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KVALITA
Nebojte se propagovat svůj produkt,
kupujte ověřené kvalitní výrobky a služby.
Česká kvalita pomáhá ekonomice,
výrobcům i spotřebitelům.

www.narodniportal.cz/rada-kvality

30 let TRANSFORMACE

Vážení čtenáři,
projekt „30 let transformace české ekonomiky”, jehož
tištěnou podobu držíte v ruce, nebo se dostanete k její
elektronické podobě na stránkách Českénoviny.cz,
vznikal dlouho. Prakticky celý letošní rok.
Už na jaře, tedy před příchodem pandemie nového
typu koronaviru do Evropy, o něm začala divize speciálních projektů ČTK jednat s vedením Senátu PČR.
Důvod byl prostý: na sklonku roku 2019 se konala
v sídle horní komory konference ke 30 letům od revoluce, k níž připravila ČTK obdobný magazín. A protože
šlo o úspěšnou spolupráci, domluvily se obě strany
na jejím pokračování. Opět s 30 v názvu a na rok 2020.

Václav Klaus | str. 4

Lubomír Kovařík | str. 12

Události, které přišly spolu s pandemií, obrátily mnoho
plánů a předsevzetí naruby. Nejinak tomu bylo i s tímto záměrem.

Věra Jourová | str. 22

Sándor Bodnár | str. 28

Místo původních mediálních aktivit přišla nutnost
udržet komunikaci s firmami, jejichž výrobě a exportu
zasadila krize vesměs tvrdou ránu. Připravenou agendu vystřídala agenda nouzová, přesto však cenná. ČTK
měla možnost sledovat takříkajíc v přímém přenosu
stav, náladu a rozpoložení v důležitých a zajímavých
podnicích. S rozvolněním na konci května a vidinou,
že se blíží možnost chytit druhý dech, přišla opět
myšlenka, zda se k mapování transformačního dění
od 90. let nevrátit. S jistou změnou: přidat prvek
covid-19 a nasměrovat debatu od lekcí z let minulých
do aktuálních přelomových změn a do roků příštích.
Podobně zauvažoval i Senát, a s ohledem na ochotu
řady politiků, institucí a firem se do projektu zapojit,
bylo pro konferenci určeno nové datum: 3. listopadu.

Vladimír Dlouhý | str. 30

Opětovný nápor pandemie v září toto fórum zase
zmařil, nikoli ale snahu dotáhnout akci do konce. Byť
v online prostředí a ve formě tištěného magazínu.

Eva Zamrazilová | str. 32

Jaroslav Hanák | str. 42

Přichází proto na řadu slova díků. Patří jak původním
aktérům konference, tak institucím a firmám. Exprezident Václav Klaus, eurokomisařka Věra Jourová
či rozpočtová expertka Eva Zamrazilová pohotově
přetavili svá „živá” vystoupení do psaných příspěvků.
Projekt podpořily Ministerstvo průmyslu a obchodu,
Evropská komise, Hospodářská komora, Svaz průmyslu
a dopravy a agentura CzechInvest. A v obsahu nechybí
samozřejmě příběhy, zajímavé počiny a rozhovory
s manažery podniků, které jsou známé a mají co říci.
Hodnocení, co bylo na uplynulých 30 letech dobře či
špatně, stejně jako výhled, co nás čeká a nemine, ponechme povolaným. Věřím, že si šanci začíst se do myšlenek a názorů této ojedinělé skupiny, v tak náročné
době a v očekávaní věcích příštích, nenecháte ujít.

Bohumír Dufek | str. 52

Igor Záruba,
manažer
speciálních projektů ČTK

Simona Kijonková | str. 58
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Václav Klaus

Třicet let od přijetí Scénáře
ekonomické reformy
Je několik dat, která je možné považovat za moment zahájení polistopadové ekonomické
transformace. Jedním z nich je schválení tzv. „Scénáře ekonomické reformy“ Federálním
shromážděním na podzim roku 1990 (17. září 1990). To bylo parlamentní schválení
transformačního konceptu. Vláda dostala zelenou. Šlo o koncept federální, příspěvek
od české i slovenské vlády k jeho vzniku byl minimální.
Podstatu transformace jsme naposledy
připomínali v listopadu 2019 při oslavě třicátého výročí jejího odstartování. Dovolím si
odkázat na svá dvě univerzitní vystoupení –
na Masarykově univerzitě v Brně a na Vysoké škole finanční a správní v Praze. Nebudu
je opakovat, spíše si vyberu trochu jiný
pohled – zda existovala nějaká alternativa.
Naše transformace nebyla cvičením
v aplikované ekonomii, diktátorsky vnuceným celé naší zemi. Byla komplikovaným
a mnohavrstevnatým politickým procesem,
který probíhal v reálném světě, plném velmi
rychle vzniklých antagonismů. Ty vyjadřovaly skutečné zájmy účastníků transformace. Nebyl to idylický svět vědce sedícího
v klidu své pracovny a projektujícího – bez
ohledu na bouřlivý svět za jejími okny – svůj
velkolepý transformační plán. Tento proces
spoluutvářely svými nejrůznějšími aktivitami tisíce či miliony lidí.
Nešlo o hru na jakési pomyslné šachovnici.
Figurkami na této šachovnici nikdo netahal, neboť „figurkami“ jsme byli my, živí
lidé, s našimi zájmy, ambicemi, sny, ideály,
ale i předsudky a nevědomostmi. Cílem
politiky nemohlo být nic více než vytvořit
rámec, ve kterém by se tito reální lidé mohli
svobodně ekonomicky chovat a v němž by
jejich aktivity mohly mít ve svém souhrnu
pozitivní ekonomické efekty.
Náš transformační proces byl postaven
na dobře promyšleném „transformačním
konceptu“. Museli jsme zděděnou ekonomiku liberalizovat, deregulovat, desubsidiovat
(odstranit subvence a dotace a jimi vzniklé
deformace cen a struktury ekonomiky)
a museli jsme rychle privatizovat. Museli
jsme co největší rychlostí vytvářet potřebný
institucionální rámec – zákony a instituce.
Byl to ucelený koncept.
Pro nás – dnes trochu nečekaně – argumentují naši tehdejší (i dnešní) odpůrci tzv.
Vlasákovou reformou jako možnou alternativou, ač žádná Vlasákova reforma nebyla
nikdy zformulována a nebyla nikdy v jakékoli
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Bývalý český prezident Václav Klaus vystoupil 11.listopadu 2019 v Praze na mezinárodní konferenci
„Evropa bez železné opony: 30 let svobody”.

30 let TRANSFORMACE
nevědomky – skryta marxistická politická
ekonomie vyučovaná čtyřicet let na našich vysokých školách, která trh zásadně
odmítala.
U nás realizovanou ekonomickou transformaci připravila skupina lidí, která se dobře
znala a která spolu tyto věci dlouhá léta
diskutovala. Patřili do ní zejména – uvádím
je bez sebemenšího pokusu o řazení podle
významu a velikosti jejich přínosu – Ivan
Kočárník, Vladimír Dlouhý, Karel Dyba, Dušan
Tříska, Vlado Rudlovčák, Tomáš Ježek, Jan
Stráský. Snad jsem na nikoho nezapomněl.

Bývalý prezident Václav Klaus převzal loni 28. října na Pražském hradě Řád Bílého lva občanské skupiny
I. třídy za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti politiky.

souvislé formě publikována. Bylo to vždy
jen útočení na – vládou a ve svobodných
volbách zvoleným parlamentem schválený
– transformační koncept.

zakrytou formou obhajoby zdiskreditovaného socialistického ideálu, který jsme mohli
v praxi za poslední čtyři desetiletí poznat“
(Občanský deník, 13. 8. 1990).

František Vlasák byl typický osmašedesátník. Byl členem Černíkovy vlády a spolu
s ostatními ministry obhajoval socialismus
s lidskou tváří a využití trhu jako doplňku
centrálního plánování. Žádný jeho transformační koncept nikdy nevznikl. Žádný takový
koncept nepřipravila ani Pithartova česká
vláda, v níž byl František Vlasák
místopředsedou.

Jeden z mých dalších textů tehdejší doby
se jmenoval „Budeme podniky privatizovat,
anebo sanovat?“ (z 26. 4. 1991): „Pokud
některé naše podniky nabyly dojmu, že
jejich dluhy před privatizací někdo odepíše,
pak je nezbytné jim znovu připomenout, že
není, kdo by tak učinil, a že stejně tak není,
vůči čemu by bylo možné podnikové dluhy
odepisovat (pokud samozřejmě nechceme
současně s dluhy podniků odepsat i úspory
nás všech). Dilema privatizace či sanace
je zbytečné – nemůžeme slíbit sanaci před
privatizací. Proto nabízíme sanaci prostřednictvím privatizace. Sanovat naše podniky
budou jedině jejich noví majitelé.“ To bylo
alfou a omegou našeho transformačního
konceptu. Lidé kolem Františka Vlasáka to
viděli zcela opačně.

