miliardy českých mincí.

milionů lidí
se denně setkává
s výrobky
mincovny

Speciální emise
Vedle výroby pro potřebu státu Česká mincovna každoročně připravuje vlastní emisní
plán, který obsahuje stovky titulů. Snoubí
se v nich špičkové umělecké a řemeslné
zpracování, přísně omezený emisní náklad
a přednosti ryzích kovů. Pamětní ražby
připomínají důležitá výročí a vzdávají hold
významným osobnostem. Investiční ražby
nabízejí uchování a zhodnocení finančních prostředků. Dárkové ražby jsou pak
určené k různým příležitostem jako např.
k narození dítěte, ke svatbě, absolventům
nebo pro štěstí a je možné na ně vyrýt
osobní věnování. Takzvané „korporátní
ražby“ Česká mincovna razí na zakázku pro
zákazníky z řad obchodních společností,
sportovních klubů, vzdělávacích institucí
či organizačních složek státu, ale také soukromých osob. Svou vlastní minci či medaili
si můžete nechat vyrazit i vy – stanou se
prestižní prezentací a skvěle poslouží jako

Fota: Česká mincovna

Česká mincovna je aktivním účastníkem
společenského dění. Umělci, sportovci, významní představitelé státu, lidé s mimořádnými zkušenostmi a rozličnými talenty – ti
všichni se s ní podělili o své kouzlo. Jako
výhradní dodavatel českých mincí a jeden
z nejvýznamnějších tuzemských obchodníků s drahými kovy nechává Česká mincovna nahlédnout veřejnosti pod pokličku
tohoto atraktivního odvětví. Zlato a stříbro
jsou symboly luxusu už tisíce let, po které lidem propůjčovaly moc, umožňovaly
budovat i bořit říše, získávat ty nejkrásnější
ženy a jít za svými sny. Díky České min-

dárek pro obchodní partnery, benefit pro
nejlepší zaměstnance, památka na návštěvu
regionu, upomínka významného jubilea či
obchodní artikl.

Pro instituce i děti
Do emisního plánu České mincovny patří
také platinové mince, které jsou velmi
unikátní. Jejich motivem jsou české památky UNESCO. Další emise připomínají
nejrůznější události, nebo jsou věnovány
významným osobnostem. Česká mincovna
nabízí i tematiku pohádek pro děti. Snaží

Zlaté spoření
Vedle tradičního nákupu investičních produktů nabízí Česká mincovna možnost investování prostřednictvím Zlatého spoření, která spočívá v postupném nákupu zlatých mincí
nebo slitků. Zlaté spoření má, stejně jako běžné spoření, které nabízejí banky, podobu
pravidelných měsíčních plateb. Ty se však na klientově účtu u České mincovny nehromadí – po dobu spoření se průběžně mění na jeho vlastní zlaté investiční produkty. Při
řádném spoření, v závislosti na zvoleném druhu produktu, je možné dosáhnout na roční
bonus až 4,7 procenta z aktuálního zůstatku Zlatého spoření. Naspořené zlato, na rozdíl
od virtuálních jedniček a nul na bankovním kontě, existuje fyzicky – dá se na něj sáhnout,
odnést si ho domů, uložit zdarma v bezpečném trezoru České mincovny, uchovat pro
budoucí generace nebo ho se ziskem odprodat. Zlato, na rozdíl od tradičních peněz,
odolává znehodnocení úspor vlivem inflace.
Více na www.ceskamincovna.cz

se vychovat malé sběratele, pokračovatele
současných, kteří mnohdy jen těžko hledají
následovníky v rámci své rodiny. V portfoliu
České mincovny si každý najde to, co ho
zajímá, a její nabídka se neustále rozrůstá.
Vedle toho Česká mincovna rozšiřuje také
své technické možnosti – třeba mince
Crystal Coin v sobě kombinují ryzí stříbro
s proslulým českým křišťálem. Tyto luxusní
klenoty jsou výsledkem spolupráce hned
dvou tradičních firem z Jablonce nad Nisou
– České mincovny a Preciosy. Po křišťálových mincích, jejichž tématy byly narozeniny, štěstí, láska, užívání si života a narození
dítěte, rozšířil produktovou řadu motiv
strážného anděla.
Třešničkou na dortu je mince, kterou Česká
mincovna vyrobila pro ČNB ke 100. výročí
československé měny. Jde o světový unikát,
vysokohmotnostní zlatou minci s nominální
hodnotou 100 milionů korun o průměru
přes 535 milimetrů a o hmotnosti 130 kilogramů. Jde o největší gravírovanou minci
na světě s hlubokým reliéfem. n
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30 let | 30 firem

protext speciál

Česká zbrojovka

Nadnárodní firma
s regionální odpovědností
Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod je ve svém oboru dlouhodobě nejdůležitější český
výrobce a současně jedna z nejvýznamnějších továren na světě. Tradičně se řadí
k nejúspěšnějším českým exportérům, zásadní význam má však i pro domácí trh. Česká
zbrojovka navíc patří k největším zaměstnavatelům ve Zlínském kraji a své aktivity zdaleka
neomezuje pouze na samotný výzkum, vývoj a výrobu vysoce přesných strojírenských
produktů v čele se zbraněmi.
Zbrojní závod v Uherském Brodě byl
vybudován v roce 1936, v době přesunu
československých strategických kapacit
od německých hranic do méně ohrožených
východní oblastí republiky. Vznikl jako pobočka České zbrojovky, akciové společnosti
v Praze s hlavní továrnou v jihočeských
Strakonicích. Prvními uherskobrodskými
výrobky byly letecké kulomety pro československou armádu i export. Za okupace
se přešlo na produkci leteckých kulometů
německého typu.
Po osvobození byla továrna v Uherském
Brodě znárodněna a přeorientovala se na výrobu civilních zbraní. Koncem 40. let opět
začaly dodávky ozbrojeným silám. Rok 1950
přinesl závodu osamostatnění, ale zároveň
přímé podřízení pražským ministerstvům.
Až od poloviny 50. let minulého století se dá
konečně ̌ mluvit o diverzifikovaném výrobním
programu, v němž podle poptávky převažují
služební nebo civilní zbraně.

Utajovaný výrobce
V následujících desetiletích centrálně řízeného hospodářství podnik nesl mnoho jmen
a o svém zaměření mohl rozhodovat jen
v omezené míře. Přesto se mu dařilo dosahovat velkých úspěchů. Mezi slavné produkty
této éry patřily fenomenální pistole CZ 75,
malorážky ZKM, kulovnice řady ZKK 600 či samopaly vz. 58 a vz. 61. Jen málokdo ze statisíců
spokojených uživatelů po celém světě přitom
věděl, kde se tyto modely vyrábějí. Na služební
zbraně směla uherskobrodská továrna uvádět
pouze třípísmenný kód
she, na civilních

Martin Šlechta (vlevo) a Tomáš Staněk posbírali s CZ zbraněmi nemálo úspěchů. Mezi ty největší patří titul mistra České republiky v lovecké kulové střelbě v rukou
Tomáše Staňka a vítězství Martina Šlechty na Mistrovství Evropy v Estonsku v lovecké kombinaci a Mistrovství ČR ve střelbě z malorážky.

modelech se používaly ochranné známky
starších československých zbrojovek, jimiž byly
symboly písmen „ČZ“ nebo „Z“ v kruhu. Pouze
proslulé zlamovací vzduchovky mohly nést
unikátní uherskobrodskou značku Slavia.

Terčový a lovecký speciál
kulovnice CZ 557 VARMINT

zaveden nový systém označování modelů
s písmeny CZ na začátku.

V čele holdingu
Z anonymity podnik vystoupil po pádu
komunistického režimu. V roce 1992 vznikla
Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod, byla zaregistrována ochranná známka UB CZ a byl

Česká zbrojovka následně prošla složitým vývojem. Změna kurzu směrem k úspěchům přišla v roce 2006. Tehdy se společnost v rukou
českých akcionářů pod vedením generálního
ředitele Lubomíra Kovaříka začala rychle měnit
ve vysoce výkonnou moderní firmu s radikálně obměněným portfoliem. Nová generace
produktů CZ se dočkala nadšeného přijetí
a výrobce se zařadil mezi světovou extraligu.
V roce 2018 vznikl mezinárodní holding Česká
zbrojovka Group SE, do něhož jsou vedle
mateřské továrny začleňovány další firmy
s příbuznými programy. V čele holdingu stojí
Lubomír Kovařík. Postupně se proměňuje
i sama Česká zbrojovka. Její nová organizační
struktura umožňuje co nejvíc využívat potenciál firmy, zvyšovat objem produkce a urychlit
práce na strategicky významných projektech.
Výkonným ředitelem uherskobrodské společnosti se stal Ladislav Britaňák, který byl – coby
dlouholetý obchodní ředitel – jedním z hlavních architektů globálního úspěchu značky CZ.

Vysoce přesný typ modulární malorážky CZ 457 MTR

„Během osmi dekád jsme z našich továren
v České republice a USA uvedli na trh mnoho
milionů kusů výrobků. Některé z nich se staly
celosvětovými legendami. Díky intenzivní
modernizaci výrobních i vývojových kapacit
nabízíme ve všech segmentech špičkové
modely, které jen těžko hledají konkurenci,“
připomíná Ladislav Britaňák.

Fota: CZUB

Nabídka pro každého

Montáž pistolí ČZ vz. 50 v roce 1967 (vlevo), klasická výroba závěrů pistole CZ 75 v roce 1988 (vpravo)

16

LISTOPAD 2019

Těžiště činnosti České zbrojovky tvoří i v holdingu Česká zbrojovka Group SE i nadále výzkum,
vývoj, výroba a prodej prvotřídních ručních

palných zbraní. Nezpochybnitelnou globální
jedničkou je firma v segmentu samonabíjecích
pistolí, kde úspěch momentálně sklízí zejména nová modelová řada CZ P-10. V případě
opakovacích kulovnic pro lov a sport je páteří
nabídky modelová řada CZ 557, plně využívající možnosti nejmodernějšího strojového
zařízení a nabízející bezkonkurenční uživatelské
parametry. K tradičním produktům patří rovněž
malorážky, kde se suverénně prosazuje nová
všestranná generace CZ 457.
Samostatné kapitoly tvoří nabídka pro
ozbrojené složky, jíž dominují samopaly CZ
SCORPION EVO 3, útočné pušky CZ BREN 2
a odstřelovačská puška CZ TSR, stejně jako
zbraně pro sportovní střelbu. Češi kralují zejména střílení podle pravidel asociace IPSC,
pro niž vyrábí Česká zbrojovka hned několik
vynikajících speciálů šitých na míru příslušným divizím. Členové továrního střeleckého
družstva pravidelně vítězí na nejprestižnějších světových soutěžích.

Partner společensky
prospěšných projektů
Díky perfektním výrobkům, ale i dalším
vysoce přesným strojírenským produktům
dosahuje Česká zbrojovka skvělých hospodářských výsledků. O benefity se neváhá
podělit v regionálním i celostátním měřítku.
„Držíme se férových pravidel podnikání,
pomáháme na svět prospěšným charitativním
projektům, podporujeme neziskové organizace, nadace, zájmová sdružení, sportovní kluby,

bezpečnostní a záchranný systém, vzdělávání,
kulturu, zdravotnictví včetně potřeb našich
hendikepovaných spoluobčanů. Sociální pilíř
společenské odpovědnosti je nedílnou součástí
všeho, co děláme,“ podtrhuje vedení firmy.
Loni podpořila zbrojovka přes 60 neziskových
projektů a dlouhodobě hraje roli důležitého
partnera nespočtu akcí a aktivit profesního,
společenského i kulturního charakteru. V tomto roce se stala partnerem Festivalu vědy, který
je tradiční akcí pořádanou vysokými školami
VŠCHT Praha a ČVUT v Praze, Akademií věd
ČR a Domem mládeže hl. m. Prahy. Letošní
ročník s názvem Věda v profesích se konal začátkem září v Praze. Na více než 100 stanovištích se představily střední a vysoké školy a další
instituce jako Policie ČR, Hasičský záchranný
sbor nebo Záchranáři Praha.
Česká zbrojovka předvedla možnosti uplatnění s mottem „od studentů k profesionálům“. Na prvním stanovišti si účastníci mohli
vyzkoušet umělecké rytectví, na druhém byly
představeny technologie 3D tisku a metody Metal Injection Molding ve výrobě. Akci
zpestřila laserová střelnice.
Dalším příkladem je dárcovství krve. Letos
byla firma generálním partnerem tří samostatných akcí projektu 450ml NADĚJE, který
se zaměřuje na získávání bezplatných prvodárců krve pro transfuzní oddělení nemocnic. Akce se uskutečnila v lednu v Uherskohradišťské nemocnici, v dubnu v Nemocnici
Vyškov a v květnu ve dvou termínech v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Zapojilo
se téměř 400 dárců krve.
Největší ohlas měla akce v Uherské Hradišti.
Dorazilo rekordních 208 dárců, z toho 130
prvodárců. Celkem 26 zájemců se zapsalo
do Českého národního registru dárců dřeně.
Česká zbrojovka a.s. takto přispěla k velkému úspěchu zásadního projektu. V České
republice potřebuje někdo krev každé tři
vteřiny; v průměru dostane každý občan
pětkrát za život transfuzi krve a čtrnáctkrát
lék vyrobený z krve. n
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ČEZ

Od ropáků a kouřících
komínů k jezírku s čolky
Ropák bahnomilný, hlavní hrdina filmu Ropáci z roku 1988, si liboval ve znečištěném
prostředí, pil naftu a živil se umělou hmotou a uhlím. Film se natáčel na odkališti
Elektrárny Tušimice, které dnes ale vypadá úplně jinak. Ropák zmizel a na zelených
rekultivovaných plochách se daří řadě skutečných živočichů. Co může lépe ilustrovat
proměnu, kterou energetika od sametové revoluce prošla?

Zatímco v roce 1989 činil podíl uhlí na výrobě elektrické energie 79 procent, jaderná
energetika přispěla 11 procenty a 10 procent
připadlo na vodní zdroje, aktuálně představuje podíl uhlí jen 47 procent a jaderná energetika naopak posílila na 34 procent. Nově se
objevily obnovitelné zdroje jako slunce, vítr,
biomasa a biopaliva. Objem výroby ve vodních elektrárnách zůstal stejný, jejich podíl
na celkové výrobě ale kvůli dlouhodobému
nárůstu produkce elektřiny loni klesl na dvě
procenta. Potenciál vodních elektráren je
v Česku již vyčerpán.

Nejrozsáhlejší a nejrychlejší
ekologický program v Evropě
Samy o sobě by tyto změny podílů jednotlivých zdrojů neměly navenek tak výrazný
dopad, pokud by zůstaly v uhelných elektrárnách stejné technologie. Jenže nezůstaly.
ČEZ, absolutně největší výrobce elektrické
energie a majitel většiny energetických zdrojů
v České republice, velmi rychle po svém vzniku v roce 1992 realizoval odsiřovací program,
který přinesl dramatickou změnu k lepšímu.
Šlo patrně o vůbec nejrozsáhlejší a nejrychlejší ekologický program v Evropě (v Německu trval tento proces dvojnásobnou dobu).

Foto: ČEZ

Největší úsilí se soustřeďuje na krajinu
v severních Čechách, která byla poznamenaná těžbou hnědého uhlí a škodlivými
plyny uhelných elektráren v minulosti nejvíce. Region se mění v prosperující místo
příjemné k životu, práci, podnikání i rekrea-
ci. ČEZ zde spolupracuje se Severočeskými
doly, které jsou součástí skupiny ČEZ,

Jedním z hlavních rekultivačních projektů
ČEZ a Severočeských dolů je vybudování
jezera Libouš, které by v roce 2050 mělo
vzniknout na území dnešních Dolů Nástup
Tušimice. Jezero bude 22 metrů hluboké s objemem 248 milionů kubíků vody.
Kromě toho zde budou další menší jezírka
o celkové velikosti pět hektarů. V okolí
jezera bude celkově provedena lesnická
rekultivace nebo je pokryjí pole a louky.

Poslední odsířený uhelný blok v rámci
tohoto obřího ekologizačního projektu byl
spuštěn do zkušebního provozu 12. listopadu 1998 v elektrárně Mělník a od tohoto
okamžiku společnost ČEZ provozuje pouze takové elektrárny, které splňují přísné
emisní limity zákona na ochranu ovzduší.
Málokdo si dnes při pohledu na zelené vrcholky Jizerských a Krušných hor vzpomene
na to, jak vypadaly před více než dvaceti lety
zničené kyselými dešti. Ostatně protesty
proti stavu ovzduší v severních Čechách
dokonce v listopadu 1989 o pár dní předstihly studentský protest na Národní třídě,
když lidé již 11. listopadu demonstrovali
v Teplicích. Znovu zalesněné stráně mohou
pamětníkům připomenout, jak obrovský kus
práce ČEZ, a nejen on, odvedl a jak výrazně zlepšil za posledních dvacet let životní
prostředí v severních Čechách.

Temelín a druhá vlna
modernizace
Součástí tohoto ekologizačního projektu
90. let bylo odstavení celkem 2020 MW

Z historie
ČEZ
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Druhá vlna modernizace uhelných zdrojů
ČEZ probíhala v letech 2008–2017. Týkala
se komplexní obnovy čtyř bloků Elektrárny
Tušimice, komplexní obnovy tří výrobních
bloků Elektrárny Prunéřov II, výstavby
vysoce účinného ekologického zdroje
v Elektrárně Ledvice a paroplynového cyklu
v Počeradech.

Do rekultivovaných území
se vrací život

V rámci tohoto programu bylo v elektrárnách
instalováno celkem 28 odsiřovacích jednotek
a sedm fluidních kotlů, rekonstruovaly se
odlučovače popílku a modernizovaly řídicí
systémy elektráren. Celkem bylo do modernizace, odsíření a dalších opatření uhelných
elektráren investováno 111 miliard korun.

1992 Založena elektrárenská společnost ČEZ
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Po výrazném snížení emisí škodlivých plynů
v uhelných elektrárnách investoval ČEZ
do výstavby nových energetických zdrojů. Ty
mají nejen menší emise CO2 a jiných skleníkových plynů, ale zároveň podstatně vyšší
účinnost. Kromě toho po celé téměř třicetileté
období vrací ČEZ území zasažená provozem
uhelných elektráren do původního stavu.

Na rekultivovaných územích jsou zakládána
jezera, lesy, parky, lesoparky, pole, zahrádkářské osady, ovocné sady, jezera, golfový
areál a cyklostezky.

ČEZ se postupně přesouvá od uhlí k čistým zdrojům. Na obrázku je přečerpávací vodní elektrárna
Dlouhé stráně.

výkonu v nejstarších uhelných elektrárnách,
které bylo třeba nahradit. Tomu významně
pomohlo zprovoznění jaderné elektrárny
Temelín v letech 2002–2003.

Ve vybraných elektrárnách ČEZ do dalšího
snižování emisí nadále investuje tak, aby
mohl v roce 2050 dosáhnout bezemisní
výroby elektřiny.

1997 Česká přenosová soustava byla trvale připo-

2002–2003 Spuštění Ja-

jena k západoevropské soustavě UCTE, česká energetika jako první odvětví vstoupila plně do Evropy.

derné elektrárny Temelín (první
a následně druhý blok)

1996 Zahájila provoz přečerpávací
vodní elektrárna Dlouhé stráně,
největší současná vodní elektrárna
v ČR s výkonem 650 MW.

1998 Dokončen rozsáhlý odsiřovací
program českých elektráren, české
elektrárny jsou z hlediska ekologie
rovnocenné západoevropským

2008–2017 Druhý
modernizační program
klasických elektráren

Ústeckým krajem a řadou dalších partnerů, jako jsou univerzity, výzkumné ústavy
a podobně.
Základním předpokladem nové prosperity
jsou rozsáhlé investice do sanací, rekultivací, revitalizací a resocializací krajiny. Vznikají
stovky hektarů volných pozemků, což je
velmi dobrá zpráva pro podnikatele, developery, urbanisty a architekty, které trápí
nedostatek zastavitelných ploch v lokalitách
napojených na infrastrukturu a významné
dopravní uzly. Rekultivace, revitalizace a resocializace oblastí bývalých dolů a elektráren tak mají význam nejen pro život obyvatel na Ústecku, ale mají i klíčovou funkci pro
budoucí ekonomický rozvoj regionu.

Fota: ČEZ

Elektrárna Tušimice I, v jejíž blízkosti se dařilo ropákovi, je už odstavená a ČEZ se chce
postupně přesunout od uhlí více k jádru
a obnovitelným zdrojům.

Náprava hříchů minulosti

Před uvedením této jaderné elektrárny
do provozu byly jižní Čechy odkázány
na dodávku elektrické energie právě především z ekologicky zatížených severních
Čech. Výstavba významného energetického zdroje umožnila řešit nedostatek elektrické energie a zároveň obtížnou ekologickou situaci v severních Čechách, neboť
temelínská elektrárna zastaralé a postupně
odstavované uhelné elektrárny nahradila.

Součástí projektu je také zemědělská rekultivace v lokalitách Březno, Merkur a Prunéřov. Tyto rekultivace budou pak tvořit
kulturní krajinu, jejíž součástí bude rozptýlená zeleň plnící funkci větrolamů, remízků
a doprovodné vegetace.
Už dnes se na rekultivovaná území vrací fauna
a flóra, která zde v souvislosti s těžbou uhlí
a dřívějším vypouštěním škodlivých plynů
z uhelných elektráren dlouhá desetiletí nebyla.
A nejen to. Dokonce přibývají i rostlinné a živočišné druhy, které se v kraji nikdy nevyskytovaly
a některé z nich jsou dokonce ohrožené a státem chráněné. Je tady možné potkat lindušku
polní, čolka velkého, skokana skřehotavého,
užovku hladkou či křepelku polní. n
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ČSOB

Banka, která mění Česko.
Už třicet let
ČSOB je vedoucím hráčem na bankovním trhu v České republice. Péče o zaměstnance
Staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ČSOB patří k nejatraktivnějším a nejžádanějším zaměstnavatelům. Její zaměstnanci
ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování
si v roce 2018 polepšili platově v průměru
o osm procent. ČSOB zaměstnance vzdělámalých a středních firem nebo v korporátním financování.
ČSOB dosud podpořila českou ekonomiku celkovou částkou 812 miliard korun. Je
jedním z největších plátců daně z příjmu
právnických osob, jen za loňský rok odvedla
státu bezmála 3,4 miliardy korun. Je součástí
významné mezinárodní bankopojišťovací
skupiny KBC, která působí především v Belgii
a v regionu střední a východní Evropy.

Finanční dům pro lidi
Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám
svých takřka 4,3 milionu klientů a nabízí jim
nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.
Dostupnost finančních služeb po celé České
republice je zajištěna zejména díky husté síti
227 bankovních poboček, 290 poradenských
míst stavební spořitelny, 3200 poštovních
míst a 1067 bankomatů.

nevidomé a na pobočkách přidává navigační
majáky. Zlepšuje také bezbariérovost poboček a zajišťuje dostupnost finančních služeb
po celé České republice. Pro neslyšící provozuje službu eScribe. Ve spolupráci s organizací
Sue Ryder zajišťuje ČSOB platformu Neztratit
se ve stáří. Ta nabízí poradenství seniorům
a lidem, kteří o ně pečují.
ČSOB rovněž významně podporuje charitativní
projekty. Prostřednictvím čtvrté výzvy Team
Blue, jejímž cílem bylo překonat sportem vzdálenost ze Země až na Měsíc, byly rozděleny
více než tři miliony korun mezi třicet organizací.

vá, jen za uplynulý rok to znamenalo 34 563
dnů školení. Kromě toho prohlubuje znalosti
i pracovníkům partnerské České pošty, kde
už bylo proškoleno jejích 5500 lidí. ČSOB
podporuje rovné příležitosti, větší zapojení
žen v manažerských pozicích a zaměstnávání
osob se zdravotním postižením.
ČSOB postupně srovnává rozdíl v počtu
i ve mzdovém ohodnocení žen a mužů ve vyšším managementu. Banka pomáhá se slaďováním rodinného a pracovního života, kam
patří například flexibilní pracovní doba, zkrácené pracovní úvazky, možnost práce z domova
nebo vytváření sdílených pracovních míst.
Dřívější návrat maminek a tatínků z rodičovské

dovolené podporuje ČSOB prostřednictvím
Programu pro rodiče nebo Dětským centrem.
ČSOB otevírá prostor pro mezigenerační dialog podporou a rozvojem komunit „generace
Y-ČSOB“ a pracovníků „55plus“.

V programu Finanční vzdělávání ČSOB pro
školy se stará o rozvoj znalostí o financích
a penězích mezi školáky a studenty. Jen v roce
2018 navštívilo 80 zaměstnanců ČSOB 141
základních a středních škol a proškolilo téměř
14 tisíc žáků. Ve spolupráci s Českou asociací
science center pokračuje ČSOB ve výukových programech pro rodiny s dětmi, během
kterých se děti hravou formou učí zacházet
s penězi. ČSOB se zaměřuje i na kybernetickou
bezpečnost, kde úzce spolupracuje i s Policií České republiky. Dlouhodobě poskytuje
stipendia z programu Fond vzdělávání, který
od roku 1995 rozdělil více než 32 milionů korun.

Milníky ČSOB

Důraz na firmy a regiony

Fota: ČSOB

ČSOB pracuje na tom, aby všechny bankomaty disponovaly sluchovou navigací pro

ČSOB kampus je symbolem šetrného přístupu k životnímu prostředí.

2009 ČSOB prodala KBC Bank svůj
2000 ČSOB převzala

zbývající podíl ve slovenské ČSOB.

Investiční a Poštovní banku.

2017 ČSOB uzavřela desetiletou dohodu
o exkluzivním poskytování finančních
a pojišťovacích služeb s Českou poštou.

1993 Pokračování aktivit ČSOB
na českém
i slovenském trhu
i po rozdělení
Československa
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1999 Majoritním vlastníkem ČSOB se stala
belgická KBC Bank.
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Pražské ústředí banky je jedním z nejmodernějších komplexů v Evropě.

2007 ČSOB se přestěhovala

2013 Vytvoření

2019 ČSOB se stala jediným akcionářem

jako první banka mimo centrum a postavila své ekologické
ústředí v Praze-Radlicích.

obchodní divize
Česká republika
v rámci KBC Group

Českomoravské stavební spořitelny po dokoupení 45 procent dosud vlastněných
společností Bausparkasse Schwäbich Hall.

ČSOB je přední bankou pro korporace a firmy
na českém trhu. Sítí svých poboček jim zajišťuje širokou dostupnost finančních služeb,
prostřednictvím EU centra pomáhá získávat
evropské dotace a díky jedinečné službě
Trade Club zase rozšiřuje kontakty a trhy exportérům. ČSOB podporuje i menší podniky
a živnostníky, kteří mají v české ekonomice
nezastupitelnou roli. Snaží se jim vytvářet
přívětivější prostředí ať už snížením administrativní zátěže nebo poskytováním odborného poradenství. Pro začínající podnikatele
otevřela akcelerační program Start it @ČSOB.
Nezapomíná ani na sociální podniky. Pro ně
vyhlašuje každoročně grantový program,
který se nově nazývá Start it social.
ČSOB motivuje veřejnost, aby se aktivně zapojila do podpory a zlepšování kvality života
ve svém nejbližším okolí. Sama pak veřejností
nejoblíbenější projekty oceňuje finančními
prostředky. Celkem bylo takto podpořeno
přes 700 projektů a ve všech regionech
rozděleno 38 milionů korun. Skladba projektů
je velmi pestrá, patří k nim třeba záchrana
chátrajícího kostela v Nových Domcích u Roz-

vadova, pořízení koloběžek pro pečovatelky
v brněnské Diakonii Českobratrské církve
evangelické nebo mobilní koupací vana pro
Hospic sv. Zdislavy.

Chytré inovace
Banka umožňuje chytrá řešení pro města
a v rámci nich zajišťuje platby kartou v MHD
a podporuje časové jízdenky na platební
kartě. Bezkontaktně cestující zaplatí každý
měsíc už přes milion jízdenek ve vozidlech
veřejné dopravy v Praze, Ostravě, Plzni, Ústí
nad Labem nebo Karlových Varech. Mezi další možnosti bezhotovostní mobility v rámci
systému od ČSOB patří placení parkovného
na záchytných P+R parkovištích i mnoha
jiných místech pomocí mobilních aplikací.
Chytrým řešením fandí i v Kolíně, kde ve spolupráci i s ČSOB jako první zavedli na základních školách chytrou klíčenku, multifunkční
nástroj, který je přístupovou i předplacenou
kartou a průkazkou zároveň.
Platební karta může úspěšně sloužit i jako
speciální regionální sportovní karta. Ta přináší uživatelům nejen výhody od oblíbeného
klubu, ale také slevy u místních obchodníků.
ČSOB s těmito kartami začala jako první
a spojila se například s předními hokejovými
kluby (Pardubice, Litvínov, Brno a České Budějovice), s fotbalovými kluby (Plzeň, Liberec
a Hradec Králové) a s golfovým klubem Golf
Club Hostivař.

Pro živý svět kolem
Udržitelný rozvoj je prioritou pro ČSOB i pro
celou skupinu KBC. ČSOB využívá energii pro
svou činnost převážně z obnovitelných zdrojů
a díky inovacím je snižována energetická
náročnost sídel i poboček. Aktivně financuje
obnovitelné zdroje energie a poradenství
v této oblasti. V roce 2018 se navíc zavázala
úplně odstoupit od financování nových projektů v uhelném sektoru. Snižuje také množství
odpadu, emisí CO2 i spotřebu papíru díky využívání biometrických podpisů a převedením
většiny aktivit do elektronické podoby.
Symbolem šetrného přístupu ČSOB je centrála
v pražských Radlicích. První budova obdržela
v roce 2007 prestižní ocenění Stavba roku.
Na ni navázala další stavba, která dotvořila celý
kancelářský komplex ČSOB Kampus. Letos
dokončená budova patří k nejmodernějším
v Evropě. Kopíruje reliéf svahu, dokonale splývá
s okolím a splňuje nejvyšší ekologické standardy v souladu s mezinárodní certifikací LEED
Platinum. Unikátní je zejména řešení vytápění
a ochlazování. To zajišťuje soustava tepelných
čerpadel – 177 zemních vrtů o hloubce 150
metrů a celkové délce přes 26 kilometrů, která je
největší soustavou geotermických vrtů v Česku.
Budova tak nepotřebuje klasickou kotelnu. Má
také vlastní systém využívání dešťové vody.
Další moderní a ekologická budova ČSOB
bude stát v Hradci Králové a nezapomíná se ani
na stávající pobočky. Průkopníkem je zlínská,
kam se instalovaly solární panely. n
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Inovační strategie
České republiky

čtk

Národní tisková agentura
oslavila už 101 let

2019-2030

Stáhněte si aplikaci a poznejte
Inovační strategii ČR
přes rozšířenou
realitu

Tradiční profesionální zpravodajský servis a unikátní fotobanku
doplňuje Česká tisková kancelář nově o komerční aktivity pro
firmy, veřejnou správu a zahraniční mise.
Česká tisková kancelář je národní tisková
agentura, která vznikla – respektive její předchůdkyně Československá tisková kancelář
– ve stejný den jako samostatná republika.
Takže už funguje 101 let.
„Z Prahy, 28. října (Č.t.k.) Dnes dopoledne
odebrali se členové národního výboru československého místopředseda Švehla, dr. Rašín,
dr. Soukup a poslanec Stříbrný na místodržitelství a oznámili, že Československý
Národní výbor přejímá veškerou výkonnou
moc v územích československého státu…“
Takto začínala nejdůležitější zpráva, kterou
28. října 1918 rozeslala ČTK, tehdy Československá tisková kancelář, do redakcí.
Československá, později Česká tisková
kancelář funguje pod značkou ČTK nepřetržitě dodnes a její dějiny se prolínají s osudy
československého státu. Za jeden z vrcholů
její existence lze považovat srpnové dny
roku 1968. Dne 20. srpna 1968 nesplnil noční
redaktor Jaroslav Lažanský příkaz tehdejšího ředitele ČTK Miroslava Sulka vydat text
tzv. žádosti nejmenovaných členů ÚV KSČ
a některých ústavních činitelů o poskytnutí
sovětské vojenské pomoci proti tzv. kontra-

revolučním silám. Tento zvací dopis vydala až
následující den agentura TASS z Moskvy. 21.
srpna před půlnocí obsadili budovu agentury
sovětští vojáci. Vyhnaní redaktoři ČTK vytvořili ilegální síť po Praze a ČTK v podstatě
fungovala jako „podzemní médium“. Do své
budovy v Opletalově ulici se agentura vrátila
až za několik týdnů. Nastalo období normalizace.
To se díky „vzpouře“ redaktorů podařilo prolomit 20. listopadu 1989, kdy ČTK jako první
státní médium začala otevřeně informovat
o protivládních demonstracích.
Za další milník agentury je možné považovat
polistopadové roky 1992 a 1993, kdy se „Četka” ocitla v největší krizi – byla na ekonomickém dně, bez jasného statutu a budoucnosti.
I přesto se agenturu podařilo vzkřísit. Druhá
polovina 90. let přinesla období technického
rozvoje a prosperity firmy.
Od roku 1996 je ČTK finančně nezávislá
na státu. Nepobírá žádné dotace ani nečerpá
finance z jiných veřejných zdrojů. Veškerý
provoz financuje pouze ze své obchodní činnosti. Řídí se mottem: Spolehlivost, rychlost,
nezávislost.

Výstava fotografií Okamžiky sametové revoluce, Praha, 31. října 2019
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T.G.Masaryk (druhý zprava) po příjezdu do Chicaga,
5. května 1918

Samostatnou kapitolou je cenný obrazový
archiv ČTK. Díky umístnění mimo hlavní
sídlo odolal požáru v roce 1945, kdy centrála
agentury lehla popelem. Četka disponuje
nejrozsáhlejší fotografickou dokumentací
české a slovenské historie, kultury a společenského dění od začátku 20. let minulého
století po současnost. Za první agenturní
snímek považujeme fotografii Prahy z roku
1918. Mezi poklady patří prvorepublikové
snímky s T. G. Masarykem, předválečné fotografie z konce 30. let minulého století nebo
fotky zachycující události z roku 1968.
Archiv dnes čítá přes sedm milionů fotek.
Od druhé poloviny 90. let minulého století se
intenzivně pracuje na digitalizaci fotografií,
řadu historických unikátů je už možné vidět
online na stránkách Fotobanky ČTK.
V současnosti ročně vydává přes 180 tisíc
zpráv, 140 tisíc fotografií, 10 tisíc zvukových
nahrávek, 1600 videí a 1300 infografických
materiálů. Od ledna 2018 nabízí ČTK službu
Videostream, tedy přímé přenosy z různých
akcí. Zatímco loni zajistila ve zkušebním
provozu z Prahy a krajů 130 přenosů za rok,
letos jsme dosáhli stejného počtu už v září.
Zabezpečujeme tedy 3–4 přenosy týdně.
Kromě zpravodajských videí navíc ČTK nabízí,
jako součást nezpravodajské (inzertní) služby
Protext, i možnost komerčních videopřenosů.
Loni a letos jich byla bezmála stovka.
Pro inzertní klienty, veřejné instituce a národní
účasti na zahraničích akcích vydává ČTK speciální tematické přílohy, jednou z nich je právě
„30 let svobody: 30 let svobodného podnikání”. Kromě toho, že publikace vyšla v tištěné
formě, byl její obsah postupně zveřejňován
v samostatné rubrice na zpravodajském webu
Českénoviny.cz. Ten sleduje 800 tisíc až milión
čtenářů měsíčně. Speciální přílohy podporuje
agentura také na sociálních sítích a na partnerských webech klientů ČTK. n

Czech
Republic
The Country
For Excellence
V rámci inovací máme co
nabídnout už nyní. Co když se
ale ještě více zaměříme na
aktuální společenské trendy?

Czech
Republic
The Country
For Startups
Start-upy a spin-offy zásadně
ovlivní naše budoucí postavení
ve světě. Měli bychom je brát
v potaz.

Czech
Republic
The Country
For Smart
People
Česká republika je zemí, která
má v budoucnosti zásadní
místo. Je na čase to ukázat
celému světu.

Czech
Republic
The Country
For R&D
Každá inovace začíná „na papíře“.
Proto musíme aktivně podporovat
investice do výzkumu a vývoje.

Czech
Republic
The Country
For Digitalization
Česká republika by jednoznačně
měla být více online. Chytrá
infrastruktura zásadně ovlivní
životy nás všech.

Czech
Republic
The Country
For Technology
Vzdělávací instituce se musí
zaměřit na kreativitu, kritické
myšlení a využití znalostí
v praxi.

Czech
Republic
The Country
For Investment
Investice by neměly být jen
o penězích. Na první místo
patří jednoznačně přidaná
hodnota. Ta rozhoduje.

Czech
Republic
The Country
For Patents
Více patentů se rovná většímu
přínosu pro nás i okolní svět.
A my rozhodně máme co
nabídnout.

Czech
Republic
The Country
For Smart
Infrastructure
Systém stavebnictví, logistiky
i dopravy potřebuje v České
republice sjednotit a
modernizovat na všech
úrovních.

30 let | 30 firem
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ČVUT

Akademici v leteckých
zkušebnách

Česká cisterna
v arabské poušti

České vysoké učení technické úzce spolupracuje s výrobcem moderních leteckých motorů
GE Aviation Czech. Odborníci z dvou rozdílných světů vytvořili funkční tým, který si brousí
zuby na vývoj nových leteckých motorů.

Proměnit suchou a horkou poušť v zelenou krajinu může
leckomu připadat jako sen, zásluhou českých vědců se však
začal měnit v realitu.

České vysoké učení technické v Praze
(ČVUT) otevřelo na konci letošního června
v Hradci Králové další zkušebnu turbovrtulových motorů. Univerzita tak udělala
další z důležitých kroků ve snaze posílit své
výzkumné a výukové kompetence a vytvořit
ekosystém pro spolupráci se společností GE
Aviation Czech. Výsledkem má být vývojové
tuzemské centrum GE Aviation pro turbovrtulové motory. V něm bude GE Aviation
Czech vyvíjet i vyrábět letecké motory.
„Dnešek je významným milníkem v propojování výuky a výzkumu s vývojem a výrobou
jako ukázky cesty České republiky k inovačnímu lídru Evropy. Jsem přesvědčen, že pouze
takový systém aktivně přispěje k transformaci
české ekonomiky na ekonomiku s vysokým
podílem přidané hodnoty,” prohlásil při této
příležitosti profesor Michael Valášek, děkan
Fakulty strojní ČVUT v Praze, s níž má GE Aviation Czech smlouvu o výzkumné spolupráci.

Propojení výroby a vědy
Počátky spolupráce pražské vysoké školy a odnože americké společnosti, jejíž vstup do Česka
schválila na podzim 2016 vláda, sahají do roku
2015. V té době se GE rozhodovalo, kam umístí
globální centrálu GE Aviation Turboprops. Bylo
jasné, že firma nehledá jen místo pro výrobu
turbovrtulového motoru GE Catalyst, ale také
prostředí vhodné k dlouhodobým výzkumným
a vývojovým aktivitám a výchově odborníků.

individuálního celoživotního monitorovacího
systému s prediktivní údržbou. Založen je
na digitálním dvojčeti motoru a internetu věcí.

30 terabytů dat
První fáze je v tuto chvíli téměř dokončena,
zvláště v pozemních zkušebnách. ČVUT je má
čtyři. Jedna v Letňanech je takzvaná dynamometrická, motory se testují bez vrtule. Její zátěž
je simulována odporem vody v dynamometru.
„Za půl roku tady naměříme 30 terabytů dat,”
odhaduje děkan Fakulty strojní Michael Valášek.
Další dvě zkušebny, které se nacházejí
v Hradci Králové, jsou vrtulové a zkouší mo-

tory s nainstalovanou vrtulí. Jsou ojedinělé
v tom, že nasávají vzduch zepředu a vypouští jej dozadu za motor bez usměrňování
proudění. To umožňuje simulovat skutečný
stav na křídle letadla. Poslední zkušebna
v Letňanech je jádrová a specializuje se
na testování vysokotlaké části motoru. Pro
všechny zkušebny platí, že dokážou v reálném čase číst tisíce senzorů z vnitřku nebo
povrchu motoru a sbírat obrovské množství
dat. Mohou testovat malé i středně velké
turbovrtulové i další letecké motory.
V současnosti pokračuje přestavba letadla
King Air 350 na experimentální letadlo,
takzvanou létající zkušebnu.

Předávání know-how
Za nejpodstatnější rys vzájemné spolupráce
považuje GE Avition přenos svého know
-how a duševního vlastnictví na ČVUT. Vztahuje se na všechny tři fáze projektu. „Když
budovalo ČVUT pozemní infrastrukturu, náš
tým byl u toho s ČVUT od počátku. Stejně
tak učíme jejich tým designovat samotné
testy a jejich realizaci,” vypočítává prezident
Šlapák.
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Podobně se předává i duševní vlastnictví
týkající se návrhů motorů, jejich výkonů
a chování. „Abychom byli schopní vybudovat
ekosystém partnerů pro vývoj a výzkum, je
třeba předat know-how a pozvednout stávající expertízu v České republice. Právě proto
jsme utvořili partnerství s ČVUT,” dodává
prezident Šlapák.

Letos v létě vyrobil S.A.W.E.R. první desítky
litrů vody přímo v rozpáleném terénu. Stalo
se v poušti Sweihan ve Spojených arabských emirátech. Tato země nebyla vybrána

„Instalace nám trvala týden, přičemž nejtěžší
bylo umístění solárních panelů na střechy
kontejnerů,“ říká docent Tomáš Matuška
z ČVUT. „Podstatné je, že panely generují
dostatek energie na výrobu vody a dokonce
i na chlazení a osvětlení kontejnerů“.
Mobilní verze systému S.A.W.E.R. tvoří dvě
jednotky. Jedna generuje elektrickou energii,

Dva světy, jeden tým

teplo a chlad, ve druhé se ze vzduchu adsorbuje destilovaná voda.
V národním pavilonu bude počátkem roku 2020
instalována větší verze s kapacitou přes 500 litrů
denně. Destilovanou vodu upraví mineralizační
jednotka WatiMin na pitnou, nebo ji fotobioreaktor promění na závlahový roztok, s jehož
pomocí se bude kultivovat písek kolem pavilonu.

Sehranost vytváří základ pro příští projekty
v hodnotě až stovek milionů dolarů. V plánu
je například technologické zdokonalení
moderního proudového motoru. „Nejprve
jsme přivedli na svět motor H80, pak přišel
daleko pokročilejší motor GE Catalyst. Rád
bych u nás viděl vývoj proudového motoru,
který posune GE Aviation Czech i Českou
republiku inovačně a technologicky kupředu,” netají se Šlapák.
Půjde-li vše podle předpokladů a firma projekt
interně získá, bude partnerem – opět – ČVUT.
ČVUT otevřela 25. června 2019 v Hradci Králové zkušebnu turbovrtulových motorů, na jejímž vzniku spolupracovala se společností GE Aviation Czech.

náhodou – dílo expertů z UCEEB a FS ČVUT
a Akademie věd ČR bude hlavním technologickým exponátem v pavilonu České
republiky na Všeobecné světové výstavě
EXPO 2020 v Dubaji, která začne v Emirátech v říjnu příštího roku.

Promyšlená strategie nese ovoce: rapidně
stoupl zájem studentů školy o letecký obor.
V nové továrně na letecké motory v hodnotě
asi 70 milionů dolarů (1,6 miliardy korun)
ve středočeském kraji má GE Aviation vytvořit
do roku 2023 na 500 nových míst. Ke konci
loňského roku jich zaplnila 230.

Funkční tým GE Aviation a ČVUT je symbiózou
dvou světů: čistě akademického a důsledně
byznysového. Po počátečním oťukávání vznikl
jednolitý celek. „Když teď přijedete do zkušebny v Hradci Králové nebo v Letňanech, tak
nepoznáte, kdo je z ČVUT a kdo od nás z GE,“
zdůrazňuje prezident Šlapák.

„Abyste firmu neustále rozvíjeli a byli
konkurenceschopní, nemůžete spoléhat jen
sami na sebe, musíte navazovat spolupráci
s externími partnery. Právě takového partnera jsme našli v ČVUT, které s námi pracuje
na vývoji a inovacích turbovrtulových motorů,” připomíná prezident GE Aviation pro
Českou a Slovenskou republiku Milan Šlapák.
ČVUT podalo do Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání několik projektů na posílení výzkumu a výuky leteckých
motorů. Získaný záměr běží ve třech fázích.
První spočívá v budování infrastruktury pro
výzkum a vývoj, druhá fáze se týká samotného testování turbovrtulových motorů. Třetí
je zaměřena na využití těchto dat pro vývoj

Na křest společného projektu dorazil i velvyslanec
USA v ČR Stephen King.

Vše začalo v Buštěhradu, kde se specialistům z Univerzitního centra energeticky
efektivních budov (UCEEB) a Fakulty strojní
(FS) ČVUT podařilo v roce 2018 (www.sawer.
cz) spustit do provozu zařízení vyrábějící
vodu ze vzduchu. Přihodilo se to v laboratoři
laboratoři simulující pouštní podnebí. Mobilní systém S.A.W.E.R. (solar-air-water-earth
-resources) o velikosti lodního kontejneru
předvedl, že je schopen vyprodukovat až sto
litrů vody denně.

S využitím serveru Svět průmyslu a ČVUT n

„Pokud se ukáže, že mobilní verze bude
dostatečně efektivní, může najít praktické
využití kdekoli na světě, " je přesvědčen český komisař pro EXPO Jiří František Potužník.

Mobilní systém S.A.W.E.R. bude ve větším provedení hlavním českým technologickým exponátem
na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji.

Systém S.A.W.E.R. obsahuje i další české patenty a inovace – včetně původních postupů
pěstování podpovrchových kultur, z nichž
mohou i v pouštním písku růst užitkové
plodiny. Úspěšně je testuje Botanický ústav
Akademie věd v Průhonicích. n
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SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU

Na cestě k čisté mobilitě

Český automobilový průmysl 2018
n Vyrobil bezmála 1,5 milionu vozů.
n Zaměstnal přímo 170 tisíc lidí.

Stejně jako si připomínáme významné výročí sametové revoluce, také Sdružení
automobilového průmyslu (AutoSAP) oslavilo letos třicáté narozeniny a s ním i moderní
český autoprůmysl. Dobrovolné sdružení dnes propojuje téměř 150 finálních výrobců,
dodavatelů a přidružených organizací a z pohledu tržeb v sektoru automotive reprezentuje
zhruba 90 procent trhu.
Dnes už nelze dohledat, kdo byl prvním
otcem myšlenky založení sdružení. Faktem
však zůstává, že jak na přelomu 80. a 90. let
minulého století získávaly jednotlivé podniky ekonomickou samostatnost a volnost
rozhodování, začaly si uvědomovat potřebu
vzájemné komunikace a spolupráce. A tak
se v červnu 1989 sešli zástupci prakticky
všech firem v oblasti automobilového průmyslu a podepsali zakládací listinu sdružení,
které de facto navázalo na tradici profesních
organizací působících v období první republiky, na tradici vyspělého průmyslu, inovací
a poctivého řemesla.
Cílem sdružení bylo navenek demonstrovat
integritu československého automobilového
průmyslu a především sdílet informace.

Začíná éra moderního
autoprůmyslu
Zakládajících členů bylo 17, ale jejich počet
rychle rostl společně s tím, jak vznikaly další
samostatné firmy a přicházeli zahraniční investoři. Klíčovým milníkem v historii českého
autoprůmyslu se ukázal vstup společnosti
Volkswagen do tehdejší Škodovky, a to nejen
pro prosperitu firmy jako takové. Rozhodnutí
vlády z té doby lze považovat za položení
základního kamene moderního českého
automobilového průmyslu. Tento krok měl
zásadní vliv na rozvoj celého odvětví a nasměroval naši ekonomiku k prosperitě.
„Nová“ ŠKODA se také hned v roce 1991 stala členem AutoSAPu. Sdružení vzrostla prestiž, v roce 1993 se stalo členem Mezinárodní
organizace výrobců motorových vozidel
OICA, později přidruženým členem ACEA,
Evropské asociace výrobců automobilů,
na jejíž půdě může hájit zájmy tuzemských
automobilových producentů.
Po vstupu Volkswagenu do mladoboleslavského podniku začali do České republiky
pozvolna přicházet další zahraniční investoři, především dodavatelské firmy navázané
na výrobu automobilů v tomto středočeském městě.
Samozřejmě že ne všechno se v té době
podařilo. Některým výrobcům nová doba
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nepřála, postupně však došlo k úspěšné
transformaci většiny tradičních českých
firem, ať už vlastními silami nebo za pomoci
zahraničního kapitálu.

Posiluje dodavatelský sektor
Druhá polovina 90. let a začátek nového tisíciletí přinesly masivní rozvoj dodavatelského sektoru, vznikaly nové firmy zaměřené
na technologie, konstrukci a různé další
služby pro odvětví automotive.
Dalším významným impulsem
pro posílení pozice tuzemského
autoprůmyslu pak byly zahraniční
investice do výstavby nových
závodů, především kolínské
továrny TPCA či nošovické
Hyundai. Obě firmy se
hned po svém příchodu
také staly členy AutoSAPu.

S příchodem dvou nových automobilek se
zásadně zvýšil objem celkové produkce
osobních a užitkových vozidel. Současně
se otevřely dveře novým dodavatelům
a celý autoprůmysl posílil svůj pozitivní
vliv na zaměstnanost v České republice
a následný rozvoj regionů, kde tyto firmy
působí.

n Vytvořil 500 tisíc nepřímých pracovních míst.
n Vytvořil téměř 10 procent HDP

ČR.

n Představoval 23 procent českého exportu.
n Podílel se 26 procenty na průmyslové výrobě.
n Stojí trvale za více než třetinou investic do výzkumu

a vývoje ve zpracovatelském průmyslu.
Zdroj: AutoSAP

V roce 2010 překonala výroba motorových
vozidel v České republice poprvé milionovou hranici a dosáhla na hodnoty 1 077 166
vyrobených kusů.

Jak někteří finalisté, tak zejména řada
dodavatelů kromě výroby zahájila v České
republice i výzkumnou a vývojovou činnost.
Příkladem z poslední doby je společnost
Bosch, která otevřela v září tohoto roku
nové vývojové a technologické centrum
v Českých Budějovicích.

Transformace
vyžaduje spolupráci
Za letošních prvních devět
měsíců tuzemská produkce
motorových vozidel opět
vzrostla, a to i přesto,
že evropská poptávka
po nových vozech
zaznamenala
ve stejné době

pokles. I ve světle značné ekonomické
nejistoty, kterou svět v roce 2019 zažívá,
jsou uvedené výsledky dokladem toho, že
český autoprůmysl je vysoce konkurenceschopný a udržuje si silnou pozici především
na zahraničních trzích, kam směřuje většina
tuzemské produkce.
Kromě ochlazení poptávky na světových
trzích musí dnes nejen české automobilky
čelit zcela novým, přelomovým výzvám.
Zavedení regulatorních pravidel, kterými
chce Evropská unie dramaticky snížit emise
skleníkových plynů v dopravě, předpokládá
urychlené zavádění nízko- nebo bezemisních
vozidel. Vedle čisté mobility čelí celý sektor
dalším technologickým změnám, ať již jde
o přípravu na autonomní řízení či rozšíření
digitálních služeb vozidla či změny způsobů
jeho užití a vlastnictví. To vše dnes vyžaduje
obrovské náklady na výzkum a vývoj a značné investice výstavby vhodné infrastruktury
a zavádění nových technologií.
Současná transformace automobilového
průmyslu představuje nejvýraznější změny
od roku 1989. Jde o proces, do kterého musí
být kromě automobilek a jejich dodavatelů
zapojeny i další sektory, zejména energetické
a telekomunikační firmy, ale i obce a města,
státní a veřejné instituce. V tom sehrává AutoSAP jako koordinátor významnou roli. Vytváří
platformu pro diskuzi a plní roli katalyzátoru
při realizaci Akčního plánu o budoucnosti
automobilového průmyslu. Tento dokument,
který podepsali zástupci AutoSAPu s vládou,
by měl pomoci českému autoprůmyslu, aby
prošel transformací nejen bez ztráty konkurenceschopnosti, ale dokonce ještě posílen.
„Evropské státy se vydaly směrem k čisté mobilitě a Česká republika má šanci aktivní podporou tohoto trendu posílit i náš ekonomický
a technologický rozvoj,“ říká k tomu výkonný
ředitel AutoSAPu Zdeněk Petzl a dodává:
„Firmy v automobilovém průmyslu nevyhnutelně čeká inovační skok, na který se musí připravit. Sdružení automobilového průmyslu jim
přitom bude v rámci svých možností i nadále
spolehlivým partnerem. " n
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zásobování, kdy společnost otevřela v jihlavské městské části Hruškové Dvory své logistické distribuční centrum. Po čtyřech letech
činnosti dm logistické centrum zásobovalo
již 50 prodejen po celé České republice. V té
době rovněž dm jako jeden z prvních maloobchodních řetězců rozšířila svůj sortiment
o značky Balea, Dontodent a Paradies.
V roce 2000 podstoupila společnost zásadní
změnu loga, které obohatila o slogan „Znají

nákupního prostředí. U prodejen dm po celé
České republice, kde to dovolují prostorové
možnosti, dochází ke zvětšování prodejních
ploch, instalaci herních prvků určených
malým i větším dětem. Zatímco rodiče v klidu
vybírají své oblíbené produkty, děti se zabaví
hrou. Úspěšnou novinkou je tzv. kojicí koutek,
kde mohou maminky v klidu a nerušeně nakojit své miminko, a klidové zóny s lavičkami
a aquamaty, kde se mohou zákazníci v průběhu nákupu občerstvit a odpočinout si.

Speciální místo v sortimentu pak představují nové dm exkluzivní kooperace: Tyto
značky představují novou inovativní cestu
na pomezí tradičních značkových výrobků a etablovaných privátních dm značek
a překvapují zákazníky svým exkluzivním
konceptem.
Dlouhodobou cenovou strategii a čtyřměsíční garanci dlouhodobých cen odstartovala v únoru 2015 kampaň „Vždy výhodně“.
Touto kampaní komunikuje dm zákazníkům velmi důležité poselství o své cenové
politice. Společnost chce, aby se zákazníci
nemuseli stresovat krátkodobými akčními
nabídkami, a garantuje, že každé snížení
prodejní ceny je platné po dobu minimálně
čtyř měsíců. Zákazníci si tak mohou být
jistí, že celý svůj nákup pořídí v dm vždy
výhodně.

Společenská zodpovědnost

Fota: dm drogerie markt

S novým konceptem samoobslužných
prodejen přišla dm drogerie markt do České
republiky hned po roce 1989.

DM DROGERIE MARKT

Zde jsem člověkem
Již více než čtvrtstoletí působí na českém trhu společnost dm drogerie markt. Přinesla
sem nový koncept drogerií s širší nabídkou a snaží se ukazovat lidem cestu ke zdravému
životnímu stylu.
Nápad na nový druh drogerie se zrodil v hlavě Götze Wernera v Německu roku 1973.
Rozhodl se nepokračovat čtvrtou generací
v rodinné tradici klasických drogerií, ale přišel
na německý trh s do té doby ojedinělým
nápadem – samoobslužný typ prodejen pod
značkou dm drogerie markt. O tři roky později vytvořil se svým dlouholetým přítelem
a obchodním partnerem Günterem Bauerem
plán na otevření prodejny samoobslužného
typu také v sousedním Rakousku.
Po otevření hranic v zemích střední a jihovýchodní Evropy na přelomu 80. a 90. let se
rakouská dm chopila příležitosti a expandovala do dalších zemí. V roce 1992 založila
svou stoprocentní dceřinou společnost
v České republice. Za sídelní město si
z důvodu strategické polohy poblíž hranic
s Rakouskem vybrala jihočeskou metropoli
České Budějovice. Zde byla otevřena roku
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Příkladné působení je pro dm nedílnou
součástí celé firemní filosofie. Dlouhodobým cílem je zejména posílit u zákazníků
uvědomělé chování a nasměrovat je k větší
zodpovědnosti vůči životnímu prostředí.
V minulosti tak společnost zrušila bezplatné
vydávání plastových sáčků, dlouhodobě
se věnuje osvětě v tématu třídění odpadů,
v roce 2016 získala unikátní ocenění za první
firemní přírodní zahradu v Česku.

1993 první prodejna dm na území České
republiky.
V době založení společnosti dm drogerie
markt s.r.o. byla pro běžné drogerie typická
nabídka kosmetiky a zboží péče o domácnost. Společnost dm však přišla s rozšířením
a začala nabízet i výrobky pro péči o dítě, fotoslužby a potřeby pro zvířata. Nový koncept
drogerií se ukázal být úspěšný.

moje přání, proto zde nakupuji“. Nové moderní
logo s claimem vypovídalo o snaze společnosti
vycítit zákazníkovy potřeby a vycházet jim vstříc.
Strategií firmy se stává rozšiřování sortimentu
značkových produktů, rozvíjení rodiny dm
značek, nabídka produktů ve výborném poměru
cena-kvalita a odměňování stálých zákazníků.
V roce 2003 zavedla věrnostní program dm
babybonus pro rodiče dětí do tří let a o dva roky
později pak přichází s programem dm active
beauty svět výhod, který byl v roce 2018 inovován a nese nový název active beauty.
Rok 2009 byl pro dm drogerii markt dalším
mezníkem. Společnost staví člověka do centra zájmu. Nejen člověka jako zákazníka,
ale také člověka jako spolupracovníka. To
reflektuje i od té doby používaný slogan „Zde
jsem člověkem, zde nakupuji“.