Jediný koncept – spíše jen pragmaticky
uskutečňovaný ministry Vlasákem, Grégrem
a Vrbou (vlastně v duchu postojů Valtra
Komárka) – byl založen na tom, že teď už
konečně „moudrý“ stát (který měli představovat právě oni sami) zachrání český
průmysl jeho sanací státem (samozřejmě
za peníze tehdejších daňových poplatníků).
Radikální změna vlastnických poměrů nebyla cílem těchto politiků. Odmítali argument
náš (a standardní ekonomické vědy), že
efektivní může být jen podnik v soukromém
vlastnictví, nikoli podnik řízený státním
úředníkem.
Již v srpnu 1990 jsem napsal: „Skutečná
obnova trhu nemůže být založena na ničem
jiném, než na důkladné obnově soukromého vlastnictví. Všechny vznešeně znějící
koncepce odstátňování, denacionalizace,
samosprávy, holdingových společností,
zaměstnaneckých akcií, podílů zaměstnanců na rozdělování zisku bez skutečného
soukromého vlastnictví rozhodující části našeho hospodářství nejsou ničím jiným než

Nechápali společenskou (a politickou) dynamiku, která v okamžiku skutečné politické
svobody v naší zemi nastala. Mysleli si, že
je možné postupovat pomalu (jak jsme
tehdy říkali, gradualisticky, à la Čína), že je
možné počkat neznámo jak dlouhou dobu
na dokonalou legislativu (která nebyla,
není a nebude v reálném světě existovat
nikdy), že na nás svět a světové trhy počkají,
že máme kvalitní, se světem srovnatelné
podniky (a pracovníky), že budou východní
trhy i nadále odebírat naše, kdysi tam oblíbené tradiční výrobky (oblíbené proto, že
nebyly vystaveny světové konkurenci) a že
nám za ně budou dodávat jimi subvencované suroviny a paliva. Byla v tom – možná

Kladli jsme důraz na makroekonomickou
stabilitu prostřednictvím opatrné měnové
a fiskální politiky. Kladli jsme důraz na liberalizaci, deregulaci, privatizaci, tedy na volný trh – jak domácí, tak v mezinárodním
obchodě. Kladli jsme důraz i na legislativu
a instituce. Silácké kritické soudy, že byla
institucionální stránka transformace podceněna, jsou a byly vždy mylné a záměrně
koncipované. Byli jsme si vědomi i nezbytné
nenulové časové dimenze transformačních
procesů i nutnosti správného řazení transformačních kroků.
O některá témata jsme se střetávali – o rozsah devalvace koruny v prosinci 1990, tedy
těsně před liberalizací cen a zahraničního
obchodu, o zavedení fixního či flexibilního
měnového kursu v transformační chvíli, kdy
byly všechny nominální veličiny v pohybu,
o správný okamžik otevření kapitálového
(finančního) účtu platební bilance v době
našeho vstupu do OECD, o opuštění fixního
kursu koruny v období 1996–1997, o míru
fiskální restrikce v roce 1997, o zavedení či
nezavedení mzdové regulace ve stejném
roce. V podstatě shodně jsme se dívali na nezbytnost rychlého privatizačního procesu
i na využití různých forem privatizace.
Na základní věci jsme měli shodný názor.
Naše postoje byly a jsou dodnes záměrně
karikovány. My jsme nikdy neříkali, že:
 je trh všemocný, že vždy, všude a v každém okamžiku zajistí bohatství a prosperitu;
 se stát do ekonomiky nemá vměšovat
vůbec;
 jedinou úlohou státu je makroekonomická regulace, že vše další zařídí trh;
 stačí liberalizovat, deregulovat a privatizovat, že všechno další přijde samo;
 není třeba věnovat se legislativě a institucím, že divoký kapitalismus (bez
zákonů) je nejlepší a nejrychlejší cestou
vpřed;
 na sociálně slabší vrstvy není třeba brát
ohled, neboť rozhodující jsou majitelé
kapitálu a ty je třeba maximálně podporovat.
To byly a jsou jen politické nadávky. Měli
bychom však na ně nezapomínat – v uších
leckterých účastníků dnešních diskusí zaznívají stále. n
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Kupónové knížky, Harvardské
kauza Poldi Kladno, trestní st

Titulní strana symbolu druhé vlny kupónové
privatizace v samostatné České republice.

Viktor Kožený, prezident společnosti Harvad
Capital and Consulting (HCC).

Podpisy ministrů financí v knížkách pro první
vlnu kupónové privatizace v Československu
(1992) a druhou v České republice (1993).

Exministr financí Ivan Kočárník hovoří
s reportéry poté, co v dubnu 1999 vypovídal
před sněmovní komisí vyšetřující případnou
korupci při privatizaci SPT Telecom.

Generální ředitel privatizované ostravské
těžební společnosti OKD Ivan Dzida (vpravo)
a tiskový mluvčí Jiří Tvrz.

V okamžiku ukončení dané vlny kupónové
privatizace byly držiteli kupónové knížky
připsány akcie na jeho účet ve Středisku cenných
papírů (SCP).

Premiér Miloš Zeman (vpravo) a místopředseda
vlády Egon Lánský při jednání sněmovny, která
odhlasovala zřízení parlamentní vyšetřovací
komise pro privatizaci SPT Telecom.
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Stá pražská aukce ve velké zasedací síni Městského zastupitelstva hlavního města Prahy. Na snímku
záběr z jedné z tehdejších dražeb.
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fondy, prodej Škody Auto,
íhání za MUS

1990–1999

Dušan Tříska, poradce ministra financí Václava
Klause pro ekonomickou reformu a privatizaci.

Představitelé koncernu Volkswagen, členové vlády a ředitel podniku podniku Škoda Mladá Boleslav před
parafováním dohody o prodeji automobilky.

Valtr Komárek, ekonom a prognostik,
místopředseda vlády ČSFR, představitel
Občanského fóra.

Vladimír Stehlík, ředitel Poldi Ocel a majitel
Bohemia Art.

Tomáš Ježek, ministr pro správu národního
majetku a jeho privatizaci.

Bývalý ministr hospodářství Karel Dyba, další
důležitý svědek v kauze SPT Telecom.

Členové parlamentní komise pro objasnění
podmínek privatizace a ekonomického
fungování Poldi Kladno Zdeněk Škromach
(vlevo) a Miroslav Grégr (oba ČSSD).

Spolumajitel Antonín Koláček (vlevo) a advokát
Pavel Kavínek v roce 2013 ve švýcarské
Bellinzoně přijeli k druhé části procesu v kauze
privatizace MUS.
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CSG

Tradice jako budoucnost
Czechoslovak Group je nejkomplexnější průmyslová skupina v Česku. Čítá velkou řadu značek,
které měly co nabídnout v minulosti a jsou stále úspěšné i v přítomnosti. Vnější různorodost
produktů je zdánlivá, kouzlo spočívá v detailu. Zbraně a hodinky mají společného jmenovatele:
jsou to výrobky s nejvyšší přidanou hodnotou, kterou je možné vytvořit z ocele.
Těžké terénní automobily Tatra, brzdové
systémy v soupravách metra či tramvajích.
Obrněná vozidla na kolových i pásových
podvozcích, luxusní hodinky, radary pro
řízení letového provozu.
Tento zdánlivě nesourodý výčet má jednoho
společného jmenovatele: je jím zastřešující
průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group. Holding, který vznikl v říjnu
2014, si dal za cíl soustředit ve svém portfoliu průmyslové a strojírenské pilíře někdejšího Československa, postavit je na nohy
a udělat z nich konkurenceschopné podniky
pro 21. století. Dnes má tato skupina více
než stovku firem. Jde o subjekty, které jsou
aktivní ve vývoji a výrobě špičkových bezpečnostních technologií, stejně jako i výrobků pro civilní sektor.

Partner pro obranu,
přeborník ve vývozu
Holding CSG je dnes důležitým partnerem
českého státu v oblasti obrany, třebaže
většinu svých tržeb (až osmdesát procent)
dosahuje exportem. Nekonsolidované
příjmy se blíží 29 miliardám korun, z toho
polovina připadá právě na obranný průmysl. Ve skupině pracuje přes osm tisíc
zaměstnanců.

Skupina má několik divizí. Defence se soustředí na výrobu obrněných kolových vozidel
Pandur II 8x8 CZ na základě licence od společnosti GDELS. Dalším klíčovým projektem
je výroba obrněných kolových vozidel TITUS
na podvozku Tatra 6x6. I tady hraje roli silný
partner, francouzská zbrojovka NEXTER SYSTEMS. Mezi dovednosti divize patří i generální
opravy a modernizace starší kolové a pásové
techniky východního původu (tanky T-55,
T-72, bojová vozidla BVP-1, BVP-2).