Zásobování z logistického
centra
Hlavním marketingovým nástrojem dm při
vstupu na český trh byla nabídka značkových
produktů za nízké ceny. Expanze směřovala
v první fázi do nákupních aglomerací velkých
měst. Současně rostoucí počet prodejen dm
vedl v roce 1994 k vytvoření nového konceptu

„Nejzásadnější myšlenka, která reprezentuje značku dm, je ideál harmonie mezi
vnitřní a vnější krásou. Tomu odpovídá náš přístup k zákazníkům, spolupracovníkům, obchodním partnerům a v neposlední řadě také nabídka produktů,“
říká Gerhard Fischer, který je jednatelem dm Česká republika již 23 let.

Pružná reakce
na sociodemografický vývoj
Zelené cenovky označují výrobky, které doložitelným způsobem přispívají k trvalé udržitelnosti.

Cílem dm je neustálé zušlechťování zákaznických potřeb a průběžná modernizace

Společnost dm se snaží pružně reagovat
na sociodemografický vývoj společnosti.
S ohledem na zvyšující se průměrný věk populace si stanovila jako jednu z priorit usnadnit nejen seniorům čtení složení výrobků
a dalších informací umístěných na etiketách.
Jako první v České republice tak dm v roce
2012 vybavila všechny své prodejny unikátními čtecími lupami, které připevnila přímo
na nákupní vozíky.

Nové výrobky, stálé ceny
Hlavním cílem dm je, aby se zákazník cítil
v prodejně příjemně. Chce o něj pečovat,
věnovat se jeho potřebám, ale zároveň mu
ponechat dostatečný prostor a soukromí
pro nákup. dm nabízí zákazníkům kromě
obvyklého drogistického zboží také alternativu v podobě širokého portfolia produktů
šetrných k přírodě – přírodní kosmetiky,
ekologických čističů a pracích prostředků, zdravé výživy, biopotravin či fair trade
potravin, ale také speciální výživu pro osoby
s různou formou potravinové intolerance.

Snahou dm je také využívání „zelené energie“, tedy energie získávané z obnovitelných
přírodních zdrojů. Od ledna 2017 zásobuje
zelená energie kromě budovy centrální správy také část prodejen. Snahy o zodpovědný
přístup jsou patrné i v označení sortimentu,
kde zákazníkům od února 2018 usnadňuje
orientaci při výběru produktů více než 2000
tzv. zelených cenovek. Ty označují výrobky,
které doložitelným způsobem přispívají
k trvalé udržitelnosti, a usnadňují tak zákazníkům rozhodování.
Již devět let organizuje společnost dm
pro prvňáčky preventivní program „Veselé
zoubky“, který má pomoci dětem osvojit si
správné návyky v oblasti dentální hygieny,
a to vše hravou formou. Program získal
oprávnění používat „Pečeť České stomatologické komory“.
V rámci myšlenky propojit krásu a zdravý životní styl, být „active beauty“, se dm
drogerie markt snaží ukázat lidem cestu
ke zdravému životnímu stylu a zejména
poukázat na nutnost začít sám u sebe. Vést
ke zdravému životnímu stylu už děti je tak
poselstvím pro každého zodpovědného rodiče a dm by chtěla být na této nelehké cestě inspirací. Pohyb ke zdravému životnímu
stylu bezesporu patří, proto se dm mimo
jiné stala titulárním partnerem běžecké
série RunCzech, ve které se běží i speciální
trasy určené pro rodiny s dětmi pod názvem
„dm rodinný běh“. n
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Madrid – Barajas je největší letiště ve Španělsku,
6. nejrušnější v Evropě a 24. nejrušnější na světě.
V roce 2018 odbavilo 57,9 milionu cestujících.
Ta-sing (dole), nový div čínské metropole, stojí
na ploše 700 tisíc metrů čtverečních, což je výměra
98 fotbalových hřišť. Na území Namibie (vlevo
nahoře), velkém jako Německo s Francií dohromady,
má ERA 56 pozemních stanic.

ERA

České oko nad
světovými letišti

propojení mezi Asií, Evropou i Afrikou a napomoci užší vzájemné obchodní a ekonomické spolupráci.

Pardubická firma přispěje k bezpečnosti letového provozu
na nově otevřeném největším letišti světa v Pekingu.
Největší letištní systém má ERA v Madridu, největší
celoúzemní síť stanic sleduje vzdušný prostor nad Namibií.
Všechny tyto projekty mají společného jmenovatele –
originální českou technologii pasivní radiolokace.
Co mají společné nové největší letiště
světa Ta-sing v čínském Pekingu a Mezinárodní letiště Adolfa Suáreze v Madridu
– Barajas? Mimo jiné tři písmena. Jsou jimi
ERA, zosobňující českou firmu se sídlem
v Pardubicích.
Společnost, založená v roce 1994, je
členem skupiny Omnipol. Navazuje na to
nejlepší z dědictví pardubické Tesly, její
systémy zúročují půlstoletí vývoje originální české technologie v oblasti pasivní
radiolokace.
ERA je v současnosti lídrem ve vývoji
multistatických systémů a technologií pro
sledování a rozpoznávání cílů. Vyvíjí, vyrábí
a implementuje systémy, které zajišťují bezpečnost letového provozu, a to pro civilní
i vojenské účely. Za dobu své existence nainstalovala přes 130 těchto systémů ve více
než 65 zemích pěti kontinentů. Operační
nároky uživatelů plní 24 hodin denně, sedm
dní v týdnu.
Firma rovněž vyvinula unikátní pasivní
sledovací systém VERA-NG, určený pro
sledování a identifikaci cílů ve vzduchu,
na zemi i na moři. Zároveň prosadila mezi
základní technologie při řízení letového
provozu takzvanou multilateraci, jež
umožňuje sledovat pohyb letadel od vzletu až po přistání, a to včetně pojezdu
po letišti.

Historie
1994

Velký návrat po 13 letech

Největší dohled na světě

čínský a španělský úspěch jsou dva největší
civilní projekty ERA poslední doby, instalace
rozsáhlých systémů trvá řadu měsíců

Letiště Barajas, které po této technologii
sáhlo, modernizuje svůj letištní systém
po 13 letech, přičemž i v roce 2006 to byla
ERA, která dostala zakázku od španělského
úřadu civilního letectví AENA.

Španělské řízení letového provozu ENAIRE
si objednalo rozšíření systému, který sleduje
provoz na mezinárodním letišti Barajas
v hlavním městě Madridu. „Madridský systém bude největší letištní sledovací systém
ERA na světě: tvoří jej síť pozemních stanic
systému NEO sledujících letadla a přes 130
majáčků SQUID určujících polohu vozidel,”
sdělila firma.

Český systém funguje od té doby v Madridu
zcela bezproblémově. Nyní však letiště potřebuje přehledovou informaci zpřesnit, aby byla
plnohodnotnou zálohou pro případ, že by
vypadla z provozu jeho řídící věž. Sloučením
dostupných dat, která zařízení poskytují, získají dispečeři nově celkový obrázek o provozu
na letišti i za špatného počasí s minimální
viditelností.

A právě NEO je prvkem, který pojí Peking
a Madrid a razí společnosti ERA cestu do první ligy. Představuje poslední generaci multisenzorového multilateračního sledovacího
systému pro řízení letového provozu. Poskytuje velmi přesná a spolehlivá data v reálném
čase o pozici letadel a vozidel na základě
informací, které přijímá z odpovídačů letadel
nebo vysílačů umístěných na letištních
vozidlech. Díky nim se pak jednotlivé objekty
zobrazují na monitorech dispečerů na věži
letiště. Výhodou tohoto systému je, že může
být nakonfigurován pro specifická řešení:
pro řízení provozu na ploše letiště, sledování
vzdušného prostoru v jeho okolí i nad celým
územím státu, monitoring paralelních přistávacích drah či měření výšky a rozestupů mezi
letadly, a to i všechna současně.

Jiný velký sportovní svátek dopomohl společnosti ERA k průniku na africký kontinent.
Příběh začal v roce 2010, kdy se v Jihoafrické
republice konalo světové mistrovství ve fotbale. Letecký provoz tehdy prudce zhoustl
a stal se problémem pro severněji položenou
Namibii, přes niž se do míst šampionátu létalo. Tato země neměla žádné radary, které by
mohly letadla sledovat, dispečeři se museli
spoléhat na hlášení pilotů.
Situace byla o to složitější, že Namibie, která
zabírá plochu jako Francie a Německo dohromady, má hned několik podob. Na jejím
území jsou přímořské pouště se suchými
říčními toky a kaňony, drsná skaliska, pískem zaplněná údolí, tropické pralesy bohaté
na přívalové deště a zalesněné savany. Hustota obyvatelstva je velmi nízká, pro národní
park Etosha platí zákaz stavebních prací.

Na vlně skvělých referencí
Pekingský Ta-sing připomínající mořskou
hvězdici navrhla slavná architektka Zaha
Hadid. Slavnostní otevření připadlo na letošní
25 září. Má čtyři ranveje s plánovaným doplněním na sedm a podle agentury AP by mělo
v budoucnu odbavovat 72 milionů pasažérů
ročně.
Také toto letiště osadí ERA sledovacím
systémem NEO. Stanice zajišťují dohled nad
leteckým provozem na celé ploše, včetně
všech ranvejí.
Firmu ERA si do tohoto projektu vybral
v roce 2017 čínský úřad pro řízení letové-

ho provozu CAAC. Vzal v potaz její skvělé
jméno ve světě a výtečné hodnocení
jejího sledovacího systému na starém
pekingském letišti, který tam pardubický
výrobce instaloval kvůli zvýšenému provozu
při pořádání letních olympijských her v roce
2008. Přínosem byla zvláště možnost sledování paralelních ranvejí. Během následující
dekády vybavila firma čínské protějšky dalšími třemi systémy – šlo o letiště v Šanghaji,
Čchang-ša a Čeng-čou.

Vojenské systémy

Civilní systémy

Civilní a vojenské systémy

2011 ERA se vrací do

1996 VERA S/M (E): 4. generace pasivního sledovacího

2002 První celoúzemní multila-

2006 Start multisenzorového

systému byla pojmenována plukovnici Věře Perlingerové.

terační systém (WAM) – Ostrava

sledovacího systému MSS

českých rukou, 100%
vlastníkem je Omnipol.

ERA je rovněž prvním a zatím stále jediným
zahraničním výrobcem, který je oprávněn
dodávat multilaterační přehledové systémy
pro řízení letového provozu v Číně. Má na to
speciální certifikáty pro systémy monitorování letadel ve vzduchu i pohybu servisních
vozidel na ploše, vydané CAAC.
Projekt ERA pro Ta-sing je navíc součástí
ambiciózního plánu Belt and Road (Nová
hedvábná stezka), který má zlepšit dopravní

2014–2018 Vznik poboček
v Brně, Praze, Strakonicích
a Uherském Hradišti

2016 Akvizice podílu
slovenské firmy R-SYS, vznik
dceřiné společnosti

Náročné poměry vyústily ve veřejnou soutěž
na multilaterační systém, protože ten je
jednak levnější, jednak odolnější než klasické
radary. Vítězem se stala ERA, v té době coby
součást nabídky francouzské společnosti
Thales. Jejich společný systém připravil
kombinaci vzdálených pozemních stanic,
ústředního dispečinku pro zpracování dat
a systému, který vše dálkově ovládá. Výhodou stanic systému ERA, kterých je po celém
území Namibie rozmístěno 56, je provoz bez
údržby s napájením baterií a bez potřeby
klimatizace.
Ve výsledku se rozmístění multilaterační
technologie v Namibii stalo největším celoplošným sledovacím systémem na planetě. Podpis pod tímto primátem má opět tři
písmena – ERA. n

2017 Nové výzkumné centrum a sídlo
firmy v Pardubicích

Vznik ERA
Civilní systémy

1995 Původně vojenský systém
Tamara z Tesly předělala firma na
jednodušší verzi pro civilní použití.
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Civilní systémy

Civilní systémy

1999 První letištní multilaterační
systém (MLAT) - Praha

2004 SQUID –
vysílač pro sledování
pohybu vozidel

2006 ERA koupena americkou
firmou Rannoch, ta ji o dva roky
později prodala SRA International

Vojenské systémy

Civilní systémy

Civilní systémy

Vojenské systémy

2011 5. generace

2014 NEO, vylepšená

VERA-NG

verze MSS

2016 Začátek rozšiřování

2017–2018 VERA-NG: vylepšení

portfolia o nadstavbové
systémy 3R, ERIS, IXO

o schopnost vidět námořní cíle
a tréninkový simulátor
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Genesis Capital

Pomáhají firmám růst
Společnost Genesis Capital, správce fondů soukromého kapitálu (private equity), slaví
letos dvacáté narozeniny. Za dobu své existence pomohly fondy Genesis k růstu více než
pěti desítkám malých a středních podniků, které dnes dávají práci tisícům lidí a realizují
obrat v desítkách miliard korun. Některé z těchto firem se díky spolupráci s Genesis Capital
dostaly na špičku ve svém oboru.
Malé a střední firmy představují páteř každé
dobře fungující ekonomiky. Fondy Genesis
mezi nimi vyhledávají ty, které mají silný
růstový potenciál a zároveň se potýkají s nedostatkem vlastního kapitálu. Další významnou oblastí investičního zaměření Genesis
fondů jsou v posledních letech odkupy
podniků, kde dochází ke generační výměně.

Průkopník v private equity
Mezi hlavní příčiny relativně pomalého rozvoje private equity v České republice a na Slovensku patřila historicky absence tohoto
druhu finančních aktiv v celé kontinentální
Evropě, v České republice pak specificky neochota bank poskytovat na akvizice podniků
úvěry nezajištěné hmotnými aktivy. Tato
situace přetrvávala až do druhé poloviny první
dekády nového milénia. Průkopnickou roli
v rozvoji fondů soukromého kapitálu u nás
proto sehrály nadnárodní finanční instituce
jako Evropská banka pro obnovu a rozvoj
(EBRD) a Evropský investiční fond (EIF). Obě
tyto entity patřily pak společně s Českou spořitelnou mezi první institucionální investory
fondů Genesis.

investoři s očekáváním, že jejich výnos
bude podstatně vyšší než výnosy z investic
na veřejných trzích nebo například z úroků
na termínovaných bankovních vkladech.
Kromě už zmíněných EBRD, EIF a České
spořitelny patřily mezi investory do fondů
Genesis International Finance Corporation
(IFC), Abu Dhabi Investment Authority, finský investor eQ Private Equity, na bruselské
burze kotovaná belgická investiční společnost Gimv a KB Private Equity.
Vstup posledně jmenovaného speciálního
fondu klientů privátního bankovnictví

„Renomovaní institucionální investoři
zajišťují spolehlivost a předvídatelnost
rozvoje podniků v portfoliu fondů Genesis,“
říká k tomu Ondřej Vičar, partner Genesis
Capital, a dodává: „Tito investoři jsou také
přirozenou zárukou stability investičních
aktivit a přispívají k profesionalitě a transparentnosti veškerých procesů.“

Nová linie fondů
V jubilejním dvacátém roce oznámil Genesis
Capital významnou změnu: rozšířil působení do nového segmentu investičního trhu.

Tým Genesis: Zleva Jiří Kolísko (Investment Analyst), Barbora Brynychová (Operations Manager), Jiří Beneš (Managing Partner Genesis Growth Equity Fund), Jörgen
Hausberger (Investment Committee Member), Petr Janovský (Finance Director), Adam Ruta (Investment Analyst), Tomáš Sýkora (Investment Analyst), Jan Tauber
(Managing Partner), Radan Hanzl (Partner), Tatiana Balkovicová (Investment Director), Martin Viliš (Senior Investment Director, Head of Group Funding), Ondřej
Vičar (Partner), Pavel Kvíčala (Legal Partner), Marek Hoščálek (Investment Committee Member), chybí Lucie Baleková (Investment Committee Member)

5 fondů
Genesis

Renomovaní investoři
K financování růstu a odkupu firem pomocí
prostředků z fondů private equity se využívá kapitál, který do těchto fondů vkládají
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Fota: Genesis Capital

Díky promyšlené a obezřetné investiční politice se Genesis Capital podařilo jako jednomu
z historicky prvních hráčů na trhu private
equity vybudovat renomé solidního a spolehlivého partnera podniků a jejich managementů a – což bylo ještě důležitější – získat důvěru
významných institucionálních investorů.
Postupně tak vzniklo pět fondů Genesis,
do nichž investoři vložili více než 200 milionů
eur, tedy přes pět miliard korun. Tyto fondy
již podpořily více než padesát společností,
které díky získaným prostředkům mohly
rozvinout svůj potenciál, rozšířit výrobní
a komerční aktivity, vstoupit na nové trhy
a posílit pozici na trzích již existujících.

Vyvážený
kvalifikovaný tým

Genesis Capital v číslech

Zakladatel a řídící partner společnosti Genesis Capital Jan Tauber

Komerční banky, dnes spadajícího pod
Amundi Czech Republic, předznamenal významný posun ve struktuře investorů směrem ke správcům dlouhodobých finančních
aktiv působících na domácím trhu. Do fondů
Genesis začaly investovat například Kooperativa pojišťovna a Česká podnikatelská
pojišťovna (obě pojišťovny patřící do Vienna
Insurance Group).

Vedle dosavadní linie fondů zaměřených
převážně na akvizice a odkupy středně velkých podniků (Genesis Capital Private Equity
Funds) vznikla nová linie fondů typicky
růstového kapitálu (Genesis Capital Growth
Equity Funds) orientovaná na investice
do menších podniků s významným potenciálem růstu zejména v České republice
a na Slovensku.

200 mil. EUR /
5 mld. CZK

V srpnu 2019 vznikl fond Genesis Private
Equity Fund I se samostatným managementem a vlastnicky oddělenou strukturou
správců fondu.

Padesátka firem
Portfoliem fondů Genesis prošly desítky podniků, mezi jinými Energetické strojírny Brno,
Gumotex, AB Facility, AZ Klima, HSW Signall,
Swell, JRC Czech, KS Klima-Servis či POS
Media Europe. Drtivá většina firem přinesla při
svém exitu investorům nezanedbatelné zhodnocení prostředků, které do fondů vložili.
„Žádný private equity fond – už vzhledem
k povaze a rizikovému profilu této investiční

50
podniků

činnosti – nebývá stoprocentně úspěšný. I my
jsme za dobu naší existence zažili neúspěchy.
Investovali jsme do firem, kterým se ani s využitím dodatečného kapitálu nepodařilo realizovat rozvojové plány; byly to ale naprosté
výjimky,“ říká řídící partner Genesis Capital
Jan Tauber. „Myslím, že zažít a protrpět
neúspěch je pro tým, který chce dlouhodobě
působit v tomto odvětví, užitečné. Přináší to
poučení, pokoru a zvyšuje kompetenci, především při vyhodnocování budoucích rizik.“
Aktuálně private equity fondy Genesis
drží podíly ve společnostech GTH catering,
ST Security, Quinta-Analytica, HP Tronic/
Datart, D2G, Sanborn, Stangl Technik,
CN Group a v první maďarské investici
11 Entertainment Group.

Genesis Capital tvoří tým zkušených, vysoce kvalifikovaných odborníků se znalostmi
investičního bankovnictví a s odborným
zázemím v oblasti rozvojového kapitálu.
Disponuje nejen bohatými zkušenostmi
z různých oblastí finančních služeb, ale
také hlubokou znalostí českého a slovenského trhu a rozsáhlou sítí kontaktů pro
vyhledávání investičních příležitostí v celé
střední Evropě.
„Jsem přesvědčen, že po personální
stránce je Genesis Capital velmi dobře
připraven zhodnocovat vložené prostředky investorů i ve třetím desetiletí
své existence. Troufnu si říci, že jsem měl
ve většině případů na kolegy, které jsem
si vybral, šťastnou ruku. Genesis Capital
je dnes tým, který se podle mého názoru
hned tak jinde nesejde,“ hodnotí kolektiv
společnosti Jan Tauber a uvádí zejména
své partnery Radana Hanzla a Ondřeje
Vičara. Oba působí v Genesis Capital už
řadu let a Ondřej Vičar by měl podle představ Jana Taubera převzít v budoucnosti
funkci řídícího partnera. n
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privátní nebo korporátní transakce, investice nebo jakékoliv obchodní činnosti dnes
klienti požadují nejenom právní, ale i špičkový
daňový servis. Vzrůstající poptávka po těchto
službách v rámci jednoho komplexního poradenského balíku nás vedla k postupnému rozšiřování týmu specialistů na daňové právo,”
říká řídící partner kanceláře Jaroslav Havel.
Daňový tým HAVEL & PARTNERS se od
září rozšířil o dalších 12 členů, převážně
senior konzultantů s dlouholetou praxí
v tzv. velké čtyřce. Klientům poskytuje komplexní služby ve všech oblastech daňového
práva a daňového poradenství. Zajistí také
kombinaci právní odbornosti se znalostí tuzemské i mezinárodní daňové problematiky.

Rekordní hospodářské
výsledky

Fota: epravo

Pozici a renomé HAVEL & PARTNERS,
která se stará o přibližně 100 z 500 největších světových společností (podle Fortune
500) a o téměř 50 firem ze žebříčku

Příběh úspěchu,
který začal od nuly
Největší nezávislá právnická kancelář v Česku i ve střední Evropě nabízí nejkomplexnější
domácí a zahraniční poradenství pro všechny právní oblasti a klíčová podnikatelská odvětví.
Sbírá prestižní ocenění za odbornost i značku, stará se o získávání a výchovu talentů, je
nejvyhledávanějším zaměstnavatelem v oboru. Za úspěchem HAVEL & PARTNERS jsou
firemní hodnoty jako individuální přístup, vzájemný respekt, důvěra a loajalita.

Kancelář, která je s více než 220 právníky
a daňovými poradci a zhruba 500 spolupracovníky, včetně inkasní agentury Cash
Collectors, největší nezávislou právnickou
firmou ve střední Evropě, rozšířila letos v létě
své zastoupení pro západ České republiky. Její
v pořadí šestá pobočka má od začátku srpna
2019 sídlo v Plzni.
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„Jednou z našich priorit je rozvoj služeb
orientovaných na významné klienty, kteří
jsou obchodně spjati s německy mluvícími
zeměmi, zejména s Německem a Rakouskem. Ať už jde o společnosti a privátní
investory přímo z těchto zemí, nebo české
subjekty, které do těchto zemí exportují či
tam investují. Těmto klientům chceme být
k dispozici i poblíž jejich působiště. Plzeň jakožto podnikatelské centrum západočeského regionu a univerzitní město s právnickou
fakultou byla pro nás z hlediska lokalizace
nové kanceláře jasnou volbou,“ vysvětluje
řídící partner HAVEL & PARTNERS Jaroslav
Havel.

Výrazné posílení
v oblasti daní
Místopisnou expanzi doplnilo v tomto roce
rozšíření daňové specializace společnosti.
Do její poradenské skupiny s tímto zaměřením přišli specialisté z firmy TAX ADVISORY
SERVICES, s nimiž dosud HAVEL & PARTNERS
dlouhodobě spolupracovala. Vedoucí daňový
poradce David Krch se po příchodu stal třicátým partnerem kanceláře a prvním partnerem
výhradně odpovědným za oblast daní.
„Daňové právo patří k nejrychleji se rozvíjejícím oblastem našich služeb. Prakticky u každé

30

1500

500

desítce na trhu, nezačínala po roce
2000 od nuly jako my. Pro nás je
klíčové, že stále děláme práci, v níž
vynikáme a která nás baví. Během
15 let jsme vytvořili důvěryhodnou
firemní značku, kterou klienti dobře
znají a sami vyhledávají, neboť ví,
že jim dokážeme vždy poskytnout
rychlé a kvalitní služby. To je pro nás
velkým závazkem i motivací pro
nadcházející období, v němž chceme
být i nadále dynamickou, chytrou
a inovativní firmou, která se nejenom učí od těch nejzkušenějších, ale
i sama udává trendy.“

HAVEL & PARTNERS

Nespokojit se s dosaženým, ale jít stále
kupředu! Největší česko-slovenská advokátní
kancelář HAVEL & PARTNERS, která se třikrát
za poslední čtyři roky stala absolutním vítězem
soutěže Právnická firma roku, je názorným
příkladem, jak vypadá tato strategie v praxi.

Havel, Holásek & Partners „Obdobně jsme na tom zatím
vzdělávací institut založený
i ve druhé polovině roku,
v témže roce s cílem nabívše tedy nasvědčuje
zet klientům i zaměstnantomu, že letošní tržby
více než
partnerů
cům kanceláře vzdělávání
za čisté právní služby
v oblasti práva a mapřesáhnou 800 milionů
klientů
nagementu na té
korun. Dohromady
nejvyšší úrovni, který
s inkasní agenturou
dnes svou kvalitou
Cash Collectors budou
právníků
a rozsahem nemá
tržby za celou skupinu poprvé
na trhu obdoby.
atakovat hranici jedné miliardy
spolukorun,” vypočítává řídící partner
pracovníků
Od roku 2018 působí
Jaroslav Havel.
kancelář pod novým názvem HAVEL
& PARTNERS. Tato změna však neznamenala odklon od dosavadního směřoBylo jich pět
vání. „Změnil se jen název, my ne,“ říká řídící
partner kanceláře Jaroslav Havel.
Kancelář pod názvem Havel & Holásek
založila v roce 2001 pětice mladých právníků
s věkovým průměrem 27 let. Jaroslav Havel,
Jan Holásek, Marek Vojáček, Robert Nešpůrek Transakce za 20 miliard eur
a Ondřej Petr se blíže poznali v průběhu studií, čtyři z nich byli i kolegové z mezinárodní
V současnosti nabízí HAVEL & PARTNERS
právnické firmy Linklaters. Od začátku bylo
nejkomplexnější poradenství pro všechjejich cílem poskytovat špičkové právní služby ny právní oblasti a klíčová podnikatelská
s mezinárodním přesahem.
odvětví. Potvrzují to i výsledky soutěže
Právnická firma roku, podle kterých kancelář získala nejvyšší ohodnocení ve všech
„Začali jsme v nejhorší možné době. 15 odborných kategoriích. Napříč svými
obory kancelář pravidelně získává i globální
Žádná kancelář, patřící k první
ocenění.

Řídící partner Jaroslav Havel
u příležitosti 15. narozenin
HAVEL & PARTNERS v roce 2016

Czech Top 100, podtrhují hospodářské
výsledky, které od vzniku firmy každoročně
rostou.
Také po uplynutí první poloviny letošního
roku se kancelář výrazně přiblížila k nejvyšším ročním tržbám ve své historii. Obrat
za čisté právní služby se v prvních šesti
měsících meziročně zvýšil o 11,4 procenta.
Dvojciferným tempem rostly všechny tři
klíčové centrály v Praze, Brně a Bratislavě,
na Slovensku dokonce o více než 20 procent. Ziskovost rostla dokonce ještě rychleji
než obrat.

Důležitým mezníkem se stal rok 2005, kdy
společnost ukončila čtyřleté partnerství se společností Deloitte a vydala se vlastním směrem
bez vazby na jednoho strategického partnera.
Tržby i zisk kanceláře se do roka zdvojnásobily.
Následoval personální a ekonomický růst,
a to i v době globální finanční krize. Už deset
let po založení byla firma největší nezávislou
advokátní kanceláří ve střední Evropě. V roce
2014 odešel Jan Holásek a pražská kancelář
se přestěhovala z Ungeltu do moderního
administrativního komplexu ve Florentinu.
Tuto „dobrou adresu“ získala také Akademie

220

Firma se rovněž může pochlubit jednou
z nejstabilnějších klientských základen
na trhu. Pracuje pro více než 1500 klientů, radí
třetině nejbohatších Čechů a Slováků, tedy asi
250 elitním podnikatelům a jejich rodinám.
K tomuto účelu má od roku 2008 specializovaný tým, který je s 20 seniorními právníky
a daňovými odborníky včetně společníků
největší na česko-slovenském trhu.
Výkladní skříní kanceláře je poradenství
při nákupech, prodejích či fúzování firem
v nejrůznějších odvětvích, od nemovitostí
po bankovní služby. Právní tým pro tuto
oblast je s osmi desítkami právníků největší ve střední a východní Evropě. Ročně
úspěšně dokončí až 100 podnikových nebo
nemovitostních transakcí. Objem těchto
operací dosáhl za posledních 10 let skoro
20 miliard eur.