Je na co navazovat.
Stačí jmenovat
Československý průmysl a strojírenství
patřily vždy do světové špičky. Značky
jako plzeňská Škoda, kladenská Poldovka,
pražská ČKD nebo automobilky L&K (později Škoda), Praga a TATRA byly pojmem.
K nelibosti spojenců, především Francie,
se v Československu začal rozvíjet letecký
průmysl. Tedy technologicky nejvyspělejší
a nejprestižnější průmyslové odvětví. Už
pouhých pár let po první světové válce dodávaly nové firmy jako Avia, Aero nebo Letov stroje jak pro vojenské letectvo, tak pro
civilní aerolinky – a vytlačily zahraniční typy.
Před rokem 1918, kdy vzniklo Československo, představovala tato země, zejména její
česká část, silnou průmyslovou základnu
rakousko-uherské monarchie. Po vyhlášení samostatnosti patřila republika mezi
průmyslově nejvyspělejší státy v Evropě.
Rozvinuté bylo strojírenství, automobilový,
zbrojní, hutnický či elektrotechnický průmysl.
Holding CZECHOSLOVAK GROUP navazuje
na to nejlepší z československého průmyslu. Dlouhodobě se zaměřuje na záchranu
a další rozvoj ikonických průmyslových značek v České republice a na Slovensku. Jsou
to například TATRA, AVIA, PRIM, ZVS a další.
Kromě toho se silně soustředí na high-tech
výrobu a další progresivní odvětví.
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Pardubický Eldis patří k předním výrobcům letištních radarových systémů, jeho služby využívají zákazníci
ve více než 25 zemích světa.

Foto: ČTK
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Fota: CSG

Ke klíčovým projektům skupiny CSG patří výroba obrněných kolových vozidel
TITUS na podvozku Tatra 6x6.

Foto: ČTK

Slavnostní předání čtyř kolových obrněných vozidel Pandur pro 41. mechanizovaný prapor v Žatci 4. února 2020 ve Štěpánově na Olomoucku.

Kopřivnická Tatra slaví letos 170leté výročí nepřetržité výroby dopravních
prostředků. Umí vyrobit těžké podvozky s pohonem všech náprav.

V případě českého obranného průmyslu je
vždy důležité, aby získal referenční zakázku
u domácí armády. To mu ulehčuje pozici pro
export. CSG je v tomto směru úspěšná.
Kolové transportéry Pandur dodává Tatra Defence Vehicle ve špičkové spojovací a velitelské
variantě Armádě ČR. Zároveň vyváží pandury
do Indonésie. I šestikolové titusy v počtu 62
kusů odebere česká armáda, což usnadňuje
vyjednávání o zahraničních kontraktech.

Letiště na klíč
a špičkový servis
Prudce se rozvíjí divize Aerospace. Představuje soubor podniků, jejichž schopnosti se
navzájem doplňují. Proto může CSG nabízet
produkt „letiště na klíč”. Princip spočívá
v tom, že většinu technologií, které moderní
aeroport potřebuje, mohou poskytnout
společnosti holdingu.
Pardubický Eldis vyvíjí a vyrábí primární
a sekundární radary. Pražské softwarové
firmy CS Soft a Atrac vyvíjejí systémy řízení
letového provozu, jež pracují s radarovými
daty a slouží letovým dispečerům. Pardubická Retia dodává záznamové systémy pro
obrovské objemy dat, která s letovým provozem souvisí. Do produktového mixu letiště

Pražská firma CS Soft je specialistou na vývoj systémů řízení letového
provozu.

na klíč mohou přispět také letištní hasičská
vozidla na podvozku Tatra či věže vyvíjené
slovenskými společnostmi CSG.
Nejatraktivnější částí průmyslu aerospace
jsou ovšem samotné letouny. V Mošnově sídlí
letecké opravny Job Air Technic, které se starají
o airbusy i boeingy. V Košicích působí firma
Slovak Training Academy, která zajišťuje s flotilou několika desítek strojů výcvik pro vrtulníkové letectvo. Součástí flotily je i známý americký
typ UH-60 Black Hawk, který CSG provozuje
jako jediný soukromý uživatel v Evropě.
Z pestrého portfolia společností firem CSG
je vůbec těžké vybrat, co do stručného přehledu zařadit. Zmínku si jistě zaslouží první
podnik, který má skupina v západní Evropě.
Jde o muniční továrnu FMG ve španělské
Granadě, jejíž historickou tradici těžko
někdo překoná. Výroba střelných zbraní
a střelného prachu tam začala na konci
14. století, kdy byla tato část Španělska
pod nadvládou Maurů. FMG se podařilo
získat do skupiny zkraje roku 2020.

I letos na vzestupu,
koronaviru navzdory
Nicméně i tak dynamická a robustní průmyslově-technologická skupina jako je Czecho-

slovak Group čelí – stejně jako jiné subjekty
na světě – pandemii koronaviru. Krizi zdárně
vzdoruje. Jako celku se holdingu během
první poloviny tohoto roku dařilo. Tržby
meziročně vzrostly o 14 procent, ukazatel
EBITDA stoupl ještě výrazněji. A to v situaci,
kdy významnou roli v CSG hrají společnosti
podnikající v letectví.
Nejde o žádný zázrak, ale o výsledek tvrdé
práce více tisíců konstruktérů, obchodníků
či kvalifikovaných dělníků. Byznys skupiny je
velmi pestrý a do značné míry díky dlouhodobým zakázkám také anticyklický. Některé
produkty jsou jedinečné a globálně výjimečné. Příkladem jsou nejen tatrovky z Kopřivnice, ale i brzdové systémy pro kolejová vozidla
z třemošnické firmy DAKO-CZ, které vyvíjí
pouze několik podniků na světě.
Většina produktů CSG je v segmentu B2B,
tedy neslouží jako spotřební zboží pro koncové zákazníky. Existuje přesto jedna krásná
výjimka: luxusní hodinky PRIM, které vznikají
do posledního šroubku a ozubeného kolečka
v Novém Městě nad Metují ve společnosti
Elton. Jen deset zemí umí vyrobit od základu
hodinový strojek, a Česko je jednou z nich.
Ostatně zbraně a hodinky mají společného
více, než by se na první pohled mohlo zdát.
Jsou to výrobky s nejvyšší přidanou hodnotou, jaká se dá vytvořit z kusu oceli. n
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CzechInvest

Úspěch v cizině začíná
prací s firmami doma
Nadále podporujeme investice do české ekonomiky ze zahraničí, ale čím dál více také domácí
investice od kapitálově silných a progresivních společností. Investuje se do startupových
projektů, do moderní infrastruktury, která utváří sofistikované podnikatelské prostředí.
Soustředíme se na podporu podnikavosti a rozvoje potenciálu českých malých a středních
firem a jejich úspěšné působení za hranicemi, popisuje posun důrazu v činnosti agentury
CzechInvest její generální ředitel Patrik Reichl.
činnosti v agentuře. Společně se jako tým
intenzivně snažíme posouvat úsilí a směřování agentury, abychom maximálně přispěli
ke zvyšování kvality života v Česku. Snažíme
se agenturu otevřít novým myšlenkám, posunout naše služby více ke komplexnějšímu
přístupu. Nepodporovat jen jednotlivosti,
ale soustředit se koncepčněji na hospodářství ve všech jeho komponentách, to je
od podpory lokálních ekonomik až po internacionalizaci. Postupně zavádíme inovační
management, snažíme se agenturu digitalizovat a jít tak veřejné správě příkladem.
Zefektivňujeme přístup klientů k našim
službám.

CzechInvest vždy měl a má za úkol posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky. Jak vidíte tuto práci v současné „moderní” době, čili 28 let od založení agentury?
Jednoznačně v propojování jednotlivých
hráčů, kteří utváří národní ekonomiku jako
celistvý funkční systém. Myslím tím, že národní hospodářský ekosystém je složen z mnoha
komponent – podniků, vzdělávacího systému,
výzkumného a inovačního subekosystému
a vnějších subjektů, jako jsou zahraniční
investoři. Zapomínat nemůžeme ani na začínají a budoucí podnikatele. Ti všichni spolu
koexistují, mají své potřeby a požadavky vůči
veřejnému sektoru a místu, kde působí.
CzechInvest zapadá do tohoto soukolí tím,
že poskytuje téměř všem těmto aktérům své
služby. Vzájemně je propojujeme a ulehčujeme jim cestu ke spolupráci a prosperitě. Nejen v České republice, ale i na zahraničních
trzích.
Co pro to chcete a můžete udělat vy jako
generální ředitel?
Obklopil jsem se inteligentními lidmi a dal
jim příležitost modernizovat a zefektivnit

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou
v Praze a Brno International Business
School. V CzechInvestu působí od roku
2005. Nejprve jako ředitel její jihomoravské kanceláře, později jako ředitel Divize
regionů a mezi lety 2010 a 2012 jako náměstek generálního ředitele pro podporu
podnikatelského prostředí. V roce 2014
se vrátil k činnosti ředitele jihomoravské
kanceláře. Od roku 2019 je generálním
ředitelem celé agentury.

příběh agentury
1992
Založení
agentury
CzechInvest

2000 a 2001
CzechInvest získává od
prestižní britské instituce
Corporate Location
ocenění Nejlepší investiční agentura v Evropě

1993 Agentura
má na kontě první
dojednané investice
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Které obory považujete za klíčové pro další
konkurenceschopnost české ekonomiky?

Patrik Reichl

Jsou to oblasti specializace (tzv. domény),
kterými se intenzivně v CzechInvestu zaobíráme a které primárně podporujeme, protože jsou perspektivní pro další ekonomický
rozvoj České republiky. V souvislosti s pandemií koronaviru se hodně mluví o HealthTech, kam je možné zařadit například výrobu
zdravotnických prostředků a jejich certifikaci,
vývoj léčiv (Pharma) a přístrojovou techniku
(MedTech). České firmy v této oblasti mají

2016 V Praze vzniká kosmický inkubátor ESA
BIC, který pod záštitou CzechInvestu pomáhá
startupům s rozjezdem podnikání
CzechInvest přestává poskytovat dotace ze strukturálních fondů EU

2004
Vzniká síť
třinácti regionální kanceláří

2003 Aktivity CzechInvestu
se rozšiřují o podporu malého
a středního podnikání ze
strukturálních fondů EU

Na regionálních kancelářích začíná One Stop
Shop podpora klientům, tj. komplexní poradenství k dotačním zdrojům a službám národních
institucí na jednom místě

2011 CzechInvest
začíná pomáhat startupům a vytváří pro ně
první programy

2019 Agentura mění strategii, začíná
více podporovat chytře umístěné
investice a ty s vysokou přidanou hodnotou. Vysílá v průměru pět startupů
měsíčně do zahraničí, v regionech
pomáhá malým a středním firmám kontakty a poradenstvím a podporuje jejich
digitalizaci. Komunikuje se starosty
a snaží se více podpořit regionální rozvoj

2017 CzechInvest slaví 25 let a
objem dojednaných investic se blíží
jednomu bilionu

2020 CzechInvest
pomáhá podnikatelům
a firmám překonat pandemii koronaviru

30 let TRANSFORMACE
CzechInvest
Agentura naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Unikátní spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost
propojovat globální trendy s regionálními
podmínkami v České republice. Jedním
z hlavních cílů CzechInvestu je přeměna
republiky v inovačního lídra Evropy.
CzechInvest je státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu
a obchodu ČR. Založen byl v roce 1992.

Abychom byli konkrétní, budoucnost vidíme
třeba ve speciálních materiálech ve zdravotnictví, které si každá nemocnice bude moci
na vlastní 3D tiskárně vytisknout na míru pro
daného pacienta díky výpočtům sdílené AI.
Důležité je říci, že se zdaleka nebavíme jen
o podpoře investorů, ale také malých a středních podniků a startupů.

CzechInvest na jaře 2020 zorganizoval hackathon Hack the Crisis, jehož cílem bylo podpořit nápady a projekty, které pomáhají v boji s pandemií koronaviru, Grand finále červen 2020.

Nakolik je může podpořit právě CzechInvest?
V některých oblastech velmi výrazně. V oblasti ecotech, mobility, kosmického průmyslu
a umělé inteligence jsme byli u zrodu subsystému a snažíme se být významným nositelem rozvoje. Propojujeme relevantní partnery, ukazujeme možnosti jejich spolupráce,
která by akcelerovala rozvoj dané oblasti
v České republice. V současné době chystáme velký projekt technologické inkubace,
který se zaměří na podporu vzniku, rozvoj
a spolupráci startupů a firem ve všech již
dříve zmiňovaných strategických doménách.
Tento projekt bude odrazovým můstkem
k profilaci naší země nejen v rámci ekonomik
EU, ale věříme, že i celosvětově.

Fota: Czechinvest

Kam by měla agentura a její práce směřovat?

obrovský potenciál, který za posledních osm
měsíců raketově vzrostl. Čím dál tím více
diskutovaná je i oblast umělé inteligence
a digitálních technologií, například vývoj softwaru a hardwaru, internetu věcí – IoT, nebo
big data.

kosmické technologie a materiály), kreativní průmysly (virtuální realita) a EcoTech
(cirkulární ekonomika, ostrovní energetické
systémy).
Co mají tyto technologie společné?

Přístup, služby, programy a aktivity CzechInvestu jsou nyní komplexnější. Na základě
priorit se zaměřují na čtyři hlavní skupiny
klientů – startupy, inovativní malé a střední
podniky, investory s vyšší přidanou hodnotou a chytrý region (obce, regiony a jejich
svazky). Nadále podporujeme investice
do české ekonomiky ze zahraničí, ale čím dál
více také investice tuzemské od kapitálově
silných a progresivních společností. Investuje
se do startupových projektů, do moderní
infrastruktury, která utváří sofistikované
podnikatelské prostředí.

Přední české univerzity letos na jaře spustily
projekt Evropského centra excelence v umělé inteligenci, což nepochybně nahrává i případné spolupráci s firmami. Neopomíjíme
ani oblast pokročilých průmyslových technologií (například pokročilé strojírenství,
nanotechnologie, robotika, 3D tisk), mobilitu (autonomní řízení, čistá mobilita, digitalizace), aerospace a defence (vývoj a výroba
letadel, autonomních dronů, 5G sítě), space
(družicová navigace a telekomunikace,

Všechny jsou horizontálně průřezové a pokud se bavíme o umělé inteligenci (AI),
mluvíme současně o autonomním řízení.
Bavíme-li se o zdravotnických prostředcích,
mluvíme často současně o nanotechnologiích. Proto jsme také v letošním roce opustili tradiční dělení průmyslu, protože vysoká
přidaná hodnota neleží v průmyslových
oborech jako takových, ale v jednotlivých
klíčových technologiích, které jsou použitelné napříč jednotlivými odvětvími.

Upustili jsme od administrace evropských
fondů a soustředili se na podporu podnikavosti a rozvoje potenciálu českých malých
a středních firem a jejich úspěšné působení
za hranicemi. V posledních letech jsme se intenzivně vrátili k podpoře lokální ekonomiky.
Nikoliv pouze podporou investic do budování základní podnikatelské infrastruktury
typu průmyslových zón, ale také edukační
činností a expertními konzultacemi představitelům municipální sféry. n

CzechInvest pomáhá firmám poradenstvím, Mezinárodní strojírenský veletrh 2019.
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Czg

Klíčová je spolupráce
s českou armádou
Trápí nás podobné problémy jako celý strojírenský průmysl, tedy logistická omezení, nemožnost
cestovat, uzavření některých subdodavatelských řetězců. Na druhou stranu cítíme v jistých
teritoriích zvýšenou poptávku. Ve Spojených státech, kde se odehrávají prezidentské volby,
lidé více nakupují zbraně pro osobní ochranu, konstatuje prezident a předseda představenstva
holdingu Česká Zbrojovka Group Lubomír Kovařík.
Pokud si zadáme název vaší skupiny v Infobance ČTK, „vyskočí” na nás informace ze
začátku října, že Česká zbrojovka Group
(CZG) získala ve veřejné nabídce akcií
na pražské burze 812 milionů korun, přičemž
opce může přinést dalších 81,2 milionu Kč.
O jak důležitý krok šlo z pohledu celé historie firmy, která se začala psát v roce 1936?
Vstup na kapitálový trh jednoznačně považuji
za významný milník v historii firmy. Naším dlouhodobým cílem bylo stát se standardní obchodovanou společností, a tento cíl jsme dotáhli
do úspěšného konce. Paralela mezi minulostí
a dneškem je na místě. Česká zbrojovka byla
vždy klíčovým partnerem českých nebo dříve
československých ozbrojených složek. Za první
republiky i dnes. Vstupem na burzu jsme také
splnili náš cíl působit maximálně transparentně.
Údajně jste plánovali větší emisi, původní
nabídku jste snížili až o tři čtvrtiny z důvodu pevné víry v další nárůst hodnoty
CZG, a tím i dalších emitovaných cenných
papírů. Máte stanovený nějaký práh pro
onen kýžený „růst hodnoty” CZG?
Zájem o naše akcie byl živý, mezi investory jsme měli objednávky jak od lokálních
evropských, tak i amerických institucionálních
investorů, ale s řadou investorů jsme se

Lubomír Kovařík ukazuje model CZ Scorpion
EVO 3 Carbine. Jde o vysoce přesnou samonabíjecí karabinu ráže 9x19, která je ideální zbraní pro ozbrojené složky, moderní střelecké
sportovní disciplíny a hobby střelbu.

neproťali v pohledu na ocenění našich akcií.
Nicméně díky strategickým plánům máme
velkou důvěru v dynamický růst hodnoty naší
společnosti do budoucna. Naším úmyslem
je sehrát zásadní roli v očekávané konsolidaci
segmentu ručních palných zbraní a stát se
klíčovým partnerem pro ozbrojené složky
a uznávanou prémiovou značkou v Evropě
i USA. V porovnání se srovnatelnými světovými kotovanými konkurenty, jako jsou americký Sturm, Ruger & Co., Smith & Wesson nebo
německý Heckler & Koch, jsme ve všech klíčových ukazatelích finanční výkonnosti za rok
2019 jednoznačně nejlepší.