Nejžádanější zaměstnavatel
v oboru
Kapitálem firmy jsou špičkoví odborníci,
firma proto klade velký důraz na získávání
a další rozvoj talentovaných začínajících
právníků, stejně jako seniorních advokátů
s praxí a zkušenostmi. HAVEL & PARTNERS
je už pět let po sobě nejžádanějším zaměstnavatelem v oboru práva podle české
soutěže TOP Zaměstnavatelé. Podle kritérií,
jakými jsou známost, budování brandu,
inovace nebo proslulost, je kancelář také
čtyřnásobným držitelem titulu Czech Business Superbrands, který monitoruje nejlepší
značky na českém trhu. n
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Hays Czech Republic

Česko brzdí nedostatek lidí
Dá se vůbec srovnávat trh práce tehdy,
například v 90. letech, a nyní?
Strašně těžce. Po revoluci se tady všechno
privatizovalo, emancipovalo, spousta kapitálu bylo z různých končin, často se ani nevědělo, kdo za ním stojí. Za těch 30 let jsme
ušli obrovskou cestu, ale i tak se budeme
jenom těžko porovnávat s Německem, kde
mají pořád 40 let náskoku. A neustále se
vyvíjejí, stejně jako my, jen jsme – na rozdíl
od nich – hodně věcí přeskočili.

Jak to? Je něco špatně?

Proč ta změna? Pod tlakem doby?

Máme pořád zákoník práce, který je z komunistických časů. I přes novelizace je jeho základ stále stejný, nikdo si neudělal čas, aby
ho „narouboval” na moderní dobu. Doba
se daleko více zrychluje, a tento deficit se
prohlubuje.

Dolehne na ně nejistota, stejně jako na byznys. Pokud zaměstnanci neví, zda zůstanou
ve svých zaměstnáních a pozicích, přestanou být otevření ke změnám. Od roku
2016, po návratu ke konjunktuře, se lidé
znovu otevřeli. Dostali chuť se zase nějak
posouvat, profesně i místopisně. Vrátil se
jim zájem zkoušet nové věci. Pořád to ale
nestačí.
Kde je problém?

Pokud bychom opravdu chtěli srovnávat, co
bylo kdysi a je teď, museli bychom se zaměřit na to, jak se firmy dostávají k talentům, jak
s nimi komunikují. Jak velké mají zaměstnanci a manažeři pravomoci, které dříve neměli,
jak moc věří zahraniční investor v české
know-how, jaké jsou řídící procesy.

Čeští pracovníci byli vždy vnímáni jako
terno pro investory z oblasti výroby, technologií či logistiky, kteří hledali kvalifikovanou a levnou pracovní sílu. Jenže to jsou
odvětví, která nepřinášejí vyšší přidanou
hodnotu ve chvíli, kdy v ní firma funguje
jako subdodavatel – tedy nepracuje na finální podobě výrobku, ale jen na nějaké
jeho součástce.

Dříve tu byla obrovská komunita expatů,
která řadu věcí zaštiťovala. Investor se neuměl zorientovat, spoléhal proto na ně.

Prvořadá je produktivita práce, to, jak je práce ceněna. Požadavky doby se rychle mění,
a Češi začínají nestíhat. Pomyslné nůžky se
rozvírají stále více.

Na úkor místních lidí?
Jistě. Český manažer – kvůli dosazeným
nadřízeným z řad expatů – musel začínat
v podřízené roli, pod svými možnostmi.
Tyto poměry se naštěstí urovnaly. Dnes
máme naopak my řadu českých manažerů,
v regionálních pozicích, kteří jsou schopni
pracovat v zahraničí.
To ale samozřejmě nějakou dobu trvalo,
stejně jako schopnost překonat jazykové
bariéry. Bez znalosti řečí se lidé nebyli
schopni „prodat” do užšího managementu
společností se zahraničním kapitálem.
Nakolik kopíruje trh práce vzestupy a propady ekonomiky?

V čem přesně?

Máme pořád zákoník práce,
který je z komunistických časů.
I přes novelizace je jeho základ
stále stejný, nikdo si neudělal čas,
aby ho „narouboval” na moderní
dobu.

V tom, že se objevují nové výzvy, na které
nejsme strukturálně připraveni. Chceme
dohánět Západ, zvyšovat platy, ale nejsme
na to vybaveni.
Ekonomika nutně potřebuje strukturální reformy, rekvalifikace pracovníků, lidé se musí
naučit jinak myslet a zvládat složitější práci.
Přikázáním budoucnosti je, že se nesmíme
přestat učit. Nikdy.

Fota: Hays Czech Republic

Ekonomika nutně potřebuje strukturální reformy, rekvalifikace pracovníků. Lidé se musí
naučit jinak myslet a zvládat složitější práci. Doba je velmi rychlá – pokud s ní domácí
trh práce neudrží krok, budeme mít velký problém, varuje Ladislav Kučera, ředitel české
pobočky britského specialisty na nábor kvalifikovaných pracovníků Hays.

A ta produktivita práce?
To je problém. Není to o tom, zda děláte 10
či 12 hodin denně, je to o tom, že se výkony
musí měřit fyzickými výstupy. Kolik jsem
toho vyrobil, udělal, kolik ta moje práce stojí.
Bude-li naše ekonomika subdodavatelská,
tedy budeme-li dále vyrábět za nízkou cenu
části nebo součástky budoucích produktů,
marže takových výrobků často nepřesáhne
čtyi, pět procent. Při takto nízké tržní hodnotě
bude dosahovaná produktivita vždy nízká.
Bez ohledu na to, jestli budete dělat 15 nebo
20 hodin denně.
A obráceně: cena finálního produktu je
mnohonásobně vyšší, výrobek se prodává
se třeba s 25procentní marží, vyšší tedy
bude i vaše produktivita a mzda. Proto je
nezbytné, aby se lidé rekvalifikovali, posunuli z nekvalifikované práce. Musíme přestat
soutěžit o investice s nízkou hodnotou práce, musíme se poprat s naší silně průmyslovou tradicí. Máme tu talentovou neshodu,
a s tou je nezbytné něco dělat.

Víme to, a neděláme to?
Mluvil bych spíše o dozvucích, ať už kladných,
nebo záporných. Nemyslím si například, že
by vstup do EU domácí pracovní trh zásadně změnil. Měl bezesporu obrovský dopad
a pořád ho má, ovšem jde daleko více o přínos
pro samotné podnikatelské prostředí, kterému
se otevřely nové možnosti. S trhem práce to
samozřejmě souvisí, jenže ne tak úzce.
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Co hospodářská a finanční krize po roce
2008?
Ta nás pochopitelně zasáhla. Byznys
zpomalil, což neznamená, že se trh práce
musí hned začít hroutit. Nicméně se ochladí
v tom smyslu, že lidé, do té doby flexibilní,
začnou být konzervativní.

Především si hodně zahráváme. Je velmi
důležité neprojíst blahobyt, který jsme si
vytvořili, a řekl bych, že ho projídáme docela
velkými sousty. Nikomu se nechce do strukturálních reforem, je malá vůle měnit
nastavení systému, aby se zpružnil směrem
k zaměstnavateli.

Nově všichni mluví o digitalizaci, automatizaci, robotizaci… Mohou tyto trendy dát
zapomenout na „starou éru” a dát ekonomice nový impuls?
Ano, ovšem za předpokladu, že se lidé budou umět do tohoto procesu zapojit. Že se

naučí složité stroje obsluhovat, programovat, dělat jim servis. Navíc musí nové stroje
také někdo vymýšlet.
V opačném případě hrozí, že se mnoho lidí
ocitne bez práce. Některé studie hovoří dokonce o tom, že v Čechách je automatizací
ohroženo až 40 procent pracující populace.
To je obrovské číslo.
Jak se tomu dá čelit?
Tím, že se začneme jinak učit. Musíme daleko více propojit akademickou a komerční
sféru, a to nejenom na vysokých školách,
ale i na nižších stupních. U nás se stále učí
postaru. Prý se nebude memorovat, přesto
se to děje pořád, internetu navzdory.
Na českém pracovním trhu je aktuálně více
pracovních nabídek než nezaměstnaných.
Každý, kdo pracovat chce, je schopen si práci
najít. V některých světových ekonomikách
je situace diametrálně odlišná. Mají vysokou
míru nezaměstnanosti a zároveň obrovský
počet volných míst, které firmy nedokáží
obsadit. Je to tím, že lidé na pracovním trhu
nesplňují požadavky kladené na tyto otevřené
pozice. Ty zůstávají neobsazené dlouhodobě.
U nás se to ještě nestalo, i tak jsme si však
nikdy nedokázali zajistit dostatečný počet
správných lidí, abychom si prodloužili konjunkturu. Nedostatek lidí nás brzdí.

Ladislav Kučera
Personálně poradenskou společnost
Hays Czech Republic řídí od ledna 2015.
Dříve působil jako regionální ředitel
v ManpowerGroup, předtím v hotelových
společnostech Radisson a IHG. Studoval
ve Spojených státech.
Hays Czech Republic je součástí Hays
plc, světového leadera v oblasti zaměstnávání specialistů. V tuzemsku má
kancelář do roku 1998.

Když se poptávka a nabídka nepotká, je
to problém. Tato nerovnováha je opravdu
velký strašákem.
Z koho bychom si mohli vzít příklad, kde
jsou v tomto směru o kus dále?
Třeba v Bavorsku. Tam mají úžasně propojené školství už do středních škol a učilišť.
Žáci chodí k možným budoucím zaměstnavatelům na praxi, je jasně dáno, co bude
dotyčný v praktické výuce dělat. Cílem je,
aby byl po škole na svou práci připravený.
U nás chodí absolventi do procesu a učí se
vše od začátku. Mají sice určitou představu,
ale realita je – bohužel – někde jinde. Výsledky pak pociťuje celá společnost. n
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protext speciál
Jak přibývaly další
značky a další zaměstnanci, bylo třeba
otevřít novou větší
prodejnu na Václavském náměstí.

vodníků a pochybných dealerů, na které
si člověk musel dávat pozor. I chování
k zákazníkům procházelo změnou. Někdy
to byli právě zákazníci, hlavně ti, co měli
zkušenosti ze Západu, kteří nás učili, jak
dobře klienta obsloužit a udělat z nákupu
hodinek zážitek.“

Licence pro Rolex,
zastoupení Longines

Vladimír Bechyně se
svou dcerou Lenkou,
která se zapojila
do podnikání firmy
v roce 2003

Z mnoha zájemců o tuto značku se do finálového kola dostali jen dva, jedním z nich
byl právě pan Bechyně. Při rozhodujícím
rozhovoru se zástupci firmy mimo jiné
uvedl, že chtěl být zemědělcem a hodinářem se stal vlastně náhodou. Díky své
přirozenosti a důrazu na hodnoty blízké
zástupcům značky Rolex, tedy na pokoru,

Spolu s dcerou založili – zpočátku výhradně
pro distribuci této švýcarské značky – velkoobchodní firmu Hodinářství Bechyně s.r.o.
a rozšířili pracovní tým o další kolegy, kteří se
velkoobchodu věnovali. Lenka Bechyňová se
stala spolumajitelkou a jednatelkou firmy.

Velký kus cesty
V následujících letech Hodinářství Bechyně
rozšiřuje velkoobchodní aktivity a maloobchodní prodej (původní firma Vladimír
Bechyně) postupně přechází pod ně. Z malé
rodinné firmy s pár zaměstnanci se stává
větší podnik. Přibývají další značky a další
zaměstnanci a otevírá se nová větší prodejna na Václavském náměstí. To klade také
vyšší nároky na řízení. Vladimír Bechyně
nadále určuje směr, ale starost o chod firmy
přebírá dcera Lenka Bechyňová a profesionální managment.

Fota: Hodinářství Bechyně

Hodinářský mistr
Vladimír Bechyně
v 70. letech
minulého století

V roce 1996 dosáhl Vladimír Bechyně svého
největšího životního úspěchu: Po letech
vyjednávání přišlo od výrobce značky Rolex
rozhodnutí o udělení licence pro prodej
těchto hodinek v České republice.

Díky už zmíněným dlouhodobým dobrým
vztahům výhradní zastoupení značky Longines získal.

Hodinářství Bechyně

Píle, férovost a věrnost
svému povolání
Hodinářské práci zasvětil Vladimír Bechyně celý svůj život.
Byla to víc než jen profese. Byl to způsob práce a života,
ve kterém záleželo na každém detailu. Současná firma
Hodinářství Bechyně je postavená na těchto základech.
Hodinářství Bechyně je rodinná firma,
která se specializuje na prodej a servis
švýcarských a německých hodinek značek
Rolex, Glashütte Original, Tudor, Longines,
Rado, Balmain a Tissot. Pod jménem jejího
majitele Vladimíra Bechyně funguje od počátku 90. let, ale navazuje na mnohem
delší tradici.
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V Praze ve Štěpánské ulici č. 57 fungoval
již za totalitního režimu vyhlášený servis
japonských a švýcarských hodinek, který
byl známý v celém Československu. Už
tehdy opravna disponovala vybavením
srovnatelným se Západem. Historie Bechyňů se začala psát v 70. letech minulého
století, když Hodinářské družstvo nabídlo

panu Bechyněmu pozici vedoucího této
provozovny. S obnovením demokracie se
Vladimír Bechyně rozhodl osamostatnit
a vybudovat vlastní podnik.

Začátky podnikání:
léta plná učení
Začátky nebyly jednoduché – těžká byla
jednání s úředníky o pronájmu na lukrativním místě, banky nebyly příliš ochotné
poskytnout úvěr… Velkou oporou mu byla
rodina, hlavně manželka, která zajišťovala
komunikaci s dodavateli ze Švýcarska,
a následně i dcera Lenka, když v roce 2003

také začala v podnikání pomáhat. Za pomoc vděčí i přátelům, kteří mu do začátků
zapůjčili finance. Pevný postoj, trpělivost
a také štěstí na férové lidi nakonec přinesly
ovoce.

pracovitost, tradici a věrnost oboru, tento
konkurz vyhrál. Získal tak zastoupení značky
jako první ve východním bloku a celých
sedm následujících let byl také jediným
prodejcem Rolexu v České republice.

Od roku 1992 se zde prodávaly švýcarské
značky Longines, Tissot, Certina, Atlantic,
Pierre Balmain, Baume Mercier, Raymond
Weil, Maurice Lacroix a další. Rok po otevření
prodejny přibyl prodej a servis špičkových
značek Patek Philippe a Cartier. Zboží si opatřoval Vladimír Bechyně nejprve přes dovozce,
přímé kontakty s výrobci navázal až později.

V roce 2010 projevil Vladimír Bechyně
zájem o velkoobchodní zastoupení značky
Longines. Hodinky dobře znal, od 70. let
je servisoval a v 90. letech se stal jejich
prvním prodejcem v České republice.
Tehdy se také poprvé setkal s prezidentem
firmy Longines Walterem von Känel, když
zástupci švýcarské firmy přijeli do Prahy, aby
odvezli hodinky od jednoho prodejce, který
neplatil. Oba muže pojily kromě byznysu
stejné zájmy, styl humoru a zásada, že dané
slovo vždy platí. Vzniklo mezi nimi přátelství
na celý život.

Vladimír Bechyně vzpomíná na své
podnikatelské začátky takto: „Byla to léta
plná učení, práce a také chyb, ze kterých
se člověk učil. Také bylo kolem hodně pod-

„Když se ohlédnu zpět, vidím velký kus
cesty, kterou jsme jako firma urazili,“ říká
Vladimír Bechyně a pokračuje: „Za dobu
30 let jsme obsloužili tisíce zákazníků,
z nichž mnozí se k nám vracejí pro další
hodinky ať už pro sebe nebo pro své
blízké. Někteří se stali za tu dobu našimi
přáteli a dělá nám radost, když se můžeme potkat.“
Dnes uzavírá firma Hodinářství Bechyně
partnerství i mimo hodinářský obor, zejména v oblasti kultury a sportu. „Jednak
tím můžeme vyjádřit podporu a obdiv jinému ‚řemeslu’, jednak tím vytváříme prostor
pro společné setkávání s našimi zákazníky.
Nechceme si krásné věci nechávat jen pro
sebe,“ vysvětluje Vladimír Bechyně. n
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n P
 raha 25. 11. 1989.
Manifestace
na Letenské pláni

JABLOTRON

Z půdy rodinného domku
mezi renomované výrobce
Ryze česká technologická společnost s dvoumiliardovým
obratem, vlastním vývojem i výrobou a tradicí od roku 1990.
To je JABLOTRON, dnes světoznámý dodavatel řešení pro
ochranu majetku, zdraví a bezpečí firem i občanů a také
štědrý sponzor a donátor.

S nápadem založit firmu přišel Dalibor
Dědek, absolvent ČVUT v Praze, hned
po roce 1989. Prvním produktem byl
průmyslový řídicí systém, se kterým
firma málem zkrachovala. Zachránila ji
výroba domovního alarmu. JABLOTRON se hned od počátku věnoval
systematickému budování vlastní
prodejní sítě. Do zahraničí
se firma prosadila tak, že
výrobky zpočátku nabízela
prostřednictvím své dceřiné
společnosti z Tchaj-wanu. V počátcích totiž byla Česká republika
podezřelým místem původu. Tento
trik se vyplatil a české alarmy se rychle
začaly prodávat do mnoha zemí. Krade se
totiž všude…
Naprostou většinu zisku vracela společnost
do vývoje, a tak mohla po alarmech časem
nabídnout i jiné produkty. Dalibor Dědek
vždycky vedl své zaměstnance k tomu,
aby přicházeli s návrhy výrobků, které
jsou maximálně jednoduché a uživatelsky
přátelské. S jedním takovým se v roce 2004
dostal až do televize CNN. Šlo o velký stolní
mobil, který vypadal podobně jako klasický
tlačítkový telefon se sluchátkem na kroucené šňůře, ale měl v sobě SIM kartu, takže
nepotřeboval telefonní linku a využíval
výhodné tarify mobilních operátorů. Kromě
seniorů oslovil po celém světě zejména
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firmy, jež se často stěhují a ocenily pohodlné užívání i nezávislost na pevných linkách.
Velkých mobilů prodala firma do celého
světa více než milion kusů. Dalším unikát-

Jeden z produktů
JABLOTRONU,
jedinečný alarmový
systém, který má výhodu ve své škálovatelné modularitě

Fota: JABLOTRON

Příběh ne nepodobný těm, které si spojujeme s mnohými původně „garážovými“
firmami konce minulého století v Americe,
z nichž vyrostly světové značky. Na začátku byli čtyři zakladatelé, kteří se na půdě
nenápadného domku v Jablonci nad Nisou
zabývali vývojem elektroniky. Za rychlým
růstem firmy JABLOTRON stály dobré
nápady, píle a houževnatost zakladatelů
i zaměstnanců. Po necelých třiceti letech
je z malého podniku, kde se o podnikání
v pravém slova smyslu ani nedalo mluvit,
velká skupina JABLOTRON, která zaměstnává skoro sedm stovek lidí a vyváží
produkty do téměř osmi desítek zemí.

SECURITY, které hlídá v Česku více než 70
tisíc objektů a každý měsíc přibývá tisícovka dalších. JABLOTRON také významně
investoval do společnosti, která vyvíjí a vyrábí větrací jednotky a topné systémy pro
rodinné domy. V pestré paletě aktivit firmy
je i společnost LEANCAT, která se specializuje na vývoj a aplikace palivových článků.
To, co výrobky JABLOTRONU spojuje, jsou
cloudové služby a přístupové aplikace.
V této oblasti se firma řadí mezi světové lídry. Zajímavý je i fakt, že významné procento
sortimentu vyrábí JABLOTRON ve vlastní
továrně v Jablonci nad Nisou.

„Je lépe zůstat chudým manažerem bohaté firmy než naopak,“ říká Dalibor Dědek,
zakladatel a spolumajitel JABLOTRONU.

ním produktem bylo digitální fotoalbum, které tak trochu předstihlo
pozdější tablety.
Jak rostla výroba a rozšiřoval se sortiment,
vznikaly další dceřiné firmy. Pro zachování
vnitřní pružnosti a schopnosti rychlé reakce se společnost transformovala na holdingově řízenou skupinu firem JABLOTRON GROUP.
Hlavním pilířem holdingu stále zůstává
vývoj a výroba alarmů, která se soustřeďuje
v největší společnosti skupiny – JABLOTRON ALARMS. Ta dnes patří k nejvýznamnějším dodavatelům alarmů nejen v ČR, ale
i ve světě. Další důležitou částí holdingu
je bezpečnostní centrum JABLOTRON

Nedílnou součástí aktivit skupiny jsou
veřejně prospěšné projekty. V roce 2016
vznikla Nadace JABLOTRON. Od jejího
vzniku byly podpořeny prospěšné aktivity
za více než 250 milionů korun, přičemž
hlavními přispěvateli nadace jsou logicky
firmy skupiny JABLOTRON.
Některé projekty (jako třeba záchranu Prezidentské chaty v Bedřichově) podporuje
Dalibor Dědek jako mecenáš přímo. Poté,
co prodal 40procentní podíl ve firmě svému společníkovi a předal většinu rozhodovacích pravomocí v holdingu novému
vedení, poskytuje příležitostně konzultace
výkonným manažerům a věnuje svůj čas
především dětem (vnoučatům a těm, které před nedávnem přijal za své). n
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Spolčení s múzami

Mattoni 1873

Tradice, rodinné hodnoty
a udržitelné podnikání

Současná Mattoni 1873 a její značky podporují na celostátní i regionální úrovni řadu
kulturních projektů z oblasti designu a umění. Mezi akce a instituce spojené s jejím
jménem se řadí Český Lev, Magnesia Litera,
Mattoni Koktejl Festival, Národní divadlo,
Pražský mezinárodní filmový festival Febiofest, Akademie výtvarných umění či Pražské
jaro. Skupina je také partnerem sportovních
běžeckých událostí RunCzech.

Mattoni není jen voda světoznámé značky. Je to přístup k životu, ke světu, stejně jako
podpora sportu, umění i společenského života. Skupina, vedená rodinou Pasquale,
výrazně překračuje rámec byznysu, je nedílnou součástí české společnosti.

Minerální voda Mattoni, neboli „mattonka“,
jak jí v Česku všichni říkají, je středobodem
podnikání nápojové skupiny stejného jména.
Pod křídly Mattoni 1873 se postupně sešly
prvotřídní minerální a pramenité vody ze
střední a jižní Evropy i světové značky, které
firma vyrábí a distribuuje v České republice,
na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku a Bulharsku. Toto spojení dělá ze společnosti jasného
lídra středoevropského trhu. Lídra, který stále
žije rodinnými hodnotami firmy, z níž vzešel.

Minerální voda
jako životní postoj
Na úspěšnou tradici zakladatele Mattoniho navázala v 90. letech 20. století rodina
Pasquale. Antonio Pasquale začal dnešní
podnik budovat od základů – od mattonky
a stáčírny v Kyselce. Na jeho dílo navazuje
Alessandro Pasquale a firma expanduje dále
do Evropy.
Mattoni 1873 (nový název od srpna letošního roku, viz box) není pouze minerálka,
nebo světoznámé značky. Je to přístup
k životu, ke světu. Mattoni 1873, to je podpora sportu, umění i společenského života.
Mattoni 1873, to jsou lidé, kterým záleží
na budoucnosti.

Historie společnosti

Už Heinrich Mattoni se intenzivně věnoval
tehdejšímu dění ve společnosti. Dbal na dobré podmínky pracovníků firmy, která vznikla
a pokračuje jako rodinná. Na tuto tradici
v celé její šíři v současnosti navazují Pasqualeovi. Mattoni 1873 je platnou součástí společnosti, ve které podniká – podporuje množství kulturních, sportovních i společenských
událostí a stará se o prameny a zdroje, aby je
mohla v pořádku předat dalším pokolením.

Fota: Mattoni 1873

Orel Mattoni se zrodil na konci 19. století
v lázeňské obci Kyselka, kousek od věhlasem
opředených Karlových Varů. Tady se začala
psát historie skupiny, která spojuje „Sources and Tastes of Europe“ (tedy "prameny
a chutě Evropy") a nese hrdý název Mattoni
1873.

Při květnovém závodu RunCzech v Karlových Varech běželi závodníci společně s účastníky půlmaratonu.

do stále populárnějších 3D tiskáren. Filament
je vyroben z recyklovaného PET a je sám
recyklovatelný.

Z lahve do lahve

Ekodoprava po železnici

Stále více času však firma věnuje zodpovědnému přístupu k podnikání i k životnímu
prostředí. Za své přijala principy cirkulární
ekonomiky a chce, aby nejen její podnikání,
ale celé nápojové odvětví bylo dlouhodobě
udržitelné.

Mattoni 1873, jako jeden z mála výrobců nealkoholických nápojů, používá k přepravě pravidelně
vlak. Provoz železniční vlečky z Kyselky do Vojkovic obnovila na své náklady v létě 2012 – nyní
vozí po této trase produkty ze závodu Kyselka

Proto stála u zrodu pracovní skupiny Zálohujme.cz, jež usiluje o zavedení zálohového
systému na PET lahve a plechovky v ČR. Studie zveřejněné v lednu 2019 jednoznačně prokázaly výhodnost vratných záloh pro Česko.
Cílem systému je lokální uzavření koloběhu
PET a hliníku, možnost recyklace do nových
obalů (princip „z lahve do lahve“), a tím přechod na cirkulární ekonomiku. Mattoni 1873
na tomto projektu spolupracuje s Institutem
cirkulární ekonomiky (INCIEN) a Fakultou
technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha
a dalšími 17 subjekty.

Od roku 2012 Mattoni 1873 takto ulevila
českým silnicím od přibližně 14 tisíc jízd
kamionů a přepravila po železnici takřka půl
milionu palet s výrobky.

Nový název Mattoni 1873 odkazuje k Heinrichu Mattonimu, úspěšnému podnikateli a vizionáři, který roku 1873 založil firmu Mattoni.
Orlí křídla v logu se rozpínají jako symbol propojující hodnoty společnosti. Stříbrná barva orla symbolizuje dokonalost, hrdost a vodu.
„Mattoni 1873“ odkazuje na náš původ. Slogan „Sources and Tastes“ (prameny a chutě) říká, co děláme. A Evropa, to je směr, kterým
chceme jít, uvádí firma.
Ve střední Evropě je Mattoni 1873 největším dodavatelem nealkoholických nápojů. V České republice je největším výrobcem
balených minerálních a pramenitých vod.
Na Slovensku drží pozici dvojky na trhu přírodních minerálních vod
a přímo značka Magnesia je zde nejprodávanější minerální vodou.
V Rakousku je dvojkou v sektoru přírodních minerálních vod
a na třetí pozici v ochucených vodách. V Maďarsku je skupina

2008 Vstup
do Rakouska akvizicí
Waldquelle Kobersdorf

o Dobrou vodu z Byňova

(Karlovarský kraj) především na Moravu. V roce
2018 zahájila Mattoni 1873 pravidelnou železniční
přepravu výrobků ze závodu v Mnichově (Karlovarský kraj) na Moravu a posléze i do Prahy. Pro
přepravu výrobků z licenčního portfolia značek
společnosti PepsiCo se využívá železnice na tratích z Prahy na Slovensko a do Maďarska.

Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Lázně Kyselka se Mattoni 1873
snaží o obnovu budov bývalých lázní. Cílem
je udělat z Kyselky zajímavý turistický cíl
a obnovit atmosféru dnes už bývalých lázní.
Do rekonstrukcí a využití budov v Kyselce
investovala firma přes 80 milionů korun
a nadále v tomto úsilí pokračuje.
Pravidlo, že každá tradiční a významná
značka si zaslouží svoje muzeum, platí i pro
Mattoni 1873, která se jím může pyšnit
od roku 2016. Nachází se v Kyselce v památkové budově z roku 1907, kterou Mattoni
1873 citlivě rekonstruovala. Expozice muzea
nabízí řadu historických dokumentů a dobových reálií. Nechybí ani rozsáhlá sbírka historických lahví, do nichž se stáčela karlovarská minerální voda v průběhu času, či sbírka
etiket zdobících lahve Mattoni v minulosti
i současnosti. n

Návrat ke kořenům

Značka také dlouhodobě financuje výzkum,
který vede Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze.
Výzkum je zaměřen na výrobu filamentu

1995 Rozšíření

Obnova zašlé slávy
v Kyselce

2015 Vstup do Maďarska: rodina Pasquale se spojuje
s maďarskou rodinnou firmou podnikatele Levente Balogha
a přidává do skupiny stáčírny minerální vody Szentkirályi a Kékkuti.

lídrem na trhu přírodních minerálních vod. V Bulharsku patří Mattoni 1873 pátá příčka mezi výrobci všech nealkoholických nápojů.
V Srbsku ovládá spolu s PepsiCo firmu Knjaz Miloš, největšího
výrobce minerálních vod a energetických nápojů na srbském trhu.
Celá evropská skupina Mattoni 1873 vyrábí a prodá přibližně
1,7 miliardy lahví balených vod a nealkoholických nápojů ročně.