V našem speciálu sledujeme porevoluční
období od roku 1990 po současnost.
Popišme si v krátkosti cestu, jakou urazil
za ta tři desetiletí zprivatizovaný státní
podnik Česká zbrojovka.
V novodobé historii společnosti připomeňme rok 1997, kdy byla ve Spojených státech
za účelem prodeje a servisu střelných zbraní
vyrobených v Uherském Brodu založena
dceřiná firma CZ-USA. V roce 2004 byla
Českou zbrojovkou odkoupena divize střelných zbraní Zbrojovky Brno a o rok později
prostřednictvím CZ-USA společnost Dan
Wesson. Holding CZG - Česká zbrojovka
Group SE (CZG) vznikl v roce 2013. V současné době skupina CZG zaměstnává přibližně
1600 lidí v České republice, USA a Německu.
Součástí skupiny je i firma 4M Systems, což
je výrobce příslušenství k našim zbraním
a také balistiky a funkčního oblečení.
Letos skupina CZG koupila menšinový podíl
ve švédském výrobci optických montážních
řešení pro zbraně, společnosti Spuhr i Dalby.
Česká zbrojovka je po boku Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky partnerem
ve výzkumně-vývojovém pracovišti
CARDAM, které se zaměřuje na využití aditivní výroby kovů. Vlastníme také podíl ve společnosti
VIBROM, což je česká firma
specializující se na technologie
vstřikování kovových a keramických prášků. Struktura
naší skupiny zahrnuje také
prodejně-servisní společnost
CZ Export a výcvikovou
střeleckou akademii EG-CZ
Academy.

Fota: CZG
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O tom rozhoduje poptávka a samozřejmě
pravidla pro export do jednotlivých zemí,
která musíme respektovat. Pravidelně
dodáváme zbraně například elitní francouzské protiteroristické jednotce GIGN, další
kontrakty s ozbrojenými složkami máme
v Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Brazílii
na Slovensku a v dalších zemích. Naše
produkty jsou oblíbené také ve Spojených
státech. Export do USA tvořil v loňském roce
téměř 50 procent tržeb CZG.
Odvíjí se od toho i odlišný přístup k zákazníkům, nebo vedete strategii stejného
a rovného přístupu obecně?

Prezident a předseda představenstva holdingu Česká zbrojovka Group je vyškoleným pilotem. V současnosti
už ale z časových důvodů nelétá, dokonce mu i propadla licence.

Které roky byly složité a které vám naopak
přály?

CZ 805 G1, téměř 100 kusů PDW CZ
SCORPION a cvičnou munici.

Neřekl bych, že jsme si jako společnost prošli
nějakým vyloženě nepříjemným obdobím.
Zásadní bylo, že tehdejší akcionáři souhlasili po mém příchodu se změnou strategie,
zaměřenou zejména na ozbrojené složky
a spojenou s masivními investicemi, a díky
tomu společnost kontinuálně rostla. Přibývaly nové akvizice, díky investicím do výzkumu,
vývoje a technologií vznikly nové a vysoce
kvalitní produkty. S tím stoupaly zakázky
a rostly hospodářské výsledky. Klíčová je
pro nás spolupráce s českými ozbrojenými
složkami, a především s naší armádou. Ta je
pro nás velmi důležitou referencí.

Nakolik logickým či nutným krokem bylo
založení holdingu CZG?

V letech 2010 až 2016 pořídila armáda téměř
40 tisíc ručních palných zbraní od České
zbrojovky. Koncem letošního března jsme
podepsali s ministerstvem obrany smlouvu
o dodávce ručních palných zbraní a munice
v hodnotě až 2,35 miliardy korun. Rámcová
dohoda umožní pořídit do roku 2025 pro
vojáky až 39 tisíc zbraní. Při maximálním
plnění smlouvy získá armáda v následujících letech více než 16 tisíc útočných pušek
BREN 2, přes 21 tisíc pistolí CZ P-10,
přes 1600 podvěsných granátometů

Vzhledem k počtu našich dceřiných společností bylo holdingové uspořádání logickým krokem. Pod holdingem mají jednotlivé
společnosti větší stabilitu, ekonomickou sílu
a významnější postavení na trhu. Mohou se
také lépe specializovat na určitý segment
a diverzifikovat výrobu.
Podívejme se na modelové řady z dílny
vašich firem, které produkty byste označil
za přelomové či ikonické?
Je jich celá řada. V poslední době jsou velice
úspěšné útočné pušky BREN 2, rodina pistolí
CZ P-10 či automaty PDW CZ SCORPION.
V minulosti to byla ikonická útočná puška vzor 58 či samonabíjecí pistole CZ 75.
Z nevojenských zbraní jmenujme sportovní
pistole Shadow 2, ale i lovecké pušky, jako
jsou velmi populární malorážky CZ 455
a 457, nebo kulovnice CZ 550.
CZG je nyní přítomna na více než 90 trzích
světa, podle čeho si je vybíráte?

Lubomír Kovařík
Vystudoval Vysokou vojenskou leteckou školu a absolvoval program MBA na Sheffield University. V armádě začínal jako pilot a postupně dosáhl v letectvu hodnosti
poručíka. Jeho vojenská kariéra skončila v polovině 90. let, kdy zahájil civilní působení
jako manažer ve společnosti Aulis. Rok nato nastoupil do společnosti Škoda Praha
jako výrobní ředitel, kde se po čase stal generálním ředitelem. Později pracoval pro
společnosti Eltodo EG a Mavel. V letech 2006-2017 působil jako generální
ředitel České zbrojovky, a.s., od roku 2018 je prezidentem a předsedou představenstva holdingu Česká zbrojovka Group.

Vždy se snažíme nabídnout to, co zákazník
vyžaduje. To platí zejména u speciálních
jednotek, jako je zmíněná GIGN, pro kterou
jsme vyrobili zbraň prakticky na míru.
Customizace podle přání zákazníka může
zahrnovat také rytiny nebo různé druhy
použitých materiálů. Pro civilní zákazníky
z řad držitelů zbrojního průkazu nabízíme
přizpůsobení také formou online zbraňové-

Oproti světové konkurenci
jsme ve všech klíčových
ukazatelích finanční výkonnosti
za rok 2019 jednoznačně nejlepší.
ho konfigurátoru. Funguje v Česku, na Slovensku a v Polsku a chystáme jeho spuštění
v dalších zemích.
Je zbrojní průmysl vůči současné krizi
a dalším výkyvům odolný více, méně,
nebo stejně jako jiné segmenty?
Asi nelze porovnávat zbrojní průmysl
s gastronomií nebo hoteliérstvím. Trápí nás
podobné hendikepy jako celý strojírenský
průmysl, tedy logistická omezení, nemožnost cestovat, uzavření některých subdodavatelských řetězců. Na druhou stranu
cítíme v poslední době na jistých teritoriích
zvýšenou poptávku. Například ve Spojených státech, kde probíhají prezidentské
volby, lidé více nakupují zbraně pro osobní
ochranu.
Na vrcholu firemní hierarchie stojíte
od roku 2006, co vás za těch 14 let nejvíce
překvapilo, dostalo či zaskočilo?
Asi nejvíce mě dostalo, a to v pozitivním
smyslu, pracovní nasazení našich zaměstnanců, kteří odvádějí skvělou a profesionální
práci napříč skupinou. Ve výrobě není výjimkou, že zde působí dvě, někdy i tři generace
z jedné rodiny. Tato loajalita mě opravdu
těší. Zároveň pravidelně nabíráme nové
talenty i zkušené experty z různých oblastí,
a to jak doma, tak v zahraničí. Především
díky tomuto velmi dynamickému týmu lidí
rosteme a přicházíme s novými, kvalitními
produkty. n
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Česká mincovna

Mince a medaile pouze
do sbírky? Ale kdeže!

Česká mincovna není už dávno pouhým výrobcem platidla. Vydáváním vlastních emisních
titulů, upomínkových medailí a mincí a obchodováním se zlatem vede firma čilý dialog
s veřejností a nabízí lidem zhodnocení úspor v podobě, kterou si může dovolit prakticky každý.
Uncové medaile Slavíci ve zlatě, každá
za téměř 70 tisíc korun. Kolekce sedmi zlatých mincí Český lev 2020 v ceně dvou milionů korun. Set tří zlatých investičních mincí
sv. Ludmila za 50 tisíc korun. Případně zlaté
mince s postavičkami z oblíbeného komiksu
Čtyřlístek, 7750 korun za kus. To nejsou položky nějaké staromilské sbírky nebo dražby.
Jde o investiční produkty České mincovny,
která zúročuje všeobecný hlad po zlatě.
Té firmy, která si v letošním roce připomněla 27 let své existence – a podniku,
který kromě ražby kovového národního
platidla a vlastních emisních řad drží krok
s dobou. Nabízí nejen zhodnocení úspor
do memoárových kusů ve zlatém provedení, nýbrž také postupný nákup zlatých mincí
a slitků. Ale po pořádku…

Skoro tři dekády na trhu
Česká mincovna byla založena 1. července
1993 po rozpadu Československa. V době
před rozlukou plnila tuto roli Státní mincovna
v Kremnici. Osamostatnění Česka a Slovenska logicky znamenalo rozdělení společné
měny a vznik nových peněžních jednotek,
bankovek a mincí.
Výtvarné a technické přípravy, výroby a vydání nových definitivních platidel – bankovek a mincí České republiky – se ujala centrální banka. Souběžně s tvorbou výtvarných
návrhů začalo hledání mincoven, které by
vyrobily nové mince v požadovaném náběhovém objemu kolem 700 milionů kusů.
Poptávku po ražbě českých oběžných mincí
vypsala ČNB v říjnu 1992, o osm měsíců
později byly otevřeny nové prostory v Jablonci nad Nisou.
Nová mincovna začala dodávat do oběhu
hliníkové haléřové mince v hodnotách 10,
20 a 50 haléřů. Postupně se rozběhla ražba kovových korun v hodnotách od jedné
do padesáti korun. „To byl prvopočátek, brzy
se do programu mincovny přidávaly emise
mincí a medailí jak ČNB, tak naše vlastní,“
popisuje Jaroslav Černý, šéf marketingu.
V současné době razí firma průměrně 130
milion kusů oběžných mincí za rok pro ČNB.
Stav ke dnešku? Přibližně 3,5 miliardy no-
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vých mincí. Včetně emocí a stovek let lásky
k řemeslu…
Pro centrální banku připravuje mincovna
také pamětní zlaté a stříbrné mince. „Navíc
razíme vlastní medaile a mince v licenci
zahraničních emitentů. Těch je za rok kolem
dvou stovek různých motivů. Produkce mincovny je zejména ze zlata, stříbra a platiny.
Obchodujeme se zlatými a stříbrnými slitky,“
podotýká mluvčí mincovny Lenka Klimentová. Na dvě směny pracuje v areálu na břehu
Jablonecké přehrady šest desítek zaměstnanců.

Jistota jménem aurum
A pak jsou tu investiční produkty, nabízející
uchování a zhodnocení finančních prostředků. Vychází se z předpokladu, že málokdo
ví, co bude v domácí a světové ekonomice
zítra, natož za půl roku. Aktuální pandemie
koronaviru dává těmto nejistotám už přes
půl roku za pravdu.
Pro úspory a myšlenky na budoucnost poskytuje mincovna varianty zejména ve zlatě.
Tento drahý kov nestárne, nekoroduje, nemění se u něho úroky. Neztrácí na hodnotě,
ba naopak. Dá se rovněž dobře a rychle

Osobnosti, výročí,
vlastní přání
Výčet pokračuje pamětními ražbami. Připomínají důležitá výročí a vzdávají hold
významným osobnostem. Následují dárkové
ražby, určené buď k různým příležitostem
(narození dítěte, svatba, promoce), anebo jen
tak pro štěstí.
Takzvané „korporátní ražby“ České mincovny
jdou vstříc zákazníkům z řad
obchodních společností,
sportovních klubů,
vzdělávacích institucí
nebo organizačních složek státu.
Svou minci nebo
medaili si může
nechat vyrazit
i jednotlivec –
poslouží mu jako
druh prezentace,
dárek pro obchodní partnery,
benefit pro nejlepší
zaměstnance, vzpomínka na návštěvu nebo
významné jubileum.

Zlatá mince vyrobená pro
ČNB ke 100. výročí vzniku
československé koruny váží
130 kilogramů a je druhá
největší na světě. Nominální
hodnota je 100 miliónů korun
českých.

Unikátně je zastoupena platina, motivem
mincí z toho vzácného kovu jsou české památky UNESCO.

prodat. Zlato „převtělené“ do medailí a mincí
získává navíc na numizmatické hodnotě,
u mince dokonce bez DPH.

Obecně platí, že se ve speciálních edicích
potkávají špičkové umělecké a řemeslné
zpracování, přísně omezený emisní náklad
a přednosti ryzích kovů.

Zlaté spoření je dostupné pro každého.
„Na internetu si na našich webových stránkách (www.zlaty-zivot.cz) zadáte, jak vysokou částku chcete měsíčně spořit. Hned do-

30 let TRANSFORMACE

Celý proces začne pro složení vratné jistiny
a zadání převodního příkazu. Zlato bude
chodit z mincovny domů, nebo do bezplatné
úschovy v trezoru v sídle společnosti. „Tento
druh investování peněz si zvolily už přes tři
tisíce lidí, zájem pořád roste,“ potvrzuje obchodní ředitel Aleš Brix.
Tímto padá všeobecný názor, že se mince
a medaile pořizují leda do sbírky a stojí
hodně peněz. „V poslední době je stále oblíbenější pořídit medaili jako dárek. Dá se
personifikovat: na jedné straně fotografie
oslavence, na druhé třeba gratulace. Máme
unikátní technologii, která dokáže fotografii
přenést na mincovní pole. Vyrobíme klidně
i jeden kus, ve stříbrné verzi stojí 2500 korun,”
říká Jaroslav Černý.

Není nad šikovné ruce
V jablonecké mincovně se dějí dva druhy
ražby. Oběžné mince se „vyrábějí” na velkých
strojích, průměrně zhruba 11 mincí za vteřinu. U investičních mincí a medailí z drahých
kovů činí frekvence jeden kus za minutu. „Je
to doslova ruční práce. Každý kus vloží v závěru pracovník do pouzdra. Veškerá činnost
se provádí v rukavicích, na produkt nesmí
lidská ruka sáhnout, protože by ho znehodnotila,“ připomíná Jaroslav Černý.

V červnu otevřela
Česká mincovna
novou pobočku
s prodejnou
v Bratislavě. Ukazuje
nový koncept, který
bude přenesen
i na prodejny
v Česku.

O co je největší zájem, uvádí mluvčí Lenka
Klimentová: „Velmi oblíbeným a žádaným
produktem jsou úplně první ryze investiční
mince ražené v České republice. Dostaly
jméno Český lev a splňují standardy tzv.
bullion coins, které jsou univerzálně akceptovány na celém světě. Slouží jako investice
a prostředek k uchování hodnoty. Česká
mincovna je poprvé představila v roce 2017
a každým rokem je emituje v novém designu.”
Na těžkosti způsobené pandemii covid-19
reaguje mincovna společným projektem
s Červeným křížem. Motto zní: „Chcete někomu poděkovat za nezištnou pomoc? Věnujte
mu medaili!” Smyslem je předat vybrané osobě dárek trvalé hodnoty s věnováním, které
bude navždy připomínat obtížnou dobu, kdy
stál dotyčný v první linii. „Dovolím si představit medaili s příznačným názvem ‘Děkujeme’,“
odtajnil v květnu výjimečnou emisi obchodní
ředitel Aleš Brix. Medaile s portrétem pa-

Fota: Česká mincovna

stanete nabídku produktů, na které můžete
spořit. Vše zvládnete z pohodlí domova,“ líčí
mluvčí Lenka Klimentová. Minimální měsíční
částka činí 500 korun.

tronky ošetřovatelek Florence Nightingalové
na reversu a slovy díků v několika světových
jazycích na aversu jsou z dílny výtvarníka Martina Daška. Česká mincovna je vydává v mosazi, ve stříbře a zlatě. Výtěžek z jejich prodeje
získá Český červený kříž na konkrétní vybavení. „Medaile razíme v neomezeném emisním
nákladu,” dodal Brix. Nejsilnější příběhy chce
firma zveřejnit.
Tento počin spolu s dalšími dokládá, že Česká mincovna je aktivním účastníkem společenského dění. Umělci, sportovci, významní
představitelé státu, lidé s mimořádnými
zkušenostmi a rozličnými talenty, ti všichni
se s ní dělí o své kouzlo. Jako výhradní dodavatel českých mincí a zároveň jeden z nejvýznamnějších tuzemských obchodníků s drahými kovy komunikuje firma s veřejností.
A ukazuje, že ač jsou zlato a stříbro symboly
luxusu, nemusí být člověk magnátem, aby si
je mohl dopřát a potěšit se z lesku drahého
kovu či výhod, které přináší. n
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Místo uhelných elektráren se ve výrobě
energie uplatňují stále více solární zdroje.
Touto cestou jde i ČEZ.

ČEZ

Vstříc decentrální době
Zapomeňte na uhlí a kouřící elektrárenské komíny. Někdejší České energetické závody,
dnešní skupinu ČEZ, charakterizují čím dál více decentrální zdroje, bateriové systémy, chytré
sítě a elektromobilní řešení. A – možná na první pohled paradoxně pro výrobce elektrické
energie – také snaha o úspory energií.
V devíti areálech ČVUT v Praze odstartovala
na začátku roku 2020 stavební a energeticky
úsporná opatření, která sníží spotřebu energie o 20 milionů korun ročně. Modernizace
zajistí i kvalitnější prostředí pro studenty
a sníží emise CO2 o 4125 tun. Projekt je
poskytován formou EPC, kdy se investice
splácejí přímo z ušetřených peněz a dodavatel za dosažení úspor smluvně ručí. Dodavatelem je firma ENESA, která patří do společnosti ČEZ ESCO.

generální ředitel ČEZ ESCO. Společnost,
kterou řídí, dceřiná firma ČEZ, zajišťuje nejen
dodávky elektřiny, plynu a tepla, ale také
energetické audity a energetické poradenství, výstavbu elektrických zařízení, kogeneračních jednotek a střešních fotovoltaických
elektráren. ČEZ ESCO projektuje a realizuje
velké projekty energetických úspor a firmám
a městům dodává vše, co souvisí s elektromobilitou. Dnes přispívá do Skupiny ČEZ
miliardovým obratem.