2017 Vstup do Bulharska formou akvizice
Quadrant Beverages JSC, oficiálního výrobce
nealko nápojů PepsiCo v Bulharsku

1873 Je založena
společnost Mattoni.
Mattoniho Kysibelka
se stala jednou z nejznámějších minerálních
vod světa.

42

LISTOPAD 2019

1991-1994 Privatizace: novým majitelem se stává
italská podnikatelská rodina Pasquale a firma se vrací
k česko-italské tradici. Rodina výrazně modernizuje
stáčecí závod a brzy přibírá další značky.

2006
Rozšíření
o Poděbradku

2012 Obnovení železniční
vlečky z Kyselky do Vojkovic, zahájení pravidelné
vlakové přepravy výrobků

2015 Otevření muzea Heinricha Mattoniho
a stáčení minerálních vod v opraveném
Löschnerově pavilonu v Kyselce; rozšíření
skupiny o Hanáckou kyselku v Horní Moštěnici

2018 Převzetí licence a aktiv
společnosti PepsiCo v ČR, SR
a v Maďarsku

2019 Vstup na trhy bývalé
Jugoslávie: prostřednictvím společného podniku
s PepsiCo přebírá skupina
největšího srbského
výrobce minerální vody
a nealkoholických nápojů,
Knjaz Miloš.
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šího mlsání. Česká výroba je z menší části
doplňována také z dalších zahraničních továren společnosti Mondelēz International.

Továrna v Opavě

Označení Opavia se však původně vztahovalo k továrně v Opavě. Vzniklo v roce 1958
v rámci sloučení národního podniku Slezský
průmysl jemného pečiva Opava s jiným

Fota: Mondēlez International

národním podnikem – Průmysl trvanlivého pečiva Praha. Tehdy byl z opavského
podniku vytvořen takzvaný „Odštěpný
závod Opavia“. Když se na počátku devadesátých let minulého století stalo vlastníkem
továrny v Opavě konsorcium nadnárodních
firem, závod převzal jméno nového majitele, ale značka Opavia zůstala. Prezentovala
se na výrobcích logem se symbolem máků
a později klasů a doplnila ji informace „Založeno 1840“.

Sušenky BeBe Dobré ráno mají na svém obalu
logo Iniciativy Harmony pro udržitelné pěstování
pšenice.

Mondelēz International

Sušenková velmoc

V devadesátých letech byl schválen privatizační projekt akciové společnosti Čokoládovny. Po řadě změn v nadnárodní vlastnické struktuře se v roce 2012 stala Opavia
součástí Mondelēz International. Právě tento
majitel učinil z továrny v Opavě díky investici
do jejích výrobních prostor přesahující čtyři
miliardy korun výrobní kolos a vlajkovou
loď svých sušenkových výrobních aktivit
v Evropě.

Když se mluví o průmyslu v České republice, vybaví si většina lidí především výrobu
dopravních prostředků a strojů. Určitě jsme ale také země, která je velmi silná z hlediska
produkce sušenek a oplatek. Hned tři továrny zaměřené na výrobu těchto produktů, v Opavě,
Lovosicích a Mariánských Lázních, zde provozuje společnost Mondelēz International. Přitom
právě továrna v Opavě je největším a nejmodernějším výrobním místem této firmy v Evropě.
Její cukrovinky, stejně jako sladkosti upečené v Lovosicích, najdeme nejenom na trzích
Evropské unie, ale také ve Spojených státech, Austrálii či Saúdské Arábii.

Zelená továrna a udržitelně
získávané suroviny
Výroba sušenek Oreo v továrně v Opavě na nejmodernějších výrobních linkách (nahoře historický snímek)

Denně se v Opavě vyrobí neuvěřitelný milion
sušenek Oreo a spolu s nimi i další produkty
světově známých značek, jako je Milka, Cadbury nebo belVita, kterou v České republice
známe jako BeBe Dobré ráno. Ve všech
továrnách se ale také vyrábějí sladkosti
české národní značky Opavia.

té Fidorky. Jejich jméno se v průběhu času
několikrát měnilo. Původní Tartalettes
nahradily Capri a až v devadesátých letech
dostala oplatka zalitá čokoládou jméno
Fidorka připomínající rodinu Fiedorů, která
na severní Moravě tradici pečení oplatek
zahájila.

Pochoutka pro generace
spotřebitelů

I v Mariánských Lázních se vyrábí produkty
Opavia. Tradičním postupem s velkým podílem ruční práce se zde připravují proslulé
mariánskolázeňské oplatky Kolonáda s lískooříškovou náplní. Lovosice dodávají pod
značku Opavia Tatranky, Miňonky, Koka,
Esíčka, Derby a další produkty. V posledních letech se pod značkou Opavia objevují
nové produkty, které sledují trend zdravěj-

Opavia je jednoznačně nejznámější značkou sušenek a oplatek na českém trhu.
V současné době se používá jako takzvaná zastřešující značka, pod kterou spadá
řada produktů vycházejících z různých
továren. V Opavě se vyrábí například kula-
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Mondēlez International
Mondelēz International je jedním z největších výrobců cukrovinek a pečených
produktů na světě. Výrobky této nadnárodní společnosti se prodávají ve 160
zemích světa. Produktové portfolio
zahrnuje globální značky Oreo, Milka,
belVita, Toblerone, Halls, Cadbury a Trident. Doplněné je lokálními značkami,
kterými jsou u nás především Opavia
a Figaro. V České republice prodává
obchodní zastoupení firmy okolo 500
produktů.
Výroba Fidorek je dnes již plně automatizovaná.

Blíží se 180 narozeniny
V nadcházejícím roce oslaví Opavia 180leté
výročí. Vztáhne se jím především k založení pekařské tradice v Opavě. V roce 1840
zde totiž místní soukeník Kašpar Melhior
Baltasar Fiedor a jeho žena Amálie založili
firmu Fiedor vyrábějící cukrové oplatky. Zdatní podnikatelé z této rodiny až
do druhé světové války produkci rozšiřovali
a upravovali. Po válce byla rodina Fiedorů
vysídlena a na výrobnu uvalena národní
správa. V padesátých letech došlo k jejímu
začlenění do oborového podniku Československý průmysl trvanlivého pečiva
v Praze.

Továrna v Opavě je držitelem mezinárodně
uznávané certifikace LEED, díky které se
může označovat za zelenou továrnu. Udržitelný rozvoj se však týká také vybraných
dodávaných surovin, které patří mezi klíčové
složky zde pečených produktů. Sušenky
Oreo využívají kakao z globálního projektu
Cocoa Life zaměřeného na udržitelné pěstování kakaa. Pšenice je stále více získávána
z programu Harmony, který podporuje
biodiverzitu a šetrné environmentální
postupy při pěstování. V České republice je
do tohoto projektu zapojena řada místních
pěstitelů.
Sušenky BeBe Dobré ráno mají na svém
obalu logo Iniciativy Harmony pro udržitelné
pěstování pšenice. n
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na služby kancelářských nájemců, město
zde neutratí za údržbu ani korunu. Přestože
se na to rádo zapomíná, kanceláře jsou
proto pro Prahu velkým požehnáním.“

Passerinvest Group

Od administrativních
budov po urbanistického
developera
„Začátkem 90. let jsem se postavil na vlastní nohy. Zřídil jsem
si kancelář ve své strašnické garsonce, naučil se, jak sepsat
platnou kupní smlouvu se všemi náležitostmi, a převzal první
dům v Praze 9 v ulici Prokopka,“ vzpomíná na své podnikatelské
začátky Radim Passer, zakladatel společnosti Passerinvest
Group a dnes jeden z nejznámějších developerů v ČR.
Koncem roku 1992 se rozběhly první aktivity spojené
s přípravami budování lokality BB Centrum v Praze 4.
i administrativní funkci. Druhým projektem je
úspěšný administrativní objekt Nová Karolina
Park umístěný v samotném centru Ostravy.

Příběh BB Centra
„Naše kanceláře jsme přestěhovali v roce
1996 do areálu plánovaného BB Centra, kde

Z nevyužitého a mnohdy nebezpečného
brownfieldu společnost Passerinvest
Group vybudovala plnohodnotnou a dlouhodobě udržitelnou část města, která plynule
navazuje na další čtvrti Prahy. A v duchu odpovědného urbanistického developera hodlá se
svými realizacemi pokračovat i v lokalitě Nové
Roztyly, i když s ohledem na umístění v rozvolněnějším stylu pojetí urbanismu. Projekt Nové
Roztyly se plánuje nedaleko metra C Roztyly,
přičemž společnost Passerinvest Group
hodlá využít nabytých zkušeností z BB Centra
i poznatků ze světa, a i v této městské části
provést přeměnu neutěšeného brownfieldu
bývalých jatek Interlov na místo s příjemným
bydlením v zeleni, doplněné o služby široké veřejnosti a administrativní prostory. Celý projekt
je připravován s ohledem na soudobé potřeby
fungujícího města včetně nároků na ochranu
životního prostředí a trvalou udržitelnost pro
budoucí generace.

tenkrát ještě stála jen třípodlažní paneláková
administračka,“ rekapituluje své developerské začátky Radim Passer, zakladatel a CEO
Passerinvest Group. V začátcích tvořila
BB Centrum kombinace původní zástavby
a prvních nově vybudovaných administrativních objektů s obchodními jednotkami.
„Podnětem ke vzniku a podobě areálu na pozemcích, které můj otec koupil v privatizaci
na konci roku 1992, byla vítězná urbanistická
studie architektonického studia Aulík Fišer
architekti. Tehdy začala naše úspěšná spolupráce, která trvá dodnes. První dokončenou
budovou podle jejich návrhu byla v roce 1998
Budova C. Prvním velkým nájemcem v této
budově se stala společnost Hewlett Packard,
která sídlí v BB Centru i dnes, jen kvůli své expanzi v jiné budově, v budově Delta,“ vzpomíná
Radim Passer. „Po deseti patnácti letech je
zajímavé zjišťovat, jaké je potřeba udělat na budovách úpravy, aby si udržely nejvyšší standard
pro své nájemce, ale i uživatele jejich okolí.

Smysl pro fair play

Radim Passer, zakladatel a CEO společnosti Passerinvest GROUP

Fota: Passerinvest Group

Dnes patří BB Centrum k jednomu z největších urbanistických projektů v České republice. Společnost Passerinvest Group má
mimoto ve svém portfoliu další dva větší
projekty. Jedním je přeměna brownfieldu
bývalého areálu Interlov nedaleko metra
Roztyly, kde by v budoucnosti mělo vzniknout
místo pro bydlení s velkým poměrem zeleně,
doplněné o služby široké veřejnosti, ale

Nové Roztyly

Proto jsme se před několika lety rozhodli pozměnit firemní strategii z developera na dlouhodobého investora. Některé dříve prodané
budovy jsme odkoupili zpět a investovali jsme
do jejich rekonstrukce, stejně i do recyklace
veřejného prostoru,“ doplňuje Radim Passer.

Nová městská čtvrť
Koncept BB Centra rostl a s dalším rozvojem a vizí širšího využití začala společnost
Passerinvest Group budovat i neziskové
projekty pro veřejnost, jako jsou parky, sportoviště, lepší městské povrchy, atletický stadion,
ale v nedávné době i parkoviště přeměněné
na nové Náměstí Brumlovka. Dnes se BB
Centrum rozkládá na ploše 25 hektarů, na kterých vznikla plnohodnotná městská čtvrť krátkých vzdáleností kombinující bytové projekty
s administrativními s veškerou občanskou
vybaveností, školou a školkou, parky a sportovišti i vlastní kyvadlovou dopravou.

Pohled na BB Centrum v Praze 4
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„Kdyby mě Pán Bůh neproměnil, nevěřím,
že bych byl tak velkorysý,“ popisuje svou
profesní cestu Radim Passer, který s pokorou
opakovaně přiznává, že všechen majetek
odevzdal Pánu Bohu. I proto v rámci BB Centra doposud proinvestoval přes 1,5 miliardy

korun v neziskových investicích, což je bezmála 10 procent z celkově proinvestovaných
téměř 16 miliard korun.
I přes svou současnou velikost ještě není BB
Centrum z pohledu Radima Passera dokončeno. Pracuje se na dalších vizích, aby toto nově
vzniklé město krátkých vzdáleností proměňovalo další neprostupná místa ve svém okolí
na uživatelsky příjemnou a přívětivou součást
města. Součástí vize jeho společnosti je proto
rekultivace nehezkých a nevyužitých míst
v těsné blízkosti BB Centra, např. plánovaná
II. etapa Parku Brumlovka s vodní plochou a novými relaxačními místy, včetně další výstavby.
Radim Passer zároveň upozorňuje: „Chceme-li nadále tvořit funkční a uživatelsky příjemnou část města, musíme logicky i dotvářet ekonomicky přínosné projekty, proto jsou
mimo neziskových investic v plánu další tři
až čtyři administrativní projekty a bytové
domy, které zajistí nezbytné finance pro
neziskové investice do zeleně a veřejných
prostranství. Celková míra investic do BB
Centra v době jeho dokončení bude zhruba
33 miliard korun. Co je pro mě i město velice
důležité, je dlouhodobě udržitelný provoz
BB Centra. Pro představu, celá správa
a údržba BB Centra je hrazena z poplatků

Passerinvest Group si vybudovala velmi
dobré jméno jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejenom
kvalita realizovaných projektů a vysoká
úroveň poskytovaných služeb, ale i smysl
pro fair play, vstřícný vztah k obchodním
partnerům a zodpovědnost vůči společnosti
i životnímu prostředí. Principy městské výstavby a dlouhodobě udržitelný rozvoj Prahy
i České republiky je součástí vize společnosti
Passerinvest Group. Proto v roce 2017
společnost představila novou koncepci
řešení dopravní infrastruktury v České republice, kterou vnímá jako klíčovou pro zajištění
prosperity země po roce 2038 a dále.
„Bůh mě provází mou prací i prací celé mé
společnosti a já jsem mu vděčný za vše, čeho
se nám podařilo docílit. Naším posláním
zůstává i nadále usilovat o podnikání v souladu s Boží vůlí. Činnost developera vyžaduje
trpělivost v dlouhodobé a systematické
práci. Chceme v ní zodpovědně pokračovat
a připravovat tak pro naše zákazníky kvalitní,
uživatelsky příjemné kancelářské a obytné
plochy doplněné o zeleň a ucelenou síť
obchodů, restaurací a služeb. Neméně důležitou součástí naší práce zůstává i kreativní
urbanistická a architektonická tvorba v oblastech našeho podnikání. Úspěch v naplňování mé vize vnímám především jako projev
Božího požehnání a Pánu Bohu za něj děkuji.
Bůh nám dopřál, abychom se stali prosperující společností se spokojenými zaměstnanci,
která vždy usiluje o udržování korektních
vztahů se všemi obchodními partnery a institucemi,“ uzavírá Radim Passer. n
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JEDNOTNÝ TRH EU

U příležitosti přistoupení do Evropské unie rozzářil
Prahu velkolepý ohňostroj. Politici oslavili tento krok
v Bruselu, v Hrádku nad Nisou (uprostřed), města
Znojmo a Retz uspořádala k přijetí do EU společnou
snídani u stolu „nataženého“ přes česko-rakouskou
státní hranici (vpravo).

Více šancí a úspor
pro podnikání
Svoboda podnikání, kterou přinesla revoluce a následná
90. léta, se ještě znásobila vstupem České republiky
do Evropské unie. Firmám se tak otevřel prostor
na celém evropském jednotném trhu.
Vstupem do Evropské unie získaly české
firmy přístup na trh s 513 miliony spotřebitelů. Po odchodu Velké Británie z Unie
toto číslo klesne na 450 milionů, i tak to
bude ale trh větší než ten americký nebo
japonský. Podniky tak mohou dosahovat
úspor z rozsahu.

Podíl vývozu do zemí EU
na celkových vývozech
(2018, v %)
SLOVENSKO
ČESKÁ REPUBLIKA

Větší tlak na ceny
Jednotný trh navíc firmám šetří náklady, a to
tím, že odpadly kontroly na hranicích i nutnost certifikovat výrobek v každé zemi, do které prodávají. Podle dostupných studií se náklady na obchod se zbožím na vnitřním trhu
snížily o 20 procent, u služeb o sedm procent.
Zároveň se ale začaly nejen české firmy více
potýkat s konkurencí, což ovšem následně
svědčilo spotřebitelům. Došlo ke sblížení cen
a v některých odvětvích dokonce k jejich poklesu (např. levnější letecká doprava, roaming
nebo pojištění automobilů a domů).
Jednotný vnitřní trh celkově zvýšil hrubý
domácí produkt Evropské unie téměř o dvě
procenta a vedl k vytvoření čtyř milionů
pracovních míst.

LUCEMBURSKO
MAĎARSKO
POLSKO

Objem obchodu se zbožím je podle OECD
díky vnitřnímu trhu o 60 procent vyšší, než
pokud by v EU fungovala jen pravidla Světové
obchodní organizace. Podle britského ministerstva financí zvyšuje vnitřní trh objem obchodu
se zbožím dokonce o 73 procent oproti zóně
volného obchodu. Obchod se službami je mezi
členskými státy EU o 10–15 procent vyšší, než
by tomu bylo v zóně volného obchodu (bez
celních sazeb, ale za zbývajících bariér). Zvýšil
se také obchod se třetími zeměmi: mezi lety
1992 a 2016 se podíl vývozu zboží na HDP
Unie zvýšil z devíti na 21 procent.

RUMUNSKO
SLOVINSKO
PORTUGALSKO
NIZOZEMSKO
BELGIE
RAKOUSKO
BULHARSKO
ESTONSKO
CHORVATSKO
LOTYŠSKO
ŠPANĚLSKO
DÁNSKO

Mobilní investice i lidé

ŠVÉDSKO
NĚMECKO

Jednotný trh Evropské unie měl pozitivní
vliv také na zahraniční investice. Roční příliv
přímých zahraničních investic do EU vzrostl
z 64 miliard eur v roce 1992 na 280 miliard
eur v roce 2016.

FRANCIE
FINSKO
LITVA
MALTA
ITÁLIE
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SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
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Výhody přináší jednotný trh i jednotlivcům. Občané členských států EU mohou žít, studovat
a pracovat v jakékoli jiné zemi. Počet občanů
Unie žijících v jiném členském státě vzrostl ze
4,6 milionu v roce 1995 na 16 milionů v roce
2015. Z toho 12 milionů lidí, což jsou přibližně
čtyři procenta z celkové pracovní síly v EU, nyní
pracuje v jiné členské zemi. Zvyšující se mobilita

pracovní síly každoročně přidá podle odhadů
do celoevropského HDP asi 0,3 procenta.
A konečně neméně důležitým faktem je, že
na jednotném vnitřním trhu dochází k ekonomické a sociální konvergenci, tedy ke sbližování životní úrovně jednotlivých zemí.

Oboustranné výhody
pro Českou republiku
Česká republika jakožto vysoce otevřená
ekonomika ležící uprostřed Evropy z jednot-

ného trhu výrazně profituje. Stupeň integrace ČR do vnitřního trhu je třetí nejvyšší
v EU, a to po Maltě a Lucembursku, které
jsou považovány za specifické (outliers)
vzhledem k extrémně vysokým kapitálovým
tokům.
V současnosti směřuje 84,8 procenta
českého vývozu právě na trhy Evropské
unie. V roce 2003 tvořil objem zahraničního
obchodu České republiky s členskými státy
EU 89 miliard eur, v roce 2018 245 miliard
eur. Tento ukazatel setrvale roste od vstupu
ČR do EU.

Díky rychlejšímu růstu se daří dohánět
vyspělejší ekonomiky západní Evropy.
Životní úroveň v České republice (měřeno
hrubým domácím produktem na obyvatele
v paritě kupní síly) se přibližuje nejen k průměru Evropské unie (ze 78 procent na 90
procent průměru EU mezi lety 2004–2018),
ale i k průměru EU15 (z 69 procent na 84
procent průměru EU15).
Členství v Evropské unii a účast na vnitřním
trhu podle řady studií k tomuto dohánění
Evropy výrazně přispěly. Podle analytického

materiálu Úřadu vlády je Česká republika
díky členství v EU dnes o jednu třetinu bohatší. Podle studie Úřadu vlády z roku 2014
česká ekonomika v prvních deseti letech
členství rostla v průměru o jeden procentní
bod rychleji, než kdybychom členy EU nebyli.
ČR získala členstvím v unii přes tři biliony
korun.
Vstupem na jednotný trh se zvýšila i atraktivita České republiky pro přímé zahraniční investice – jejich objem se zvýšil z 50
procent HDP na 70 procent mezi roky 2004
a 2017. n
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služeb, energetiky, telekomunikací či velkoobchodu a maloobchodu, zatímco například
u automobilového průmyslu byla reinvestována polovina zisku.

Přímí zahraniční investoři

Posílají zisky domů, ale
přínosy jsou i tak velké

Příspěvek do státního
rozpočtu i know-how
I přes vysoký odliv dividend je vliv přímých
zahraničních investic na českou ekonomiku
jednoznačně pozitivní.

Listopadové události přinesly do tehdejšího Československa nejen politické, ale logicky
i ekonomické změny. V ekonomice se postupně začaly uplatňovat tržní principy, uvolnil se
zahraniční obchod a s ním se otevřely dveře pro zahraniční investice. Přínosy zahraničních
investic pro českou ekonomiku jsou nezpochybnitelné.
Potenciální investoři viděli v České republice
hned od začátku jedno velké plus: zajímavou
geografickou polohu. Stát uprostřed Evropy,
na pomezí Východu a Západu, se jako základna pro průnik na nové trhy dříve totalitních států přímo nabízel. To by ovšem samo
o sobě nestačilo, kdyby navíc zdejší podmínky v podobě schopné a relativně levné
pracovní síly neslibovaly rychlou návratnost
a slušné zisky. Nabízely se také zajímavé
příležitosti, když se privatizací uvolňovaly
velké výrobní kapacity. A konečně do ruky
hrála zahraničním firmám i investiční politika
státu. Investiční pobídky sice poskytoval v té
době skoro každý stát, ale Česká republika
možná byla o něco štědřejší, když přišla s daňovou úlevou pro investory po dobu deseti
let, dotacemi na vytváření pracovních míst,
slevami na nákupy pozemků a podobně.

zozemsku, Německu, Lucembursku (například ŠKODA AUTO je dceřinou společností
Volkswagen Finance Luxemburg), Rakousku
a Francii. Na firmy sídlící v Evropské unii celkově připadá 85 procent investic v ČR. Pokud
ovšem vezmeme v úvahu konečné vlastníky
investujících firem, nejvíce v České republice
investuje Německo, Rakousko, české firmy se
sídlem v zahraničí (ty představují 10 procent
všech investic), Francie a USA.

Zahraniční investice směřovaly po celou dobu
zejména do finančních služeb (celkem 27
procent, hlavně Rakousko, Francie, Belgie),
velkoobchodu a maloobchodu (10 procent,
Německo a Rakousko) a automobilového průmyslu (8 procent, Lucembursko, Jižní Korea).
Podíl přímých zahraničních investic na HDP
České republiky vyrostl od sametové revoluce
sedmkrát – z 10 procent na počátku 90. let

V roce 2016 podepsali zástupci
General Electric a CzechInvestu
investiční smlouvu s vládou ČR
o vybudování centrály vývoje
a výroby nové generace
turbovrtulových motorů.

Kdo jsou investoři
a kam směřují
Největšími přímými zahraničními investory
v České republice jsou firmy se sídlem v Niaž na zhruba 70 procent v současnosti. Tento
podíl je dnes největší mezi zeměmi V4. Zahraniční firmy zaměstnávají přibližně třetinu
celkové pracovní síly.

Dividendy odcházejí
za hranice
Přínosy zahraničních investic, ať již v podobě tvorby pracovních míst, odvodu daní
a sociálního pojištění do státního rozpočtu
nebo přenosu technologií a manažerského
know-how, vysoce převyšují náklady v podobě odlivu dividend.

ŠKODA AUTO představila na v říjnu na brněnském výstavišti koncept elektromobilu s názvem VISION iV.
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Zahraniční investice v České republice
od konce prvního desetiletí tohoto století začaly generovat zisk. Jeho značná část odchází
z ČR v podobě výplaty dividend mateřským
společnostem. Odliv dividend představuje přibližně 6 procent HDP, což je více než u okolních zemí a po Irsku a Lucembursku nejvíce

Zahraniční firmy odvedly do státního rozpočtu na daních a sociálním zabezpečení
více, než kolik činí vyvedený zisk. Souhrn
platů, příspěvků na sociální zabezpečení, daní
zaplacených zahraničními investory a nových
investic byl trojnásobný oproti čistému odlivu
zisku v dividendách.
Během slavnostního zahájení provozu korejské továrny na pneumatiky Nexen Tire Europe v srpnu 2019
v průmyslové zóně Triangle u Žatce na Lounsku si mohli hosté prohlédnout některé z výrobků firmy.

Zahraniční investice také významně napomohly transferu technologií. I dnes výrazně

v EU. Od roku 2004 činil odliv dividend přes
100 miliard eur. Vysoký odliv dividend podle
ekonomické literatury odpovídá této fázi
investičního cyklu, kdy investoři po první fázi
ztrát a druhé fázi reinvestování prvních zisků
přistupují ke „sklizni úrody“ v podobě stahování zisků do svých mateřských zemí.
Míra návratnosti je přitom v České republice
větší než v okolních zemích, jinými slovy, ČR je
v regionu nejvýnosnější. Může to být způsobeno investiční politikou státu, který v minulosti
dával přednost velkým investicím s velkou
tvorbou pracovních míst před investicemi
s větším potenciálem pro rozvoj ekonomiky.
Strategie mateřských společností – zda
stahovat zisk na dividendách, nebo jej v ČR
reinvestovat – se liší podle zemí i sektorů.
Největší odliv dividend byl patrný u investic
z Nizozemska, Švýcarska a Velké Británie,
zatímco firmy z Německa, Lucemburska, Jižní
Koreje a USA vydělané zisky spíše reinvestovaly. Odliv dividend je nejsilnější u finančních

Společnost Varroc Lighting Systems otevřela letos v květnu v Novém Jičíně novou halu na výrobu zadních
a mlhových světel. Plánuje v ní vyrábět milion světel ročně.

Očekávaný efekt přímých zahraničních investic
na českou ekonomiku od roku 2004
+300 miliard EU
-100 miliard EU

R

Podpora invest
orů,
investiční pobí
dky
Repatriace zisků

R

Platy, příspěvky
na sociální pojiš
tění
Daně

Reinvestice

zvyšují inovační potenciál ekonomiky a přispívají zásadně ke zvyšování produktivity. Dvě
třetiny výzkumu a vývoje se v České republice
odehrávají v sektoru vlastněném zahraničními
firmami.
Dalším přínosem investorů je přenos podnikatelského know-how a moderních způsobů
řízení firem. Přítomnost zahraničních investorů má pozitivní vliv na zlepšování firemní
kultury a kultivaci podnikatelského prostředí.
Zahraniční firmy zaměstnávají přibližně
třetinu celkové pracovní síly a díky vyšší
produktivitě mohou vyplácet vyšší platy, než
je celostátní průměr. n
S využitím podkladů
Zastoupení Evropské komise v ČR
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PBS

Mistr leteckých pohonů
Zastoupení má PBS v USA, Rusku a Číně.
První brněnská strojírna Velká Bíteš (PBS) dodává už více
Na přelomu nového roku plánuje otevřít
kancelář v Indii. Celá skupina zaměstnává
než 50 let turbínové pohony do celého světa. Její pomocné
asi 800 lidí, více než 75 procent produkce
energetické jednotky startují 10tunové vrtulníky i lehké cvičné dodává prakticky do celého světa.
letouny. Ve své kategorii patří PBS mezi lídry v segmentu
Špičkové produkty
proudových motorů do bezpilotních letounů. Letošek je
s širokým uplatněním
ve znamení milníků ve výrobě klíčových produktů.

Stejný úspěch zaznamená do konce roku
také u proudového motoru PBS TJ100.
Oba počiny potvrzují, že i když je podnik
tradičním výrobcem energetických zařízení
a přední evropskou slévárnou přesného lití,
vlajkovou lodí jeho produkce je v současnosti
jednoznačně segment letecké techniky.