EPC projekty jsou dobře využitelné i ve
zdravotnictví: řada nemocnic by potřebovala rekonstruovat a optimalizovat spotřebu
energie, přičemž se potýká s nedostatkem
financí. Podobně jsou na tom i kulturní zařízení včetně Národního divadla a Rudolfina,
kde už ČEZ takové projekty také realizuje.

Za výrazným rozšířením portfolia služeb ČEZu
stojí především větší poptávka po ekologii
mezi zákazníky a také evropská legislativa,
která předepisuje členským zemím větší
příklon k obnovitelným zdrojům, vyšší energetické účinnosti a k úsporám. Dalším trendem,
který má výrazný vliv na přístup ČEZu k energetice, je decentralizace výrobních zdrojů, stírání rozdílů mezi spotřebiteli a výrobci, rozvoj
chytrých sítí a bateriových systémů. „Tyto převratné změny v energetice vedly k založením
dceřiné společnosti ČEZ ESCO, ve které se
soustřeďují firmy orientované na tyto oblasti,“
vysvětluje Kamil Čermák a dodává: „Může
vypadat nelogicky, že se ČEZ zaměřuje také
na úspory energií, ale podíváte-li se na všechny klimatické balíčky, nelze postupovat jinak.
Navíc, pokud bychom to nedělali my, chopil by

(Ne)logické úspory
„Společný projekt s ČVUT dobře charakterizuje, kam se Skupina ČEZ za posledních
třicet let posunula – na míle daleko od výroby a distribuce elektrické energie. Ty jsou
sice pro ČEZ stále zásadní, ale naše projekty
ukazují, že paleta moderní energetiky je
mnohem barevnější,“ říká Kamil Čermák,
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se toho někdo jiný. V energetických službách
je dnes velká konkurence, a to nejen mezi
firmami v sektoru energetiky. A stejně jako se
my potkáváme se stavebními, automobilovými či IT firmami na poli energetických úspor,
musí si ony zvyknout na to, že ČEZ zasahuje
svými aktivitami do stavebnictví jako v případě projektu s ČVUT, či do automobilového
sektoru.“

Když dobíjet, tak chytře
Právě automotive, respektive elektromobilita, je jednou z oblastí, která se v ČEZ
dramaticky rozvíjí. Společnost v současnosti
provozuje nejrozsáhlejší síť veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily v tuzemsku.
Aktuálně jich je 240, do konce roku 2020 jich
bude 280, z toho 220 rychlodobíjecích. Předpokládaný celkový letošní objem dobíjení
v síti je 2,5 až 3 GWh.
Jeden z nejzajímavějších projektů v této
oblasti realizovala koncem roku 2019 společnost ČEZ spolu s ABB Česká republika
ve Vestci u Prahy. V lokalitě tří veřejných
rychlodobíjecích stanic se testují různé
režimy provozu dobíjecích stanic ve spojení
s akumulací a fotovoltaikou. Díky tomuto

30 let TRANSFORMACE
Rozhodnou municipality
Energetická společnost se v elektromobilitě
neomezuje zdaleka jen na výstavbu dobíjecí
infrastruktury, jakkoli chytré. Městům a obcím nabízí dokonce i vozidla na elektrický
pohon. Je partnerem řady projektů po celé
republice. Kroky, které ČEZ v tomto směru
podniká, mají za cíl nejen přispět k rozvoji
bezemisní dopravy v Česku, ale také testovat
dopady elektromobility na distribuční síť.
Skupina ČEZ dlouhodobě spolupracuje například s Moravskoslezským krajem. Na základě
společně podepsaného memoranda získal
kraj v rámci projektu Elektromobilita ČEZ dva
elektromobily Peugeot iON. Před třemi lety
se stal ČEZ ESCO partnerem projektu Smart
City Třinec, jehož podstatou bylo zavedení
deseti nových elektrobusů pro městskou
hromadnou dopravu. A takových projektů je
celá řada. „Pokud někdo sehraje významnou
roli v rozvoji čisté mobility z hlediska rychlejšího zavádění vozidel na alternativní pohony,
budou to hlavně města a komunální podniky,“
myslí si Kamil Čermák.

Součástí projektu EPC realizovaného v budovách ČVUT byla i instalace nové klimatizace. Jejím výrobcem
byla firma AZ Klima, která patří do ČEZ ESCO.

ČEZ je posledních několik let strategickým
partnerem ŠKODY AUTO a podílí se na instalaci dobíjecích bodů jak v jednotlivých
závodech, tak také u části dealerské sítě.
Spolupracuje ale i s dalšími firmami, jako je
například Unipetrol či Spolana. Nejen u nich
zajišťuje návrh a instalaci dobíjecích stanic,
elektrifikaci automobilových flotil, platformy
pro dobíjení, včetně IT řešení, pronájmy či
prodeje elektromobilů nebo wallboxy a kabely pro dobíjení.

Sítě jsou smart

Fota: ČEZ

Není to jen ČEZ ESCO, kdo se v současnosti
zaměřuje na moderní technologie a nabízí
projekty budoucnosti. ČEZ Distribuce již
téměř deset let testuje a nasazuje nové technologie a prvky chytrých sítí v rámci pilotních
a realizačních projektů.

Hlavním dodavatelem v projektu modernizace ČVUT byla společnost ENESA, která se zaměřuje na energeticky úspěšné stavebnictví.

systému společnosti ABB tu řidiči mohou
doplnit akumulátory svých elektromobilů
i v případě výpadku napětí v síti. Jedním z cílů
projektu je omezit negativní dopad masivního rozvoje elektromobility na distribuční
soustavu.
Kombinace standardní dodávky energie ze
sítě s vlastní produkcí ze solárního zdroje
a akumulací umožní dostatečné nabití až
sedmi elektroaut. Fotovoltaická elektrárna
má výkon 20 kWp, akumulační systém nabízí
kapacitu 275 kWh. Projekt prošel i velkým
zatěžkávacím testem, když byla k dobíjecímu

systému připojena dvanáctka vybitých
elektromobilů Renault ZOE s kapacitou
baterií 52 kWh. Během pár hodin byly vozy
plně nabité. Bateriový systém s fotovoltaikou
v zádech nápor ustál.
Projekt byl financován z grantu z evropského
programu CEF, jehož prostřednictvím Evropská komise podporuje propojování Evropy
budováním dobíjecích stanic podél hlavní
silniční sítě TEN-T. ČEZ nyní zvažuje možnost
instalace podobného systému v lokalitách,
kde je dlouhodobě nízký nebo omezený
výkon v síti.

Chytré sítě, takzvané smart grids, mimo jiné
umožňují lépe provozovat a řídit obousměrný tok energie a výkyvy napětí v distribuční
soustavě v měnícím se prostřední energetiky. Rychle přibývá aktivních zákazníků, kteří
sami vyrábějí a akumulují elektřinu a chtějí
také rychlejší přístup k datům. Využití nových
digitálních sítí přináší nejen jistotu, že bude
mít zákazník zabezpečenou stálou dodávku
elektřiny v každou denní dobu, ale díky nim
může získat i silnější přípojku pro nabíjení
elektromobilu nebo si postavit větší fotovoltaickou elektrárnu. Co je nejdůležitější, může
si využití energie a její celkovou spotřebu
řídit sám.
V souvislosti s celkovou digitalizací energetických sítí hodlá ČEZ Distribuce ročně
investovat do aplikací automatizace, řízení,
monitoringu, měření a zpracování dat miliardy korun. n
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ČVUT

Vědecká pracoviště
pro moderní dobu
Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnosti jsou neoddělitelnou součástí aktivit
Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze jako vysoké školy univerzitního typu.
Škola patří mezi největší výzkumné instituce nejen v České republice, ale i ve světě. Rok 2020
je pro ČVUT v Praze, ale i další univerzity a průmysl ve znamení technologických inovací,
a to od výzev v oblasti IT, smart technologií, rozšířené reality a 3D technologií navázaných
na pandemickou situaci.
Ve spolupráci Českého vysokého učení
technického (ČVUT) s firmami vznikly doslova přes noc funkční modely ochranných
masek a štítů. Světový význam má plicní
ventilátor CoroVent, který vyvinul odborný tým profesora Karla Roubíka z Fakulty
biomedicínského inženýrství ČVUT ve spolupráci s iniciativou COVID19CZ a dalšími
experty.
„Na přelomu února a března jsme z legrace
uvažovali, že až bude plicních ventilátorů nedostatek, vyrobíme pro Čechy nové. Za dvanáct dnů přišla zpráva od pana rektora, že
je třeba pomoci. Další den jsme se dohodli,
následující dali dohromady týmy lidí, včetně
lékařů, kteří upřesnili, jak musí ventilátor fungovat. Poslali jsme návrh na ústřední krizový
štáb. Za dva dny psali, že máme začít, a my
měli za čtyři dny funkční vzorek,“ popsal příběh CoroVentu profesor Karel Roubík, který
je proděkanem pro zahraniční styky a PR.
Studenti ČVUT po vítězství v letošní soutěži Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge.