Tradice i důraz na vývoj
Obě „tisícovky” mají i obecně velkou výpovědní hodnotu. Přesně vystihují pozici
jihomoravské firmy na domácím a světovém
trhu - jde o tradičního dodavatele, o jehož
zboží je zájem. A to po dobu, která je dvojnásobná v porovnání s délkou trvání samostatného Československa. „První brněnská
strojírna vznikla původně ve Šlapanicích
nedaleko Brna v roce 1814. Hlavním výrobním programem se postupně stala stavba
parních strojů, kotlů a turbín. V současnosti
je však její vlajkovou lodí segment letecké
techniky. Těžíme z rostoucího zájmu o bezpilotní létání,“ uvedl Milan Macholán, generální
ředitel PBS Velká Bíteš.

Historie PBS
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V mateřském holdingu PBS GROUP a.s.,
který tvoří tři výrobní společnosti, vyrábí PBS
Velká Bíteš zejména turbínové vysokootáčkové stroje pro letectví, energetiku nebo pro
dopravní průmysl. Je rovněž specialistou
v oboru přesného lití a přesného strojírenství.
Disponuje vlastní galvanovnou i zkušebnou
leteckých motorů. Divize letecké techniky vyvíjí také kryogenní zařízení. V tomto oboru se
chce zaměřit na vodík, a to vzhledem k jeho
potenciálu v automobilovém průmyslu.
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Dalším příkladem je letoun L-39 Albatros,
který patří mezi nejrozšířenější cvičné
proudové letouny na světě. V nedávné době
se PBS podílela na vývoji několika systémů
u nové generace tohoto letounu s označením L-39NG. V současnosti dodává PBS pro
L-39NG třeba klimatizační systém, některé
přístroje palivového systému, startér generátor EMG 200 a další díly.
Úspěšná jednotka Safír 5K/G MI je určena
pro středně těžké transportní vrtulníky Mi-8,
Mi-17 a Mi-171, které využívá též Armáda České republiky. Počátky jejího vývoje jsou ale
mnohem starší. „S vývojem jejího předchůdce se začalo v 70. letech minulého století.
Původní jednotka byla určena pro český
letoun L 610, z jehož sériové výroby kvůli
nedostatku financí sešlo. Vyvinuli jsme APU
s velmi dobrými parametry, která neměla
v danou chvíli žádné uplatnění,“ vzpomíná
Milan Macholán.

Safír 5K/G MI

Ukázky motorů PBS

Ve stejném roce se ale podařilo navázat kontakt s výrobci vrtulníků MIL. „Hledali náhradu
za dosavadní APU ukrajinského výrobce, aby
u vrtulníků Mi-17 zajistili startovatelnost až
do výšky 6000 metrů,“ dodal Milan Macholán.

1903 Vyrobena první parní

1824 Vyroben
první parní stroj
vlastní konstrukce

Letecké technice, s níž je PBS v současnosti
nejčastěji spojována, se začala firma věnovat
ve Velké Bíteši. Tamní závod byl založen
v roce 1950 a v 70. letech byl zahájen vývoj
generátorů vzduchu a pomocných energetických jednotek. Jednotky Safír z produkce
PBS jsou v různých konfiguracích zastavěny v několika typech vrtulníků, ale také
u lehkých podzvukových letounů, například
u L-159 ALCA, které používá Armáda České
republiky a cvičí se na nich také američtí
piloti.

PBS Energo se zaměřuje na vývoj, výrobu,
dodávky a servis parních a expanzních turbín. PBS Brno (První brněnská strojírna) zase
působí jako komplexní dodavatel energetických zařízení se zaměřením na průmyslové
kotle.

turbína podle licence Parsons

1814
Založení
strojírny ve
Šlapanicích
Johannem
Reiffem

Co přetrvalo, mnoha změnám navzdory, je
skutečnost, že si PBS do dnešních časů vyvíjí,
vyrábí, testuje a prodává téměř celé portfolio
svých výrobků sama – a že ji pořád provází
pověst stabilní, kvalitní a inovativní strojírenské firmy.

Fota: PBS

První brněnská strojírna Velká Bíteš (PBS),
která se pyšní 200letou historií, se letos
hned dvakrát zapíše do pomyslné firemní
„Guinessovy knihy rekordů”. V říjnu vyrobila
už 1000. pomocnou energetickou jednotku
(Auxiliary Power Unit – APU) Safír 5K/G
MI, která generuje elektrickou energii pro
napájení hlavních palubních systémů při
předletové přípravě a pomocí stlačeného
vzduchu startuje hlavní motory ruských
vrtulníků MIL.

1929
Vytvoření
značky PBS

1969 Zprovozněna slévárna

2001 Letové zkoušky pomocné

přesného lití v PBS Velká Bíteš

energetické jednotky Safír 5K/G MI

1950 Založení společnosti
PBS ve Velké Bíteši, postavení prvních výrobních hal

1973 Zahájen vývoj generátorů
vzduchu a pomocných energetických jednotek

Říjnový 1000. kus Safíru 5K/G MI se stal i časovým milníkem: orámoval 20 let spolupráce

2003 Konec vývoje prvního
proudového motoru PBS (PBS
TJ100), zahájení sériové výroby

2006 Založení společnosti
PBS ENERGO, a. s.

800
lidí

200
let

na trhu

7 oborů
podnikání

75 %
export

s ruskými partnery. Toto jubileum uplynulo
během letošního leteckého a komického
salonu MAKS 2019, kde byly představeny
plány na vývoj nového letounu vycházejícího
z L 610. PBS je připravena spolupracovat
dodávkami APU a klimatizačního systému.

Vlastní proudové motory
Vývoj PBS TJ100 jako prvního proudového
motoru PBS byl završen v roce 2003. Jeho
prvním zákazníkem se stal o rok později
španělský výrobce cvičných terčů. Díky
neustálým inovacím a modifikacím dle in-

2012 PBS Velká
Bíteš oceněna titulem „Firma roku“

2013 První vzlet
letounu VUT061 Turbo
s turbovrtulovým motorem PBS TP100

2014 Začlenění První
brněnské strojírny Brno
do skupiny PBS Group

2015 Letové zkoušky
turbohřídelového
motoru PBS TS100 na
vrtulníku T-250

dividuálních požadavků odběratelů existuje
motor PBS TJ100 asi ve 20 různých verzích
a celkově byl dodán do více než patnácti
zemí světa. V poslední době vznikla např. varianta bez olejového systému mazaná pouze
příměsí oleje v palivu, nebo verze umožňující
opakovaná přistání ve slané vodě.
V loňském roce přivedla PBS na trh dva nové
proudové motory, a to v kategorii tahu 900
a 1500 Newtonů. Svou nabídku tak rozšířila
na celkových pět typů motorů ve výkonnostní kategorii od 230 do 1500 Newtonů tahu
se širokým spektrem použití.
„Náš nejsilnější proudový motor PBS TJ150 je
založen na inovacích stávajícího PBS TJ100,
kdy jsme náročnými konstrukčními změnami
dosáhli vyššího tahu při zachování stejného vnějšího průměru i hmotnosti motoru,“
vysvětluje Milan Macholán.
V segmentu proudových motorů PBS
aktuálně chystá projekty možné spolupráce
s evropskými výrobci obranných technologií. „Spolupracujeme se švédskou státní
institucí FMV, které jsme dodali za účelem
testování naše proudové motory. Pokud vše
dobře dopadne, budou využity ve švédských
bezpilotních systémech,“ prozradil Milan
Macholán. n

2018 Zahájena sériová výroba proudového
motoru PBS TJ80

2019 Vyrobena
1000. pomocná
energetická jednotka
Safír 5K/G MI

2019 Zahájena
sériová výroba
proudového motoru PBS TJ150

LISTOPAD 2019

53

30 let | 30 firem

protext speciál
značek Řezníkův talíř, BONI, Kouzelný čaj,
Staročech a zmrzliny RIOS.
„Vnímáme to jako ocenění dlouhodobé
práce, jejímž cílem je neustálé zkvalitňování našich produktů. Je pro nás důležité,
že se na ní podílí svým hodnocením kvality
a chuti našich výrobků vlastním hodnocením i samotní zaměstnanci. Ocenění je
pro nás o to významnější, že jde o české
produkty z českých surovin,“ zdůraznil Petr
Baudyš, manažer oddělení kvality Penny
Market.
Cenu Česká chuťovka 2019 získala Králova koruna mimo jiné pro hovězí, vepřové
a krůtí maso ve vlastní šťávě, uzený a přírodní korbáčik, uzená parenica nebo Hořické
čokoládové trubičky. „Těší nás, že se za tu
dobu tato značka stala jednou z našich
nejoblíbenějších. I to, že si vydobyla pověst
a ocenění nejen u zákazníků, ale také v odborných kruzích,” dodal Baudyš.

Fota: Penny Market

Čmeláci na wi-fi,
220 druhů chleba
Česká chuťovka jako by zúročila trvalé úsilí,
které společnost vyvíjí vůči svým dodavatelům, zaměstnancům a spotřebitelům. První

Za čerstvostí produktů stojí zároveň nejmodernější technologie. Například zaměstnanci
na farmách smluvních dodavatelů řídí za pomoci wi-fi chování čmeláků. Děje se tak při
pěstování rajčat ve sklenících, které tento užitečný hmyz opyluje. Pod záhony se nacházejí
bedny sloužící jako úly, každá z nich je opatřena wi-fi přijímačem. Ten večer zavírá a ráno
otevírá vchod. Zjednodušeně řečeno, technika
čmelákům na dálku říká, kdy vyrazit do práce.
Další hmyz chovají jako přirozené predátory
pro případné škůdce – aby při ošetřování rajčat
nemuseli používat chemické postřiky.
Tyto moderní postupy umožňují dodávat
do obchodů Penny Market čerstvé ovoce
a zeleninu po celý rok.
Pečivo, které se zaváží na pulty řetězce
několikrát za den, představuje další ze strategických pilířů firmy.
Počet pekařských regionálních specialit už
překročil číslovku 270. Jen druhů chlebů
nabízí Penny 220, z toho 40 exkluzivně.
V prodejnách marketu se ročně prodá přes
pět milionů klasického konzumního chleba, pokud by se tyto bochníky poskládaly
za sebe, vznikla by řada dlouhá více než
1500 kilometrů. Na světový den chleba,
který každoročně připadá na 16. října, byl

Všudypřítomný řetězec
s šetrným přístupem

Motto, které se čtenářům a zákazníkům při
vyslovení názvu Penny vybaví, je známé a výmluvné: „Nakupujte hezky česky!”. Vychází
především ze skutečnosti, že Penny klade
důraz na spolupráci s místními dodavateli.
Jde o pekaře, řezníky, farmáře nabízející vždy
čerstvé ovoce a zeleninu, nebo o výrobce
vysoce kvalitního moravského vína. O plynulé zásobování se stará síť čtyř centrálních
skladů. I tato infrastruktura přispívá k tomu,
že „Nakupujte hezky česky!“ není jen reklamním sloganem, ale promyšlenou nabídkou
zboží a služeb.
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Obrat (v mld. Kč)

2017

2018

38,8

42,0

Investice (v mld. Kč)

17 (od 1998)

1,02

Zaměstnanci

5394

5656

Zákazníci (v mil.)

152

158

Počet prodejen

373

380

Počet prodejen v novém designu

44

120

Zdroj: Penny Market

Nejširší síť v Česku
Společnost Penny Market s.r.o. je dceřinou společností mezinárodního obchodního řetězce REWE, který je jednou
z největších světových obchodních
společností. Na český trh vstoupil Penny
Market před 22 lety, tedy v roce 1997,
a zaměřil se na rozvoj nových prodejen
v regionech. Díky tomu dnes provozuje
384 prodejen, což je nejširší síť v ČR, a poskytuje práci více než 5 600 zaměstnancům. Pravidelně slaví úspěchy v programu
Volba spotřebitelů a svým zákazníkům
nabízí věrnostní program Penny karta.

Součástí modernizace je nejen nový koncept nakupování, který klade důraz na snadnější orientaci a příjemnější prostředí, ale
také důraz na snížení energetické náročnosti celé prodejny. Při každé přestavbě se zcela
vyměňuje vnější i vnitřní osvětlení a nově
jsou všude použita úspornější LED světla.
Prodejny jsou vybaveny modernějšími chladícími a mrazícími boxy s nižší spotřebou
a ekologickými náplněmi.

Výsledek? Celkem 32 výrobků Penny
Marketu získalo ocenění Česká chuťovka
roku 2019 a Dětská chuťovka 2019. Největší
úspěch zaznamenala privátní značka Karlova koruna se 17 oceněními. V letošním, už
11. ročníku prestižní odborné soutěže pořádané za podpory Senátu ČR a Ministerstva
zemědělství, uspěly také výrobky privátních

Penny Market v číslech

Dynamické období rozvoje a změn, do nichž
se Penny Market pustil před třemi lety
v Praze-Lehovci, tím ovšem nekončí. Naopak. „Investujeme stovky milionů korun
do postupné modernizace všech míst, kde se
setkáváme se zákazníky. Nejde jen o změnu
přístupu k nakupování a vytváření příjemnějšího sousedského prostředí, ale také o ekologii.
S každou modernizací snižujeme energetic-

kou náročnost prodejen. Není nám lhostejná
budoucnost nejen naší firmy, ale i nás, našich
dětí a celé planety,” říká Václav Šíma, vedoucí
stavebního oddělení Penny Market. Investice
na přestavby dosáhnou do roku 2020 jedné
miliardy, Praha vyšla na 200 milionů korun.

Penny Market

Dvaadvacet let na trhu. Sedm z deseti výrobků českého
původu. Dodavatelská síť více než čtyřiceti lokálních pekařů.
Energetické úspory, ohleduplnost k přírodě a společenská
odpovědnost. To vše je maloobchodní řetězec Penny
Market, který se hlásí k tuzemským tradicím a hodnotám.

má nejširší síť prodejen v republice. Zatím
poslední je ta, která byla otevřena v Dobré
u Frýdku-Místku.

Na každé prodejně to znamená roční úsporu přibližně 75 MWh. Celkově se na všech
prodejnách Penny Market za rok ušetří
44 767 MWh, to je pro představu roční spotřeba 365 bytových jednotek 3+kk.
mají za úkol poskytovat kvalitní produkty,
druzí by o ně měli přiměřeně pečovat.
A konečně zákazníci musí najít v prodejnách
Penny výrobky, které dobře znají a mají je
rádi, protože jim chutnají.
„Ctíme a dodržujeme tradice, vždyť někteří
naši dodavatelé začali svoji historii psát už
v 19. století. Dodnes se při přípravě svých
produktů drží originálních starých receptur,”
připomíná firma ve výroční brožuře za rok
2018.

Penny Market už poněkolikáté generálním
partnerem pražské konference Svazu pekařů
a cukrářů.

Vlídnější prodejny, LED
světla, solární panely
Původní červenožluté logo společnosti
se v Česku poprvé rozsvítilo v lednu roku
1997 nad prodejnou Gerská v Plzni. Od té
doby urazila firma kus cesty: v současnosti

Střecha prodejny Penny ve Velké Bystřici
u Olomouce byla v tomto roce premiérově
osazena solárními panely. Tímto ekologickým zdrojem by měly být vybaveny centrální sklady a některé další prodejny.
Momentálně najdou zákazníci prodejny
s aktuálně červenobílým logem už na 384
místech ve všech regionech, do konce roku
2019 přibude několik dalších. Firma počítá
i do budoucna s dalším růstem, počet
prodejen se v blízké budoucnosti zaokrouhlí
na 400. n
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níků z celého světa, než bylo obvyklé. PETROF
zaměstnával v té době přes 400 zaměstnanců,
většina z nich byla z hlediska profese jednostranně zaměřených. Svolala jsem všechny
zaměstnance a nabídla 5000 korun každému,
kdo přinese jakoukoli novou zakázku. Současně bylo nutné postupně snižovat celkový
počet zaměstnanců a posilovat rekvalifikaci
stávajících. Nastaly nelehké časy, postupně
však začal PETROF úspěšně vyrábět luxusní
interiéry, speciální boxy včetně takzvaných
humidorů na doutníky nebo reproduktorové
skříně,” líčí Zuzana Ceralová Petrofová.

PETROF Group

Pečlivě střežený
rodinný odkaz
PETROF už dávno není jenom výroba a prodej hudebních
nástrojů. Je pojmem pro inovace v oboru, spolupracuje
s výzkumnými pracovišti, podporuje rozvoj kultury
a hudební vzdělávání. V roce 2019 slaví firma 155 let trvání.
První klavír postavil Antonín Petrof v roce 1864.
Své podnikání dokázal rozšířit z truhlářské dílny
svého otce a vybudoval továrnu na současném
místě v Hradci Králové. Od té doby se mnohé
změnilo, ale zručnost, um a inovativní přístup
k pianům značky PETROF zůstává. Z úcty k zakladateli pojmenovala firma novou prémiovou
značku ANT. PETROF.
„Jsme hrdí na to, že se nám podařilo dokončit
stavbu nové rodiny nástrojů prémiové značky
ANT. PETROF. K této značce mám osobní vztah,
protože bylo využito těch nejlepších vývojových, technologických a výrobních zkušeností
odborníků společnosti PETROF. Ale také z úcty
k mému prapradědečkovi, Antonínu Petrofovi,
zakladateli firmy. Jeho jméno zdobilo nástroje
v prvních čtyřech dekádách výroby a přesto, že
mnohé z nich jsou staré více než 100 let, stále
krásně hrají,” vypočetla u příležitosti zahájení
koncertní řady Antonína Petrofa představitelka
5. generace v čele podniku a prezidentka
PETROF Group Zuzana Ceralová Petrofová.

V 65 zemích
na pěti kontinentech
Královéhradecké klavíry a pianina znají na počátku třetího tisíciletí – v roce, kdy si tato značka
připomíná 155. výročí existence – miliony
lidí na celém světě. České hudební nástroje
značky PETROF znějí v prestižních koncertních
síních, nahrávacích studiích i v uměleckých
školách. Jsou slyšet v milánské La Scale, v sídle
UNESCO i v budově opery v Sydney. Zákazník
má možnost vybírat ze širokého sortimentu
nejkvalitnějších nástrojů s nejmodernějšími

Z této zatěžkávací zkoušky vyšla skupina
posílena. Dnes znovu vyrábí výhradně klavíry
a pianina, doplňkový sortiment pouze na objednávku. Daří se jí dlouhodobě navyšovat
roční obrat i zisk, loňský hospodářský výsledek
považuje firma za velmi výrazný.

technologiemi. Klavíry a pianina světové kvality
se prodávají v 65 zemích světa na pěti kontinentech – Asie, Evropa, Severní Amerika, Jižní
Amerika a Austrálie.
Firma, která se produktově zaměřuje na výrobu
a prodej akustických pian, prodej licencí PETROF Brand Family a na pianoslužby, přežila obě
světové války. Ustála znárodnění v roce 1948
a vrátila se hned zkraje 90. let, byť složitě, do rukou rodiny. Za tu dobu si vydobyla celosvětové
renomé a četná uznání za kvalitu svých výrobků.

2004: Přestavba a oddlužení

Bezodrazová komora,
nehlučné piano
V budoucnu bychom se rádi
soustředili na světové trhy, kde je
ochota hrát a platit. Chceme více
propagovat prémiovou značku
ANT.PETROF, dostat tyto klavíry
na světová pódia.

z nichž dvě jsou patentované. Na trh byl uveden u příležitosti 150 let trvání firmy (2014) a je
prvním představitelem nové značky stejného
jména. „Vracíme se ke kořenům, k tradici, ale
zároveň bylo při jeho výrobě využito všech
moderních technologií a poznatků,” připomněla firma. Klavíry jsou dostupné v délkách 275
a 225 centimetrů a pianino 136 centimetrů.

Konečným uživatelům může přijít vhod
AdSilent systém, s nímž je možné hrát
na piano kdykoli, aniž by byli rušeni sousedé.
Umožňuje to zarážková lišta, která se spustí
mezi kladívka a struny a zabrání úderu kladívek
do strun. Akustický nástroj nevydává žádný
zvuk – ten, který se ozývá ze sluchátek, se tvoří
digitálně, na základě nahrávky akustického klavíru. Výhodou je možnost připojení k počítači.

Na jaře 2015, po předchozích slavnostních
koncertech v pražském Rudolfinu a v Hradci
Králové, se vyšperkovaná novinka PETROF, velký klavír k poctě Antonína Petrofa – AP 275 – rozezněl v Pekingu. Stalo se v prostorách druhého
největšího čínského divadla POLY THEATRE.

Ovace v Číně
Klavír ANT. PETROF, který spojuje historii
a přítomnost firmy, byl výzkumným oddělením
firmy vyvíjen pět let. Pyšní se 50 inovacemi,

Za stabilizaci a expanzi vděčí PETROF z podstatné části inovacím. Oddělení výzkumu a vývoje
funguje nepřetržitě od roku 1954. Díky spolupráci s univerzitami, výzkumnými ústavy a dalšími
pracovišti se daří tuto pozici dále posilovat.
Kromě standardně vyráběných nástrojů
jsou stavěny také nástroje speciální,
na přání zákazníka.

Od pian k humidorům a zpět

Rozhodnutí jednatelky vedla k postupnému sestěhování klíčových aktivit podniku do jednoho

„Na podzim roku 2008 přijela na mezinárodní
veletrh v Šanghaji přibližně polovina návštěv-

Pro umělce, kteří sympatizují se společností PETROF a obdivují kvalitu a krásu jeho
nástrojů, vzniklo volné sdružení PETROF Art
Family. Propojuje, po vzoru první republiky,
tvůrce napříč hudebními žánry a zprostředkovává úžasné hudební zážitky posluchačům
po celém světě. Členy jsou například argentinský pianista Antonio Formaro nebo zpěvák Jan
Smigmator. n

V roce 2008, v době světové finanční krize,
která dolehla na podniky v zahraničí stejně jako
doma PETROF nevyjímaje – se kroky směřující
ke snížení závislosti na bankovním kapitálu
ukázaly jako velmi prozíravé.

1914 50. výročí firmy,
30 000. piano – pro Ferdinanda d E
́ ste, následníka trůnu

1948
Znárodnění
továrny

Dvě galerie, jedna rodina

V roce 2017 bylo přímo v areálu továrny,
na ploše 1600 metrů čtverečních, otevřeno
kulturní centrum PETROF Gallery. Bylo vytvořeno po rekonstrukcí staré výrobní haly, jejíž
součástí byly v minulosti například intonérské
kabiny a sloužily hlavně jako sklady. Vznikl
jeden z největších a nejmodernějších pianosalonů ve střední Evropě, prostorná víceúčelová
hala pro 500 diváků se špičkovou akustikou
a hudební kavárna se samohrajícím klavírem.
Projekt získal titul Stavba roku Královéhradeckého kraje 2018 a v celostátní soutěži Stavba
roku 2018 obdržel Zvláštní cenu časopisu
Stavebnictví. V roce 2019 se v čínském Si-anu
otevřela druhá PETROF Gallery, která následuje filozofii svého hradeckého předchůdce.

závodu v Hradci Králové a zásadnímu oddlužení
firmy u bank. Šlo zejména o splacení téměř
půlmiliardového privatizačního úvěru. Ten byl
nutný k odkupu 96 procent akcií původní továrny, protože restitucemi získala rodinná firma
Petrofů od státu pouze čtyři procenta akcií.

„V roce 2004, kdy jsme si připomínali 140 let
od založení firmy, dolehlo na PETROF silné
oslabení amerického dolaru, celkový vzestup poptávky po elektronických hudebních nástrojích
na úkor nástrojů akustických a nebývalý růst
nákupu levné produkce z Číny. Proto byla provedena opatření vedoucí ke stabilizaci a ozdravení
podniku. Restrukturalizace firmy se odrazila
jednak v odprodeji některých nepotřebných
nemovitostí včetně domu v historickém centru
Hradce Králové, v odprodeji pobočných závodů,
v obměně managementu a v podstatném snížení počtu zaměstnanců přibližně na polovinu,”
vzpomíná Zuzana Ceralová Petrofová.

Pianisté Jana Chaudhuri a Igor Ardašev vystoupili před vyprodaným sálem divadla a zahráli
i několik skladeb spolu s čínskými studenty
a učiteli. Rozloučili se čínskou skladbou, upravenou speciálně pro čínské publikum pro hru
čtyřručně. Představení sklidilo obrovský úspěch.

Zároveň platí, že PETROF není jenom výroba
a prodej hudebních nástrojů. Jeho cílem je
rovněž rozvoj kultury a podpora hudebního
vzdělávání.

Zuzana Ceralová Petrofová
prezidentka PETROF Group

Těžké chvíle se jí nevyhnuly ani v 21. století. Prvním zlomovým okamžikem byla složitá interní
situace v roce 2004, druhým příchod hospodářské a finanční krize o čtyři roky později.

Historie
značky Petrof

Pro potřeby výzkumu byla na začátku roku
1994 v areálu společnosti zprovozněna jedna
z prvních bezodrazových komor v České republice. V klimatotechnologických komorách se
zkoumá vliv klimatu na vlastnosti dřeva, povrchové úpravy a pevnost lepených spojů. Každý
z materiálů pro stavbu pian prochází velmi
přísným měřením. Pomáhají externí odborníci.

1990 Začátek
privatizace

2008 Nová generace klavírů
Mistral, Monsoon, Pasat,
Storm, PETROF Breeze a Bora

2016 Vznik
PETROF
Art Family

2019 155. výročí
založení firmy

1864 Postaven
první klavír v Hradci
Králové, založena
společnost PETROF
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1883
Zahájena
výroba
pianin

1934 Zlatá
medaile Grand
Prix v Bruselu

1964 100. výročí
založení firmy

2004 Do čela firmy
nastupuje 5. generace
Petrofů (Zuzana
Ceralová Petrofová)

2017 Otevření
PETROF Gallery
2014 Nová řada
ANT. PETROF
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QUINTA-ANALYTICA

Aby byly léky bezpečné
Když si zakladatelé firmy QUINTA-ANALYTICA před více než dvaceti lety pronajímali první
laboratoř v Praze 4, kde prováděli biofarmaceutické analýzy pro jediného zákazníka, neměli
žádnou jistotu, zda se jim podaří v budoucnu uspět. Po dvou desetiletích je ze skromného
týmu světový poskytovatel komplexních špičkových služeb v oblasti testování léčiv,
klinických studií a bioanalytického servisu.
Vzniká nová firma

Nebylo to snadné, instituce se nemohla
prokázat žádnými referencemi z jiných
zemí, na základě, kterých by jim zahraniční
výrobci léků byli ochotni zadat studie v tak
extrémně citlivé oblasti, jako je lidské zdraví.

Na úvěr se pořídily první přístroje a firma se
zpočátku soustředila hlavně na bioanalytiku
a bioekvivalenční studie. Zpracovávala klinické
studie pro řadu evropských zákazníků. Díky
dobrým výsledkům přišly i další zakázky.
A byla to zase společnost Synthon, která mladou firmu posunula o krok dál. V roce 1999 ji
požádala, zda by mohla začít také s testováním léků z hlediska stability. To vyžadovalo
další rozšíření a mimo jiné zřízení speciálních

První byl Synthon
a oxybutynin
V roce 1993 všemu napomohla náhoda.
Na VÚFB se obrátila nizozemská firma
Synthon s požadavkem udělat studii
na preparát oxybutynin. Šlo o extrémně
náročné testování, nicméně pracovníci
ústavu to zvládli. V průběhu testování se
dozvěděli, že zakázku dostali v podstatě
jen proto, že ji kvůli náročnosti ostatní
ústavy odmítly. Pro VÚFB byla realizace
této studie naprosto zásadní, otevřela
mu totiž dveře k dalším zakázkám nejen
od Synthonu, ale i od společností z dalších
zemí Evropské unie.
Vztahy VÚFB, respektive Miroslava Rysky
a jeho týmu na jedné straně a velké nizozemské firmy Synthon na straně druhé přetrvaly
i po skončení zakázky. Čeští chemici si tím
posílili sebevědomí a rozhodli se zkusit to
sami.

Historie společnosti

Nová firma vznikla v roce 1997 a byla spoluvlastněná pěti bývalými kolegy z ústavu,
všichni byli už tehdy pánové v nejlepších letech
– mezi 40 a 60. QUINTA-ANALYTICA měla
zpočátku kolem dvaceti zaměstnanců, většinu
z nich původem z VÚFB. Působili nejprve v pronajatých prostorách na poliklinice v Praze 4.
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Stěhování do nového
Nové sídlo firmy bylo naprojektováno
jako dvě budovy, což vycházelo z logiky
rozdělení hlavních činností ve společnosti.
Při farmaceutickém testování se používají
analytické metody, které dokážou stanovit

1999 Zahájení testování

2002 Nákup pozemku pro stavbu
nového sídla

Od roku 2006 sídlí QUINTA-ANALYTICA v nové budově v Praze Hostivaři.

nečistoty v látkách s přesností na nanogramy, ale taková přesnost není nic proti
tomu, co musí odhalit analýzy při klinickém
testování, kde jde o hodnoty ještě milionkrát nižší. Vyžaduje to jiné metody, velmi
citlivé přístroje a celkově jiný přístup. Proto
má také logiku rozmístění činností do dvou
různých budov.
Na Vánoce 2004, když byla vyřízena všechna
povolení ke stavbě, se položil základní kámen nového objektu, v červnu roku 2006 se
do budovy A nastěhovali se svou technikou
pracovníci z oddělení farmaceutických
analýz, o rok později spustila naplno provoz
v budově B také klinika.
K dalšímu rozšíření došlo v roce 2009, kdy
zahájilo činnost oddělení biofarmaceutické,
které se zabývá analýzami moderních léčiv
založených na vysokomolekulárních látkách.
V roce 2012 pak přibyla ještě jedna speciální
laboratoř, která se začala zabývat testováním
inhalačních produktů. Tímto krokem byl
rozvoj specializací završen.

2001 Pronájem dalších

léků z hlediska stability
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Jak firma rostla, musela hledat větší prostory.
V roce 2002 rozhodlo vedení o koupi pozemku v Praze Hostivaři a začalo se vyřizovat vše
okolo stavebního povolení. Projekt přímo
na míru byl připravován s přihlédnutím k potřebám farmaceutického trhu a dosavadním
zkušenostem společnosti.

„Za dnešní postavení
na trhu vděčí
QUINTA-ANYLYTICA
především svým zaměstnancům, kteří s využitím
nejmodernějších přístrojů
a unikátního know-how
odvádí tu nejzodpovědnější práci – práci,
na jejíchž výsledcích závisí
lidské zdraví,“ říká Roman
Grunt, generální ředitel
společnosti.

laboratoří v Praze 9 –
Běchovicích

1997 Založení
společnosti
QUINTA-ANALYTICA

prostor, kam se budou testované léky na několik let umisťovat a kde bude možné během
této doby kontrolovat teplotu a vlhkost.

Fota: QUINTA ANALYTICA

Začátky společnosti QUINTA-ANALYTICA
jsou spojené s Výzkumným ústavem pro
farmacii a biochemii (VÚFB), resp. s několika
jeho zaměstnanci, kteří z tohoto ústavu
vzešli. Jednou z hlavních postav příběhu
je Miroslav Ryska, který ve VÚFB působil
od roku 1978 a na začátku 90. let se snažil
získat pro ústav nové zakázky, ideálně ze
zahraničí.

2004 Položení základního kamene

2006
Zahájení činnosti v nové
budově

2007 Zahájení
činnosti kliniky

2009 Začátek činnosti biofarmaceutického oddělení

2012 Vznik labora-

2018 Investice

toře pro testování inhalačních produktů

do nových laboratorních přístrojů

2016 Prodej majoritního
podílu fondu Genesis

Kompletní služby
pro farmaceutické firmy
To ale vůbec neznamená, že by se QUINTA
-ANALYTICA dále nerozvíjela. Naopak. V dalších letech firma posílila vedení a když se
původní majitelé rozhodli své podíly ve firmě
prodat, začala se psát nová etapa společnosti. Fond Genesis, který získal ve firmě 75
procent, obsadil několik míst v dozorčí radě
a do čela QUINTY-ANALYTICA angažoval
od podzimu 2017 nového ředitele Romana
Grunta, kterému dal plnou důvěru. Využil
i zkušeností zakladatele firmy Miroslava
Rysky, který dosud působí ve společnosti
jako poradce.
QUINTA-ANALYTICA získává zakázky zejména od zahraničních farmaceutických firem,
které svou činností v oblasti analytických
služeb podporuje při vývoji a výrobě nových
léčivých přípravků. Specializuje se na studie
a analýzy požadované národními úřady
pro kontrolu léčiv před uvedením nového
produktu na trh, provádí kompletní analýzy
lékových forem, účinných látek a jejich metabolitů a provádí rovněž klinické studie.
V současnosti už má QUINTA-ANALYTICA
více než 180 zkušených odborníků a dále
roste. Zvýšila se kapacita kliniky, kde se provádějí klinické studie za účasti dobrovolníků.
Kromě generik se zde totiž začala testovat
také nová léčiva, a právě to si vyžádalo rozšíření počtu lůžek.
„Svým partnerům nabízíme komplexní řešení
od analytické činnosti přes provedení klinické

studie včetně bioanalytiky až po vyhledání
vhodného dodavatele účinné látky,“ shrnuje
Roman Grunt, generální ředitel společnosti,
a pokračuje: „Našim cílem je zajistit, aby se
léčivé přípravky dostaly na trh včas a v potřebné kvalitě a pomohly tak ke zkvalitnění
života pacientů.“

Pod přísnou kontrolou
Je jen málo oborů, které jsou pod tak přísným dohledem jako farmacie a vše, co s ní
souvisí. Kontroly, kterým je podrobována
QUINTA-ANALYTICA, se týkají v podstatě
každé činnosti, každého jedince a všech
prostor ve firmě. Každé oddělení má přesně
dáno, jakými předpisy se musí řídit. Základem všeho je tzv. správná výrobní, laboratorní či klinická praxe.
To, že vše ve společnosti běží v režimu
správné výrobní, laboratorní nebo klinické
praxe, kontroluje Státní ústav pro kontrolu
léčiv (SÚKL) a vydává příslušné certifikáty.
Tyto jsou připojeny ke zprávám a studiím,
které se předávají zákazníkům. Certifikáty
SÚKL jsou dnes uznávány ve všech evropských zemích.
Zákazníci z USA, Kanady a dalších zemí
mimo Evropu však vyžadují ověření správné praxe vlastní regulační institucí. Zřejmě
nejpřísnější jsou kontroly americké FDA
(Food and Drug Administration, americký
Úřad pro kontrolu potravin a léčiv). Všechny
kontroly, kterým byla QUINTA-ANALYTICA
podrobena, skončily vydáním certifikátu bez
výhrad. n
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n P
 raha, listopad 1989.
Chlapec se symboly
české státnosti

Kopce v okolí Vizovic jsou už zase osázené švestkovými stromy.

Rudolf Jelínek

Zázrak zvaný slivovice
Akciová společnost RUDOLF JELÍNEK je největším výrobcem ovocných destilátů
na světě. Tradice jejich výroby ve Vizovicích sahá až do roku 1585.
Znají je nejen ve všech koutech České republiky, ale i po celém světě.
Společnost RUDOLF JELÍNEK navazuje
na více než 400letou tradici výroby destilátů na Valašsku. První písemný doklad
o existenci palírny se nachází v urbáři vizovického panství z roku 1585. V tehdejší době
se pálilo z pivních odpadků, později se k nim
přidalo obilí, z něhož se vyráběla žitná. Teprve kolem poloviny 18. století se ve výrobním
sortimentu objevila slivovice, jejíž produkce
od počátku 19. století nabývala na významu.
Samotná společnost RUDOLF JELÍNEK
vznikla na konci předminulého století,
v roce 1894.

Fota a repro: RUDOLF JELÍNEK

Vlajkovou lodí společnosti je slivovice. Vyrábí se v několika variantách – vedle tradiční
čiré a zlaté lze najít v portfoliu i exkluzivní
variantu kosher nebo jednoodrůdovou
Vizovickou slivovici. Mezi ovocné destiláty té
nejvyšší kvality dále patří oblíbená hruškovice Williams, meruňkovice, třešňovice či
jablkovice Moravská jadernička.
Vlajkovou lodí společnosti RUDOLF JELÍNEK je slivovice.

R. JELÍNEK na tamním trhu pevné postavení. Spojené státy patří dodnes spolu se Slovenskem, Polskem, Ruskem a Německem
mezi největší exportní trhy společnosti.

Své výrobky exportuje RUDOLF JELÍNEK
do 30 zemí. Již v roce 1934, kdy syn zakladatele firmy Rudolf Jelínek zahájil export
produkce do USA, získaly kosher destiláty
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Vlivem příhodných klimatických podmínek
se právě na Vizovicku vždy mimořádně dařilo ovocným stromům, především švestkám.
O tom, že návrat k tradicím je pro společnost RUDOLF JELÍNEK velmi důležitý, svědčí i osázené kopce v okolí Vizovic. Švestkové
stromy, které se z krajiny v průběhu let
vytratily, jsou zpět.

Obchodní a marketingový ředitel společnosti Miroslav Motyčka k tomu říká: „V roce
2003 jsme zahájili výsadbu vlastních švestkových sadů na jižní stráni vizovického údolí.
Postupně jsme plochu našich sadů rozšířili
a nyní disponujeme celkem 185 hektary
švestkových, třešňových a meruňkových
sadů. Důvodů pro rozšiřování naší podnikatelské činnosti tímto směrem je hned
několik. Na prvním místě je to tradice, dále
vhodné podmínky pro pěstování a v neposlední řadě náš strategický cíl dlouhodobého zajištění kvalitního ovoce.“ n

protext speciál

SCIO

Příprava na život
v 21. století
Za třicet let prošla pochopitelně česká vzdělávací soustava jistým vývojem, nicméně
v mnoha ohledech se nezměnila. Aspoň tak to vidí zakladatel a ředitel společnosti Scio
Ondřej Šteffl a skoro padesátka zaměstnanců jeho firmy. „Nabízíme kvalitní alternativu
ve většině vzdělávacích oborů. Chceme měnit svět v oblasti vzdělávání,“ říkají.
Společnost Scio založil v roce 1995 Ondřej
Šteffl, absolvent matematicko-fyzikální fakulty, kandidát věd ze sociologie. Scio nebyl
jeho první počin v této oblasti. Už pět let
předtím stál u zrodu první soukromé české
školy – PORG.
Zpočátku se činnost společnosti soustředila na vytváření profesionálních testů pro
přijímací zkoušky, které byly běžné v USA, ale
u nás zatím chyběly. Společnost začala jako
start-up o dvou lidech, rychle rostla a chrlila
spoustu více či méně úspěšných nápadů
a projektů. Od svého vzniku se věnovala
zejména hodnocení výsledků vzdělávání
– do povědomí se dostala především díky
testu Obecných studijních předpokladů. Scio
zkoušky využívá v přijímacím řízení i dnes
více než 60 fakult veřejných vysokých škol
v České republice, na Slovensku i jinde.
Tím však aktivity dnes už v oboru renomované firmy spíše střední velikosti neskončily,
naopak. Dlouhodobé sledování inovací
ve vzdělávání a potřeba přenášet je do praxe
vedla k založení první ScioŠkoly, soukromé alternativní školy respektující individualitu dětí.
Ta se snaží rozvíjet dovednosti a schopnosti
dětí, které budou v životě opravdu potřebovat,
místo nazpaměť naučených znalostí, které nikdy nevyužijí. Jak říkají zakladatelé: „Připravujeme děti na život ve stále se měnícím světě.“
V současnosti už společnost provozuje deset
základních ScioŠkol po celé České republice
a dokonce i jednu střední v Praze.
Scio ale nabízí i řadu dalších služeb v oboru
vzdělávání, a to jak žákům a studentům, tak

Historie
Scio

1999 Nadace
Scio se mění
na Scio, o.p.s.

Svobodná firma Scio

rodičům či pedagogům: e-learning, hračky se
vzdělávacím potenciálem, ScioCAMPy. „Vždy
vycházíme ze soudobých vědeckých poznatků, hledáme moderní inovativní řešení,“ říká
Ondřej Šteffl.
Stejně inovativně, jako přistupují ke svým
zákazníkům a ke vzdělávání obecně, funguje
i firma Scio. Jsou „svobodná firma“, která stojí
na autonomním rozhodování, zodpovědnosti
a samostatnosti zaměstnanců. Rozvíjí prostředí, kde si lidi věří, kde svobodně vytvářejí a ve-

dou smysluplné projekty. Podporuje se vnitřní
motivace zaměstnanců, jejich aktivní účast
na firemním dění a odpovědnost jak za výsledky své práce, tak za výsledky projektů, na nichž
pracují týmově. Ve Scio je volná pracovní doba,
každý pracuje tak, jak mu vyhovuje. Mzda se
také nevyplácí za čas strávený na jednom
místě, ale za vykonanou práci.
Podle nedávného hodnocení společností
Bisnode je Scio jednou z nejstabilnějších
firem v České republice. n

2007 Dochází k výraznému rozšíření přijímaček

2013 Scio přichází

Scio na vysoké školy (35 fakult), testy Scio využívají stovky základních a středních škol.

s projekty mimoškolního vzdělávání.

1995
Ondřej
Šteffl
zakládá
Scio jako
nadaci.
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1997 Přijímací
zkoušky Scio začínají používat fakulty
vysokých škol v ČR.
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2004 Scio se
transformuje na společnost s ručením
omezením.

2010 Vzniká projekt
testování zaměstnanců
Personline.

2015 Vzniká
první základní
ScioŠkola

2018 Přijímačky Scio využívá více
než 50 fakult v ČR a téměř 30 fakult
na Slovensku. Některý z projektů
Scio využívá i 37 % procent základních a středních škol.

2019 V ČR už funguje 10 základních
Scioškol a první střední ScioŠkola.

30 let | 30 firem
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kačka společně s vlastním produktem Solitey,
EET pokladnou ProfiÚčtenka, nyní obsluhuje
jen v České republice více než 25 tisíc uživatelů a řadí se tak mezi největší poskytovatele
obdobných služeb v Evropě.

SOLITEA

Miliardový holding
s přátelskou atmosférou

Dotykačka aktuálně působí nejen v Česku, ale
také v Polsku a Německu a díky spojení s Markeetou vstoupí také na slovenský trh pokladen.
Zmíněná ProfiÚčtenka by mohla dobře
posloužit i při zavedení třetí a čtvrté vlny EET.
Pro pracovníky pohybující se v terénu bude
nejdůležitější jednoduché řešení, které tato
aplikace nabízí.

Už více než čtvrt století vyvíjí Solitea jedny z nejúspěšnějších podnikových a ekonomických
systémů na českém trhu. A od svého založení neustále roste – jak organicky, tak prostřednictvím strategických akvizic. Zákazníky dnes nemá jen doma, ale také v řadě dalších zemí
Evropské unie i mimo ni.
Bylo jen pár dní po sametové revoluci, když
Martin Cígler založil v Brně firmu vyvíjející
podnikové a účetní systémy. Po necelých
dvou měsících od převratných listopadových
dnů začali v Cígler Software programovat
první účetní software. V září 1990 uvedli
na trh Money verzi 1, program, který platil
za jedničku mezi účetními systémy v České
republice po celých následujících pět let.

Money, money, money…

Na začátku nového tisíciletí přišla nová verze
účetního programu Money S3 a rychle se
zařadila mezi nejoblíbenější systémy pro
malé firmy a živnostníky – jen v Česku ho
používá stále více než dvacet tisíc uživatelů.
Když postupně přestával tento systém některým zákazníkům stačit, pustila se Solitea
do vývoje Money S5, který představila už
v roce 2005.
Rychlá reakce na situaci je to, co firmu vždy
hnalo vpřed. Jakmile v roce 2009 Apple

spustil App Store, Cígler Software pro
tuto platformu připravil Money Dnes.
V současnosti jsou na Apple Store sta-'
tisíce aplikací, Money Dnes bylo mezi
prvními.

Martin Cígler, spoluvlastník a předseda představenstva holdingu Solitea

Základ holdingu

První cloudová aplikace z dílny Martina
Cíglera a jedna z prvních aplikací na platformě Windows Azure vůbec, iDoklad,
spatřila světlo světa v roce 2011. „Trefili
jsme díru na trhu a oslovili podnikatele,
kteří do té doby používali papír a propisku nebo Excel,“ říká k tomu Martin
Cígler. Dnes je iDoklad v Čechách i na Slovensku nekorunovaným králem on-line
fakturace.

V roce 2013 došlo k velké změně. Martin
Cígler pustil do společnosti investora a prodal 49 procent Cígler Software. Následoval
rychlý akviziční růst, Cígler Software koupila
firmu Altus software a tím vznikl základ
budoucího holdingu Solitea. Další akvizice
na sebe nenechaly dlouho čekat – do holdingu Solitea se začlenil Aquasoft (dnes Solitea

společností v holdingu se Solitea stává největším výrobcem účetních a informačních
systémů v Česku.
V té době už je společnost nejen doma,
ale i na dalších trzích, kde operuje, známá
a respektovaná jako dodavatel vysoce kvalitních IT služeb a řešení. To jí pomáhá nejen
v získávání nových obchodních příležitostí,
ale i v hledání nových talentů.

Solitea v číslech

Fota: Solitea

O šest let později jako jedni z prvních představili programátoři Solitea účetní software
pro Windows. Odvaha přijít na trh s novými

technologiemi se vyplatila – během jediného
roku zdvojnásobili obrat a stali se v těchto
dodávkách lídrem.

Pro korporace i živnostníky

1,4 mil. Kč

obrat za rok 2019
(1. 7. – 30. 6. 2019)

250 tisíc
uživatelů

900
zaměstnanců

8
zemí

Služby holdingu Solitea v současnosti
využívají statisíce lidí v korporacích, státní
správě i v malých firmách. Pokrývá řadu
jejich procesů a potřeb. Efektivitu do řízení
přináší podnikovými a informačními systémy
Altus Vario, Byznys ERP, Money S4 a Money
S5. Práci s lidskými zdroji usnadňuje nástroj
Vema, určený pro personalistiku i pro komplexní outsourcing mezd. V Česku i na Slovensku patří k největším partnerům Microsoftu v segmentu ERP systémů Dynamics.
Současně je předním dodavatelem řešení
v oblasti Business Intelligence, pokrývajících
komplexní potřeby zákazníků při zpracování
a využívání dat a informací. Významnou část
podnikání skupiny tvoří na míru připravená
řešení pro komerční segment, veřejnou správu, školství a zdravotnictví.
„Řešení z našeho portfolia pomáhají společnostem od velkých korporací až po malé
živnostníky. Naše vize je ale pro všechny stejná: přinášet inovace, které zjednoduší práci
a ušetří čas a náklady,“ říká Martin Cígler.

Práce s talenty
Business Solutions) a Vema, později J.K.R.
(dnes Byznys software) a CDL SYSTÉM (dnes
Solitea CDL).
Holdingové uspořádání otevřelo bránu
do Evropy a společnost vstoupila na nové
trhy. Nejprve akvizicí společnosti JET ERP
Betriebsgesellschaft do Německa, pak akvizicí lídra slovinského trhu malých a středních
firem, slovinské společnosti SAOP, na balkánské trhy.
V roce 2017 Solitea zvítězila v tendru na zakázku pro finskou celní správu. Šlo o do té
doby rozsahem jeden z největších exportů IT
technologií z České republiky.

Roste obrat i zisk
Solitea je největším výrobcem účetních a informačních systémů v České republice a mezinárodně uznávanou společností s pobočkami v osmi zemích.
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Cígler Software mění v témže roce jméno
na Solitea Česká republika a díky spolupráci

V posledních dvou letech přibývají další akvizice v České republice, na Slovensku a v Srbsku;
ty se zaměřují zejména na rozvoj partnerství
se společností Microsoft a na posílení pozice
nejvýznamnějšího subjektu na trhu cloudového softwaru pro nejmenší podnikatele.
Ve finančním roce 2018 (skončil 30. 6. 2018)
přesáhl konsolidovaný obrat skupiny miliardu korun, o rok později už činil 1,4 milionu
korun. Zároveň vzrostl i zisk.

S Dotykačkou lídrem
Významný kus trhu získala Solitea také v souvislosti se změnami legislativy, respektive se
zavedením elektronické evidence tržeb (EET).
Letos v červenci se dokonce stala lídrem českého trhu s EET pokladnami. Krátce poté, co
v létě vstoupila do holdingu Dotykačka, spojila se také s konkurenční Markeetou. Doty-

Solitea dnes zaměstnává téměř 900 lidí. Jak
říká Martin Cígler, najít a udržet si správné
zaměstnance je klíčovým prvkem úspěchu
jeho firmy. Snaží se proto nalézat talenty už
v době studia na univerzitách, se studenty
spolupracuje prostřednictvím stáží, odborného vedení bakalářských a diplomových prací
a účastí na vysokoškolských konferencích.
Zkušenější zaměstnance se snaží získat
firemní kulturou odlišnou od velkých mezinárodních korporací. Vládne tady neformální
a přátelská atmosféra, nové nápady nepadají
pod stůl, ale vedení se jimi skutečně zabývá.
Samozřejmostí je další vzdělávání zaměstnanců a řada benefitů. Sama Solitea o sobě
hovoří jako o „nekorporátu“.
Všechny investice do zaměstnanců se
plně vracejí v jejich spokojenosti. Některé
z holdingových firem se opakovaně umisťují
vysoko na žebříčku nejlepších zaměstnavatelů v České republice. n
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Tchibo

S respektem
k českým zvyklostem
Pokud bychom hledali značku, která nabízí Čechům jejich
nejoblíbenější praženou kávu, rozšířila svou působnost
o kamenné obchody i e-shop a zlákala zdejší spotřebitele
na kombinaci kávy s limonádou, padne volba na brand,
který vznikl spojením příjmení Tchiling a slova Bohne.

Pokud by byl Max Herz jen znalcem
kávy, celý příběh mohl v tomto bodě
rychle skončit. Jenže on své odborné
znalosti spojil s dalšími charakteristickými vlastnostmi: s obchodním duchem,
citem pro potřeby zákazníků a přirozenou pracovitostí. Vznik značky Tchibo tak
na sebe nedal dlouho čekat.

Češi první na světě
Zkušenost Čechů se značkou Tchibo se
datuje od roku 1991, kdy společnost vstoupila na tehdejší československý trh. Stalo
se tak převzetím Balíren obchodu Jihlava.
Od té doby česká odnož rychle dohání

Historie značky Tchibo
1949 Vznik
Tchibo (Tchiling a Bohne)

1958 Tchibo Gold Mocca
jedničkou na německém trhu
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situaci v rodném Německu. Z místní a jediné
pražené zrnkové kávy se pod vedením
Tchibo stává v roce 1993 Jihlavanka. V roce

Název dal novince dávný nápoj mazagran.
Vznikl v době, kdy francouzští legionáři v Alžírsku dumali nad tím, jak nejlépe zahnat žízeň ve spalujícím vedru. Jejich zvědavost je
dovedla až ke spojení kávy a citronové šťávy
se sodovkou. Výsledkem byl nápoj pojmenovaný podle pevnosti Mazagran, kterou
V Česku má nyní značka 41 obchodů, 156 prodejních koutků v obchodních řetězcích i e-shop. Firma postupně vyvinula koncept obchodů 3 v 1 – prodej zrnkové kávy,
provoz kávového baru a prodej spotřebního zboží.

Momentálně jsou k dostání i verze s vyšším
obsahem kofeinu a další nové ovocné příchutě.

Jednička mezi praženými
kávami

Fota: Tchibo

Společnost Tchibo je v povědomí zákazníků zapsána nejen jako prodejce kávy
a spotřebního zboží, ale také jako inovátor
a firma, která přináší překvapení a inspiraci.
Tuto charakteristiku jí vtiskl její zakladatel Max Herz. Káva byla jeho celoživotní
vášní. Už jako 15letý odešel ze školy a začal
se zaučovat v centru obchodu
s kávou. Tam se naučil rozlišovat
různé druhy kávových zrn, pražit je
a porozumět celkovému umění této
voňavé suroviny. Coby degustátor
a kontrolor kvality měl v popisu
práce jedinou věc – testovat kávu,
která do jednoho z hlavních evropských přístavů proudila z celého
světa. Přičichnout, poválet po jazyku,
vyplivnout, ohodnotit…

chuť objevovat. A vždycky nás zavede o kousek dál. Díky ní máme víc vzrušujících zážitků,
ale také víc průšvihů. Zvědavost se také neustále na něco ptá. Třeba proč nesmíchat kávu
s limonádou?,” odůvodnila tento krok firma.

Tchibo bylo založeno roku 1949 v Hamburku, o pár let později už
jeho experti vyrazili na obhlídku kávové úrody v Africe.

2004 se otevírá první kamenný obchod
Tchibo v Brně, včetně nabídky spotřebního
zboží, a jsou budována první prodejní místa
v obchodních řetězcích. V roce 2008 přichází
Tchibo v České republice s internetovým
obchodem www.tchibo.cz.
Devět let nato Tchibo hrdě oznámilo, že Češi
jako první na světě ochutnají spojení kávy
a citrusové limonády. „Zvědavost nám dává

Od r. 1973 prodej
spotřebního zboží

1987 „Shop-in-shopy“
Tchibo v obchodních
řetězcích

zrovna obléhali. Na vývojový tým centrály
Tchibo v Hamburku udělal takový dojem,
že přípravu komerční podoby této kávové
limonády svěřil do rukou české pobočky.
Ta jí dala název Mazagrande, chuť i design
a od roku 2017, kdy tato novinka spatřila
světlo světa a dostala se na pulty českých
obchodů, se postupně šíří dál po světě.
Výhodou je, že obsahuje jen přírodní složky
a obejde se bez přidaného cukru.

1991 Expanze na východoevropské trhy, Tchibo
přichází do ČR

Od r. 2004 prodej spotřebního zboží – otevřen první
vlastní kamenný obchod
Tchibo v Brně

Od r. 2008 e-shop
www.tchibo.cz

Od r. 2009 v prodeji systém Tchibo
Cafissimo pro domácí přípravu
kávy z kapslí Tchibo + pravidelné
limitované edice

Druhým primátem, jímž se může Tchibo
v Česku pyšnit, je káva Jihlavanka – dlouhodobě nejprodávanější pražená káva na českém
trhu. Od časů, kdy Tchibo převzalo v Jihlavě
tamní Balírny a vytvořilo značku Jihlavanka,
přibylo k původní variantě Standard Original
sedm nových verzí. V září letošního roku,
spolu s novou kampaní, byla uvedena na trh
osmá – Jihlavanka Café Arabica. Jde o první
kávu v portfoliu značky s obsahem zrn odrůdy
Arabica. Je speciálně namleta a upražena pro
alternativní způsoby přípravy kávy, jako je
moka konvička, french press nebo filtr.
To, co dodnes dělá z Jihlavanky pravou českou
kávu, je receptura její přípravy, která respektuje
chuťové preference domácích konzumentů.
Hodnoty značky i tradiční receptura sahají
do doby před příchodem společnosti Tchibo.
Vše začalo před více než 60 lety v Jihlavě.
Předchůdce této kávy spadal pod Balírny

obchodu a neměl vlastní značku. S nástupem
společnosti Tchibo se do obchodů dostala novinková Jihlavanka a nový design obalů, na níž
figuroval název kávy jako doplněk značky B.
Písmeno B se posléze z obalů postupně vytrácelo, až vynikla jako hlavní Jihlavanka. Stavěla
na vlastnostech jediné kávy, která se tu před
revolucí vyráběla – tzv. česká chuť s preferencí
Robusty především pro přípravu horkého nápoje „na turka“. První reklamní kampaň běžela
v roce 1996 a prodeje hned vyskočily.
V letech 2001 a 2004 byly představeny
ikonické reklamy „Pekař“ a „Cukrář“. Reklamu
s pekařem a sloganem „Voní hezky“ si dodnes
pamatují nejen konzumenti kávy Jihlavanka.
V roce 2011 prochází značka osvěžením
tohoto zavedeného způsobu komunikace
a dosahuje historicky nejvyššího tržního
podílu jak v objemu, tak v hodnotě.

Prioritou je udržitelná
produkce
Dnes je Tchibo jedním z největších mezinárodně působících maloobchodních
prodejců. Disponuje mnohokanálovým

distribučním systémem s vlastními obchody a má silné zastoupení v maloobchodě.
Svou nabídkou pokrývá více než 75 procent
všech kategorií spotřebního zboží. Inovátorem a lídrem se snaží být nejen v nabídce
zboží, ale i ve způsobu podnikání. Proto je
již od roku 2006 nedílnou součástí firemní
strategie i odpovědný přístup k podnikání.
Tchibo se angažuje v mnoha projektech
v rozvojových zemích, zaměřených na trvale udržitelnou produkci kávy, bavlny či
dřeva i zajištění odpovídajících pracovních
a životních podmínek malopěstitelů i pracovníků v továrnách. Aktuálně je třetím
největším prodejcem výrobků z biobavlny
na světě.
V roce 2018 pocházelo z trvale udržitelných
zdrojů téměř 40 procent kávy Tchibo, 100
procent zahradního nábytku z tropického
a boreálního dřeva a 86 procent bavlny použité na výrobu textilu. Tímto způsobem se
Tchibo, které je stále rodinným podnikem,
snaží zajistit, aby i v budoucnu mohlo svým
zákazníkům nabídnout to, co dělá Tchibo
Tchibem: praženou kávu té nejvyšší kvality
a každý týden novou kolekci spotřebního
zboží. n

2011 Nejsilnější firma v kate-

2012 Tchibo na Face-

2016 Otevírají se pop-up stores, je nabízena káva

gorii pražené kávy, znovuuvedení značky Jihlavanka

booku, spuštěn věrnostní
program TchiboCard

cold brew, otevírá se distribuční centrum v Chebu

Leden 2012 Tchibo
získává cenu Top Retailer

2015 Představen koncept cross-channel, Tchibo je
take lídr online prodejů v kategorii oblečení

2018 Otevření
vlajkové prodejny
Tchibo v Havelské
ulici v centru Prahy

2017 Na český
trh přichází
kávová limonáda
Mazagrande

LISTOPAD 2019

67

30 let | 30 firem

protext speciál
Řada strojů z Varnsdorfu pravidelně získávala
Zlatou medaili na MSV Brno. Objevily se stroje, z nichž některé v obměnách firma vyrábí
dodnes. V roce 1971 začala sériová výroba
stroje WHN 13 NC, předchůdce nejprodávanější vodorovné vyvrtávačky posledních
desetiletí WHN(Q) 13 CNC. V roce 1978
začala sériová výroba stroje W 100 A, který
se vyrábí v různých modifikacích dodnes.

Fota: TOS Varnsdorf

Deskový stroj WRD 130 Q u belgického zákazníka

Celosvětová obchodní síť

TOS Varnsdorf

Obráběcí stroje,
které drží krok s dobou

Stroj WHT 130 na veletrhu EMO 2019 v Hannoveru

Akciová společnost TOS Varnsdorf si loni připomněla 115 let od svého založení. Hlavní činnost
firmy spočívá ve vývoji, výrobě, prodeji a servisu kovoobráběcích strojů určených pro opracování
obrobků, a to od velikosti jednoho m3 s finální výrobní přesností dílců na úrovni setin milimetru.
Elitní továrna,
režimům navzdory
V roce 1903 založil Arno Plauert ve Varnsdorfu strojírnu. Malá soukromá firma, tehdy spíše
dílna než továrna, vyrábějící velké množství
druhů obráběcích strojů, se časem vyvinula v prosperující továrnu, specializovanou
na vodorovné vyvrtávačky a vyvážející téměř
do všech světadílů. Továrna nepřerušila svoji
činnost ani v jedné ze dvou světových válek.
Během své dosavadní existence třikrát změnila majitele, prošla sedmi politickými režimy,
fungovala za dvou císařů, jedenácti prezidentů a jednoho říšského kancléře. Založena jako
rakousko-uherská firma německým kapitálem

1903 Založení
strojírny ARNO
PLAUERT, výroba
jednoduchých
soustruhů,
vodorovných obrážeček, hoblovek
a vrtaček
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Historie
podniku
1915 Zahájení
výroby přesných
vodorovných
vyvrtávaček
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se změnila v elitní československou továrnu
na obráběcí stroje (stále s německým kapitálem). Na několik let se pak stala součástí německého hospodářství. Po osvobození unikla
osudu válečné kořisti a po znárodnění se
postupně vyvinula v jednoho ze špičkových
výrobců obráběcích strojů v socialistickém
Československu. Nyní je opět soukromou firmou, privatizovanou čistě českým kapitálem.
V čele společnosti stojí správní rada, pozici
statutárního ředitele zastává Jan Rýdl ml.
Arno Plauert postupně vybudoval silnou firmu,
orientující se na výrobu strojů na obrábění
kovů. Ke konci první světové války se výroba
natolik rozšířila, že se objevila potřeba postavit

1945 Dekretem prezidenta republiky je zřízen
SPOTOS, národní podnik.

1950 Zřízení samostatného subjektu TOS VARNSDORF, národní podnik

1960 Prototyp vodorovné vyvrtávačky WH 100

novou továrnu. Firma se přestěhovala do nového areálu, který slouží dodnes (nyní zde sídlí
sesterská společnost RETOS). Ve dvacátých
letech firma pronikla na vyspělé evropské trhy,
začala sériová výroba vodorovných vyvrtávaček. V roce 1931 byla získána velká zakázka pro
SSSR, do té doby nevídané množství 21 strojů
v jedné zakázce, tehdy za ohromující částku
3,5 milionu korun. Po obsazení Varnsdorfu
německou armádou se firma stala součástí
říšského průmyslu se vším, co toto členství
přinášelo po stránce normativů, technologie,
ale také ideologie. Změny po květnu 1945 se
nevyhnuly ani firmě: byla ustavena národní
správa, majitelé byli odsunuti, firma byla zkonfiskována a zestátněna.

1989 Vytvořen

1996 Změna právní

státní podnik TOS
VARNSDORF

formy na akciovou
společnost

1970 - 1980 Začíná převažovat export. Na světové trhy je
vyváženo přes 60 % produkce.
Vzniká koncern TST.

1995 Privatizace státního podniku přímým prodejem, vzniká
TOS VARNSDORF s. r. o.

Od roku 1980 pokračuje koncernový podnik
TOS Varnsdorf v investicích, firma pořizuje nové technologie. Od poloviny roku 1989
se TOS Varnsdorf stal státním podnikem.
Vznikají nové verze stroje WHN(Q) 13 CNC,
objevují se obráběcí centra WHN 110
(Q, MC) a WHN 130 (Q, MC). Další Zlatou
medaili na MSV Brno získal deskový stroj
WPD 130 (Q), jenž má po velké modernizaci
pokračovatele ve strojích WRD 130/150 (Q).

Portálový stroj WVM 2600 T – krok do další technologické oblasti

Pravidelný medailista v Brně
Ještě v roce 1945 se firma přeorientovala
výhradně na vodorovné vyvrtávačky. Od roku
1950 se osamostatnila pod názvem TOS
Varnsdorf n. p., do firmy se začlenila rumburská slévárna, později také strojírna v České
Kamenici. Ke konci 50. let byl zahájen vývoj
numericky řízených vyvrtávaček. Od začátku
šedesátých let došlo k velkým investicím
v novém areálu v Dolním Podluží, kam se také
brzy přestěhovaly jednotlivé provozy.

1998 Firma se
poprvé prezentuje na internetu.

1997 Vyroben
první stroj
WHN 130
a WHN 130 MC

V srpnu 1995 byla firma privatizována
přímým prodejem, od roku 1996 je akciovou
společností, v červnu 1996 získala certifikát
ISO 9001. Firma mohutně investuje do výrobní základny, do informačních technologií a do vývoje. Objevují se nové výrobky,
obráběcí centra TOStec. Velkým impulsem
se opět stala zakázka směřující na východ,
v roce 1999 firma dodala běloruské automobilce BELAZ celkem 14 strojů.
Společnost si postupně vybudovala celosvětovou obchodní síť. Zastoupení má
ve více než 50 zemích. Od roku 2005 firma
zakládá obchodní a servisní dceřiné společnosti, nejprve v USA a Kanadě, v roce 2011
v Indii, Číně a v roce 2012 v Rusku. Všechny tyto kroky měly za cíl více se přiblížit
náročným zákazníkům a umožnit získání
lepší pozice na těchto významných trzích.
V čínském Kunmingu pracuje od roku 2005
společný podnik TOS KUNMING Machine
Tool, jehož úkolem je znásobit prodej strojů
v Číně. Další výrobní podnik vznikl v Rusku
(GRS Ural) se stejným úkolem pro ruské
teritorium. Nejmladší je výrobní podnik
na Tchaj-wanu, jehož založení má ještě více
posílit pozici na čínském trhu. Investice
do výrobní základny mateřské společnosti
pokračovaly neztenčeným tempem, v roce
2007 byla uvedena do provozu nová montážní hala. Modernizovány jsou další výrobní
haly a postupně i strojový park.

2002 Vyroben

2007 Nová těžká

první stroj
TOStec VARIA

montážní hala a administrativní budova

2001 Poprvé překročen roční obrat
1,5 miliardy korun

2005 Založena
společnost TOS
KUNMING Machine
Tool Co., Ltd. v Číně

Firma vybudovala moderní školicí středisko
a v roce 2016 založila první firemní střední
průmyslovou školu v severních Čechách, která
vznikla jako reakce na nedostatek kvalifikovaných absolventů škol. SPŠ TOS Varnsdorf
se v letošním roce přestěhovala do moderně
vybavené budovy, která v areálu společnosti vznikla přestavbou bývalého výrobního
objektu.

Čelem k výzvám
TOS Varnsdorf je významně exportující společnost, každým rokem se podíl
vývozu pohybuje kolem 80 procent z celé
produkce. Sortiment výrobků se dá rozdělit
do čtyř hlavních skupin podle typu technologického užití a zákazníků. Nejznámější
a nejoblíbenější skupinu tvoří stolové
horizontky pro univerzální použití. Do druhé skupiny se řadí velké deskové stroje
pro nejtěžší technologické operace. Třetí
skupinou strojů jsou moderní obráběcí
centra (WHT 110/130), při jejichž vývoji
se klade velký důraz na design, ergonomii, bezpečnost a servisní a uživatelskou
přívětivost. Samozřejmostí je šetrnost
k životnímu prostředí, neboť stroj – díky
své konstrukci a dalšímu vybavení – umožňuje likvidaci třísek, emulzí a také aerosolu
bez negativního dopadu na okolní prostředí. Další možnosti pro využití stroje nabízí
systém jeho správy TOS Control, což je
velké nakročení ke konceptu Průmysl 4.0.
Čtvrtou skupinu tvoří letošní novinka – stolové portálové stroje řady WVM, jež firmu
směrují do nových technologických oblastí.
Stroje vyrobené v TOS Varnsdorf se
uplatňují i v nejnáročnějších aplikacích
leteckého a automobilového průmyslu,
v energetice, v ropném průmyslu. Díky univerzálnímu použití ve strojírenském průmyslu má řada zákazníků ve svém strojovém
parku celou flotilu varnsdorfských výrobků.
Velkou zakázkou byla například dodávka
speciální sestavy deskových strojů WRD
do Jihoafrické republiky.
TOS Varnsdorf nestaví jen na historii.
Základem jeho pronikání na světové trhy je
především dovednost a nápaditost jeho lidí,
odhodlanost být jedním z největších evropských výrobců obráběcích strojů a zejména
schopnost dát svým zákazníkům to, co potřebují pro svůj vlastní rozvoj a úspěch. n

2016 Otevření Střed2012 Založena společ-

ní průmyslové školy

nost GRS Ural LLC v Rusku

2008 Překročen roční
obrat 3 miliardy
korun

2014 Vyroben
první stroj WRD
180 H s hydrostatickým vedením

2018 Vyroben první stroj
WHT 130 C

2017 Založena
společnost TOS
LITZ Machinery Corpration na Taiwanu
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zotavuje, aby mohl být navrácen zpět do divočiny.

ZOO PRAHA

Z totalitní šedi
do světové špičky

Záchranné projekty provozuje zahrada
i v tuzemsku. Snaží se o návrat orlosupa
bradatého, puštíka bělavého, sovy pálené
a sýčka obecného, sleduje populaci volně
žijících kvakošů nočních ve vlastním areálu,
v Trojské kotlině střeží výskyt slípky zelenonohé, užovky podplamaté, užovky hladké
a ještěrky zelené.

Ochrana ohrožených druhů živočichů v jejich přirozeném
prostředí symbolicky naplňuje smysl událostí, které se odehrály
před 30 lety. S tím rozdílem, že místo svobody lidem přináší Zoo
Praha svobodu zvířatům a vrací je zpět do přírody.
Návštěvnost překročila v roce 2018 už potřetí
za sebou hranici 1,4 milionu osob. Cestovatelský server TripAdviser ji považuje za 5. nejlepší
na světě. Loni bylo odchováno 1340 mláďat
celkem 219 druhů savců, ptáků, plazů, obojživelníků a ryb.

V roce 2005 se podařilo poprvé překonat
hranici jednoho milionu návštěvníků. Od tohoto data neklesl počet příchozích nikdy pod
tuto hranici, a to ani v dalším povodňovém
roce 2013.

Řeč je o Zoo Praha, tedy o zoologické zahradě, která se z šedivého, průměrného zařízení
z konce osmdesátých let vyšvihla za posledních 30 let mezi nejlepší zahrady světa. V TripAdvisoru se poslední dekádu nepřetržitě drží
v první desítce.

Svoboda zvířatům

Nový přístup, velká voda
K tomuto průlomu velmi přispěl nový přístup
k návštěvníkům. Změna přišla zejména s nástupem ředitele Petra Fejka v roce 1997.
Dalším milníkem se paradoxně stala katastrofální povodeň v roce 2002, která zaplavila
celou dolní část pražské zoo, ale zároveň
přinesla řadu nových příležitostí.
Obnova Zoo Praha po velké vodě byla
skutečně revoluční dobou, kdy se v rekordně
krátkém čase podařilo oživit nebo vdechnout
nový koncept v postižené oblasti zahrady.
To vše se stalo výborným základem pro
posilování dobré značky Zoo Praha, z níž se
postupně začal stávat takzvaný „love brand”.

Milníky Zoo Praha
1997
1989
Návštěvníků
812 714
Vstupenka
5 Kč

70

Návštěvníků
527 660
Vstupenka
50 Kč
Do funkce
ředitel Petr
Fejk
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Pražská zoologická zahrada byla otevřena
28. září 1931 a nachází se v Troji na rozloze
58 hektarů. Chová například kriticky
ohrožené kakadu palmové (nahoře)
a pravidelně vrací do mongolských stepí
koně Převalského (vpravo).

Pražská zoo má za sebou, jako jediná na světě, devět transportů posledních divokých koní
do Mongolska. Při přepravě spolupracuje
i Armáda České republiky. Počet převezených
kusů stoupl po letošku na 43.

Výchozím a zároveň spojujícím předpokladem těchto aktivit je skutečnost, že divoká
příroda a její druhová rozmanitost je pro
lidský život nezbytná. Ohrožených a kriticky
ohrožených druhů přibývá a některé již nenávratně vymizely. Zoo Praha proto podporuje
ochranu ohrožených zvířat pomocí celého
množství projektů.

Letošní akci považuje přitom ředitel Miroslav
Bobek za nejtěžší ze všech. Potíže na startu
vyvrcholily vyložením klisny Tanii těsně před
odletem z pražských Kbel.
Zbylá tři zvířata nicméně v pořádku dorazila
a byla vypuštěna do klimatizované ohrady
v Tachin talu. V ní stráví přibližně rok. Popu-

lace v poušti Gobi B se i díky koním a jejich
potomkům z Prahy zvýšila na zhruba 270
jedinců a měla by být už brzy životaschopná.
Vedení přísně chráněné oblasti Velká Gobi B
předali zástupci Zoo Praha i terénní auto
a šest motocyklů. Vozidla byla uhrazena
z výtěžků akce Tři koruny ze vstupu - podílí
se tedy na ní všichni návštěvníci Zoo Praha
roku 2018.

Mise v zahraničí i doma

Další léta se odehrála ve znamení rozsáhlých
investic do vybavení a druhové rozmanitosti. Znovu se otevřel pavilon goril, přišel
první pár varanů komodských, narodila se
Moja – první gorila v České republice. Vznikl
nádherný pavilon Indonéská džungle, začal
chov gaviálů. V roce 2011 oslavila zahrada
80. narozeniny a vypravila první koně
do Mongolska. V roce 2016 přišla na svět
slůňata Maxmilián a Rudolf, která se v Praze
nejenom narodila, ale byla tu i počata.

Dvě mladé samičky ohroženého supa mrchožravého odvezli letos v létě pracovníci
zahrady do umělého hnízda v bulharských
horách, odkud zanedlouho vyletěly do volné
přírody. Před krátkým časem, bezprostředně po zprovoznění záchranného centra
pro luskouny v Laosu, byl zachráněn první
exemplář zabavený pytlákům. Ten se nyní

Tradice, moderní přístup a respekt k chovaným druhům i návštěvníkům se odrazil
ve vybudování kvalitního ekosystému pro
zvířata a v divácké atraktivitě. To vše, spolu
s projekty na záchranu ohrožených druhů
v oblastech jejich původu, zařadilo Zoo Praha mezi nejvýraznější a nejznámější značky
v České republice. n

2011

1998

Otevřen
Pavilon
velkých želv
a dovezeni
první tři koně
Převalského
z Prahy do
Mongolska
(klisna Zeta)

Historie Zoo Praha sahá do roku 1881, kdy vyšla v novinách výzva hraběte Sweerts-Sporcka
k jejímu zřízení v hlavním městě. To se pak
povedlo až v roce 1931. V roce 1975 navštívil
zahradu 25miliontý návštěvník. V roce 2001
se zdařil první umělý odchov koně Převalského na světě. To jsou pouze některé z milníků
před příchodem katastrofálních povodní
v roce 2002, které zasáhly poloviny plochy.

Nejznámější jsou „Návrat divokých koní“ (návrat
koní Převalského do Mongolska) a “Toulavý
autobus“ (vzdělávací program pro kamerunské
školáky zaměřený na ochranu goril nížinných).
V Mongolsku dále pomáhá zoologická zahrada
s ochranou divokých velbloudů a sajg. Podílí se
na ochraně luskounů v Laosu, vrací supy mrchožravé do balkánské přírody, podporuje výzkum
a ochranu gaviálů v Indii a podobně.

Ochrana ohrožených druhů živočichů v jejich
přirozeném prostředí se tak stala v jistém
smyslu naplněním událostí, které se odehrály před 30 lety. S tím rozdílem, že místo
svobody lidem přináší zoo svobodu zvířatům
a vrací je zpátky do přírody.

Vstupenka
50 Kč

Moja, Max a Rudi

Z Kbel do pouště Gobi

Zoo Praha se stala v dobrém slova smyslu
národní zoo, vyhledávaným turistickým
cílem pro tuzemské i zahraniční turisty.
Od roku 2010, po nástupu současného
ředitele Miroslava Bobka, se daří prosazovat záchranné projekty, které budí doma
i ve světě velký ohlas. Současně se povedlo
vtáhnout do nich širokou návštěvnickou
obec.

Návštěvníků
556 104

Veškeré záchranné projekty je možné
podpořit libovolným finančním příspěvkem
na sbírkové konto Zoo Praha s názvem „Pomáháme jim přežít”. Využít je možné i dárcovské sms, dotykové obrazovky s integrovanou platební funkcí či zakoupení vybraného
menu v místních restauracích.

2004
Návštěvníků
971 883

2001
Návštěvníků
657 061
Vstupenka
60 Kč
Otevřen
Pavilon goril
a Africký dům

2002
Návštěvníků
527 061
Vstupenka
80 Kč
Povodeň

Vstupenka
80 Kč
Otevření
pavilonu
Indonéská
džungle za
přítomnosti
prezidenta
ČR V. Klause;
narození Moji

2005
Návštěvníků
1 214 927
Vstupenka
90 Kč
Křtiny Moji,
návštěvnost
poprvé přes
1 milion osob

2008
Návštěvníků
1 196 954
Vstupenka
90 Kč
Otevření
Čambalu - největší skupina
gaviálů
v kontinentální
Evropě

2009
Návštěvníků
1 296 579
Vstupenka
150 Kč
Otevření
nové expozice
lachtanů
jihoafrických
s amfiteátrem
pro
návštěvníky

2010
Návštěvníků
1 185 320
Vstupenka
150 Kč
Do funkce
ředitel
Miroslav
Bobek

Návštěvníků
1 371 797
Vstupenka
150 Kč
Zahájení
projektu Návrat divokých
koní a dalších
projektů na
záchranu
ohrožených
druhů;
první jízda
Toulavého
autobusu

2012

2016

Návštěvníků
1 285 548

2013

Vstupenka
200 Kč

Návštěvníků
1 115 091

Nové logo
a vizuální styl
Zoo Praha

Vstupenka
200 Kč
Otevření Údolí
slonů a Pavilonu hrochů,
povodeň, start
Zakázanky

2014
Návštěvníků
1 382 243
Vstupenka
200 Kč
Otevření
Velemlokária

Návštěvníků
1 448 353
Vstupenka
200 Kč
Návštěvnický
rekord;
narození Maxe
a Rudiho,
prvních
stoprocentně
pražských
slůňat

2019
Návštěvníků
1 430 000
(odhad)
Vstupenka
200 Kč
Otevření
Rákosova
pavilonu
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Český svaz pivovarů a sladoven

Příchod svobody pomohl
obnovit slávu českého piva
Pro české pivovarnictví je posledních 30 let obdobím renesance. Loni uvařilo 450 českých
pivovarů rekordních 21,3 milionu hektolitrů piva, z toho více než pět milionů hektolitrů
směřovalo za hranice. Výrobci piva přicházejí s progresivními koncepty a obsazují nové trhy.
Poté, co za komunismu přešly pivovary
nuceně do vlastnictví státu, pod taktovkou centrálně plánující komise obor
uvadal. Mnoho pivovarů bylo zavřeno, neinvestovalo se, dosazení vedoucí neměli
motivaci vyrábět kvalitně. Obor přežíval

jen díky konkrétním jednotlivcům, kteří
udržovali stavovskou čest navzdory systému.
Po revoluci se všechno změnilo. Vaření
piva se opět dostalo do soukromých

rukou a české pivovarství prožívá dlouhodobý bouřlivý rozvoj. Nově vznikly
nebo byly znovuobnoveny
desítky pivovarů, minipivovary rostou
po stovkách. Lidé,

kteří za touto obrodou stojí, mohou být
na své úsilí hrdí. Setkávání nad oroseným
půllitrem je pevnou součástí naší národní
kultury.
Pivovarnictví je také důležitou součástí
české ekonomiky. Na 450 českých pivovarů vloni uvařilo rekordních 21,3 milionu
hektolitrů piva. Sektor ročně odvede
na daních zhruba 30 miliard korun a vytváří
pracovní příležitosti pro 65 tisíc lidí. Dalších
20 miliard korun pivovary každoročně
zaplatí svým dodavatelům, kteří jsou z 90
procent z České republiky. Pivovary jsou
významnými odběrateli produkce českých
zemědělců.
Na straně odbytu je na pivovary navázáno
téměř 40 tisíc restauračních provozoven,
které zaměstnávají dalších přibližně 160
tisíc osob. Pivo tvoří v průměru 25 procent tržeb
v českém pohostinství.

Také vývoz českého piva dlouhodobě
roste a v loňském roce dosáhl rekordní
úrovně 5,2 milionu hektolitrů, což je již
téměř čtvrtina z celkové produkce českých
pivovarů. Tuzemským pivovarům, včetně
těch malých, se daří obsazovat nové trhy
a přicházet na ně s moderními koncepty
české hospody.
Úroveň gastronomických služeb ovšem
roste i v tuzemsku a nemalou měrou
k tomu přispívá právě pestrá nabídka piva
– počínaje vyhlášeným českým ležákem
přes v Česku výrazně méně zastoupená
piva svrchně kvašená až po nejrůznější speciály. S nimi pivovary přicházejí
k různým příležitostem v průběhu celého
roku, největší množství jich ale najdeme v nabídce koncem září okolo svátku
svatého Václava. Tento patron české země
je zároveň patronem všech pivovarníků
a na jeho i jejich počest pořádá Český
svaz pivovarů a sladoven již sedm let Dny

českého piva. Na rozdíl například od vyhlášeného mnichovského pivního festivalu
jsou Dny českého piva svátkem, který se
slaví ve všech dobrých hospodách po celé
zemi a je tak dostupný každému, kdo má
rád české pivo.
Bohaté zastoupení pivovarů v regionech
dalo vzniknout i novému turistickému
trendu. Pivní turistika má významný
ekonomický přínos zejména pro vesnice
a menší města. Pivovary různé velikosti
nabízejí rozličné druhy a chutě piv, ale také
možnost nahlédnout do výroby, navštívit
muzeum či jinou aktivitu. Přibývá takzvaných pivních stezek, které propojují místa
spojená s vařením piva a umožňují spojit
návštěvu lokálního pivovaru či hospody
s pěší či cykloturistikou. To přináší život
do regionů, které by jinak jen těžko hledaly
jinou atraktivitu. O pivní turistiku každoročně stoupá zájem tuzemských i zahraničních
návštěvníků. n

Foto: CSPS

Loni se v České republice uvařilo
rekordních více než
21 milionů hektolitrů piva.

72

LISTOPAD 2019

LISTOPAD 2019

73

protext speciál

Mladí lidé s ideály jsou
naštěstí v každé generaci
Jak si podle vás vede demokracie v České
republice 30 let po listopadu 1989?
Demokracii se vede dobře. Děsuplné
nicméně je, že podle nedávného průzkumu je v české společnosti 37 procent lidí
schopno říct, že jim bylo za komunistického režimu lépe a že tato země byla v lepší
kondici.
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Co je smyslem akce 30 let svobody?
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Hlavním motivem je apel na to, abychom
pořád jen neskuhrali, nenaříkali a nepropadali negativismu a sebemrskačství. Chtěli
bychom ukázat, že máme být na co hrdí,
že v některých oblastech jsme se za oněch
30 let posunuli až neuvěřitelně a že jdeme
správným směrem. Zároveň ale chceme připomenout, že za každým úspěchem je veliké
množství práce a je třeba v ní pokračovat.
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Co si o tom myslet?
To jednak svědčí o tom, že lidé mají krátkou
paměť, a také o tom, že zde mají velký vliv
našeptávači, kteří lidem podsouvají, že
všechno je špatně, a snaží se společnost
rozdělovat. Záměrně vyvolávají v lidech
negativní pocity a frustraci a snaží se je
přesvědčit, aby volili právě je, protože oni
udělají všechno líp. Bohužel je poměrně
dost lidí, kteří na to slyší, a když se jim
k tomu přihodí nějaký populistický pamlsek,
tak ho rádi smlsnou.
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Jedním z témat této konference je i podíl
mladých lidí na dění v této zemi. Největší
radost mně totiž dělá to, že ti, kterým není
jedno, co se kolem nich děje, mladí „revolucionáři“, se objevují v každé generaci. Že stále
přicházejí ti, kteří mají ideály a jsou schopni
pro ně něco dělat. To je nesmírně pozitivní
a naplňuje mě to optimismem. n
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74 Slovo místopředsedů Senátu PČR

1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR

Znovunabytou svobodu
musíme stále chránit
Vím to přesně. 17. listopad byl pátek, byly asi
dvě hodiny po půlnoci, takže už vlastně sobota,
a poslouchal jsem rádio Hlas Ameriky, nebo
Svobodná Evropa, už přesně nevím které. Četli
tam ty, kteří podepsali Několik vět, což jsem
byl i já a moje bývalá manželka. Zároveň hlásili,
co se děje v Praze. Nemohl jsem spát, tak
jsem vyrazil do kopců, kde jsem měl kancelář
v lyžařském areálu. A jak už jsem byl napružen
na komunisty, tak jsem začal psát prohlášení
občanů Karlovarska, kde jsem vyjmenoval
body, co by se mělo ve společnosti změnit,
mimo jiné například konec vlády jedné strany.
Nemohl jsem se dočkat rána a v osm jsem vyrazil zpět domů a začal sbírat podpisy občanů.
A druhý den v neděli odpoledne jsme s kamarády vyrazili do Prahy. Po víkendu, v pondělí
20. listopadu, jsme se v Karlových Varech sešli
na první „minidemonstraci“ u hlavní pošty.
Jak hodnotíte polistopadový vývoj?
Česká republika má co slavit. Vymanila se
z komunistického područí a o své budoucnos-
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ti si bez cizího diktátu mohla sama začít svobodně rozhodovat. Prvních deset let svobody
bylo velmi hektických ze všech úhlů pohledu.
Přesto lze toto období považovat za velmi pozitivní, protože dalo mnohým slušným lidem
šanci plně využít svých schopností. Vstupem
do NATO a do EU se následné desetiletí stalo
zásadním pro nastolení skutečné demokracie
a připojení se k euroatlantickému společenství demokratických zemí. Tyto skutečnosti
přispěly k hospodářskému rozvoji naší svobodné země a my nyní můžeme oslavit třetí
desítku svobodně prožitých let.
Je už demokracie v České republice
dostatečně zakotvená?
Bohužel současná společnost je čím dál víc
rozpolcena, podléhá sociálnímu inženýrství
a mnozí začínají pošilhávat po komunistické
minulosti. Takováto společnost přestává
být demokratická a pomalu se hroutí sama
v sobě s nebezpečnými prvky diktátu. Demokracie je ale založena na osobní svobodě
jedince a my musíme znovunabytou svobodu stále chránit. Demokracie totiž nemá
alternativy. n

Fota: Senát PČR

Pamatujete si, co jste dělal
v listopadových dnech roku 1989?

Jan Horník
místopředseda Senátu Parlamentu ČR

n Praha 22. 11. 1989.
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