Plicní ventilátor začala v licenci ČVUT
sériově vyrábět třebíčská společnost
MICo Medical. V srpnu získal CoroVent
prestižní certifikaci americké vládní agentury FDA (Food and Drug Administration),
což mu umožnilo vstoupit na světové trhy.
Na začátku října podepsal tehdejší ministr
zdravotnictví Roman Prymula s členem vedení společnosti PPF Vladimírem Mlynářem
memorandum o daru 50 plicních ventilátorů CoroVent, které budou distribuovány
do šesti českých nemocnic. Dne 22. října
získal tento přístroj povolení k prodeji a použití jako zdravotnický prostředek od Ministerstva zdravotnictví ČR, což odstartovalo
distribuci těchto ventilátorů do českých
nemocnic.
CoroVent by nicméně nevznikl bez finanční
podpory partnerů v celkové částce přes
29 milionů korun. Na ventilátor uspořádal
sbírku Nadační fond Donio, díky ní bylo
vybráno během dvou týdnů dvaadvacet
milionů korun, dalšími pěti miliony přispěla
na projekt přes Červený kříž společnost
Coca-Cola.
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Unikátní centra doma
i ve světě
Základní i aplikovaný výzkum hraje dlouhodobě na ČVUT podstatnou roli. Existuje
mnoho center takového výzkumu, ve kterých je prováděn na excelentní mezinárodní
úrovni.
Na každé z osmi fakult ČVUT existuje
několik unikátních vědeckých pracovišť,
která spolupracují s praxí a kde jsou řešeny
nejaktuálnější vědecké otázky v rámci daného oboru.
Za Fakultu stavební je to například Experimentální centrum, kde se realizují akreditované i neakreditované zkoušky materiálů a konstrukcí, zároveň zde probíhá
výzkum a pro studenty výuka. Na Fakultě
strojní vznikl tým s názvem Progresivní
technologie a systémy pro energetiku,
který je složený z výzkumných týmů

předních univerzit a výzkumných pracovišť z České republiky a který na špičkové
úrovni řeší problémy související s plánovanou obnovou energetiky. V rámci Fakulty
elektrotechnické vzniklo v roce 2016 Centrum pokročilé fotovoltaiky, které sdružuje
špičkové odborníky z ČVUT v Praze i ze
zahraničí. Unikátní spojení odborníků
z oblasti materiálů a architektury přináší
nové příležitosti k využití fotovoltaiky.
Dalším takovým příkladem je stanice laserového družicového dálkoměru nedaleko
Helwanu, předměstí Káhiry v Egyptě, která
je společným pracovištěm astronomického oddělení egyptského Národního
výzkumného ústavu astronomie a geofyziky (NRIAG) a katedry fyzikální elektroniky
Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Stanice poskytuje cenná data díky své poloze
a dostatečným počtem bezoblačných nocí.
Ústav památkové péče Fakulty architektury se zaměřuje na teoretické a praktické
stránky péče o historické stavební dílo, a to

30 let TRANSFORMACE
na základě výzkumu, je v těsném kontaktu
s praxí naší i zahraniční památkové péče.
Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě
dopravní posuzuje shody železničních zabezpečovacích zařízení s požadavky normy
nebo jiného dokumentu a ověřuje subsystémy evropského železničního systému.
Při Fakultě biomedicínského inženýrství
existuje Laboratoř nekonvenční plicní ventilace, kde vznikl plicní ventilátor CoroVent.
Fakulta informačních technologií nabízí
firmám výzkumnou expertízu, odborníci
z fakulty společně se studenty pomáhají
řešit problémy, na které ve firmách nemají
odborné kapacity.
Dalším příkladem využití nových poznatků
v praxi je akreditovaná Zkušební laboratoř
Kloknerova ústavu, která zajišťuje řadu

materiálových zkoušek betonu, malt, zdicích
prvků, oceli, keramiky, dřeva a kamene.
Laboratoř má také akreditované postupy
pro zkoušení zděných těles, pro mechanické
zkoušky elektrických izolátorů, hydroizolačních pásů, přídržnosti povrchových vrstev
k podkladu nebo zkoušky propustnosti
vodních par (difuse).

špičkové akademiky z ČVUT v Praze, kteří
se společně zabývají udržitelnými budovami.
Kromě jiného přináší Průmysl 4.0 při
Českém institutu informatiky, robotiky
a kybernetiky ČVUT (CIIRC) jako reakci
na požadavky trhu vizi chytrých továren
– plně integrovaného, automatizovaného
a průběžně optimalizovaného prostředí
založeného na principu propojení výrobních zařízení do tzv. kyberneticko-fyzických
systémů. V budově ČVUT-CIIRC v Praze 6
za tímto účelem vzniklo výzkumné a experimentální prostředí pod názvem Testbed
pro Průmysl 4.0. Zde si zájemci o automatizovanou a digitalizovanou výrobu
mohou podle principů Průmyslu 4.0 sami
vyzkoušet inovativní řešení pro chytré
továrny, ověřovat jejich kompatibilitu,
funkčnost a účinnost, simulovat a optimalizovat výrobní a související vnitropodnikové
procesy.

Chytré budovy,
motivovaní studenti
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov vzniklo za účelem zjednodušení spolupráce univerzity s průmyslem,
zaměřuje se na komercializaci výsledků
výzkumu a transfer technologií. Sdružuje

V roce 2019 byl na CIIRC zahájen projekt
RICAIP se startovací podporou téměř 50
milionů eur. Výzkumníci v něm vyvíjejí
možnosti využití virtuální a rozšířené reality
pro řízení průmyslové výroby na dálku nebo
systém pro její rychlé přizpůsobení podle
momentálních potřeb zákazníka či dostupných výrobních prostředků.
V rámci Rektorátu ČVUT funguje Odbor
pro transfer technologií. Díky tomuto
odboru jsou všem fakultám ČVUT poskytovány odborné služby v oblasti duševního
vlastnictví a jeho komercializace. Také zde
funguje inkubátor InQbay jako prostor
pro studenty, výzkumníky, začínající firmy
a průmyslové partnery. Inkubátor čerpá
z potenciálu fakult a specializovaných
pracovišť. Pokrývá veškeré inženýrské disciplíny od klasického strojírenství po biomedicínské inženýrství a architekturu.
Tvoří tak most mezi teorií a praxí, nápady
studentů, akademickým světem a existující
komerční sférou.

Plicní ventilátory CoroVent získaly českou registraci pro nouzové využití při léčbě pacientů s covidem-19.

Fota: ČVUT

Jako motivaci pro studenty i akademiky
uděluje každý rok rektor ČVUT cenu v oblasti vědy a výzkumu ve čtyřech oblastech:
za vynikající vědecké výsledky, aplikace
výsledků výzkumné práce v praxi, prestižní
vědecká publikace za vynikající doktorské
práce. Vedení ČVUT tak podporuje jak vědu,
tak i její aplikaci do praxe.

V roce 2019 byl na CIIRC zahájen projekt RICAIP se startovací podporou téměř 50 milionů eur. Výzkumníci
v něm vyvíjejí možnosti využití virtuální a rozšířené reality pro řízení průmyslové výroby na dálku.

„Z nedávných úspěchů našich skupin
a týmů bych rád zmínil tým Fakulty elektrotechnické spolupracující s kolegy z univerzit
v Pensylvánii a v New Yorku na mezinárodní
robotické soutěži Mohamed Bin Zayed
International Robotics Challenge, který
v únoru vybojoval první místo za stavění
zdi pomocí dronů a stříbro za likvidaci
definovaných cílů. Nejcennější je pro tým
zlatá medaile v kompletním závodu Grand
Challenge,“ říká rektor ČVUT docent Vojtěch
Petráček. n

LISTOPAD 2020

19

protext speciál

Evropská komise

Česko – země robotům
zaslíbená
Na začátku bylo původem české slovo “robot”. Jak jsou na tom roboti v Čechách dnes?
Jaký je potenciál pro robotizaci a automatizaci v české ekonomice? Odpověď zní,
že co do počtu robotů má domácí ekonomika našlápnuto dobře, avšak za průmyslovými
lídry stále ještě zaostává.
Česko je s roboty spjato už od samého počátku. Když Karel Čapek v roce 1920 poprvé
použil slovo “robot” ve svém dramatu R.U.R.,
možná netušil, že se toto označení stane
jedním z nejúspěšnějších českých vývozních
artiklů a slovo zdomácní ve všech světových jazycích. A už vůbec nemohl tušit, že
o 100 let později bude Česko roboty muset
masově zavádět, aby uspělo ve světové
konkurenci.

meckem (346) a o něco málo i za Slovenskem
(169). Většina robotů je zároveň koncentrována v automobilovém průmyslu, podobně
jako například v Německu. V tom se obě
země výrazně liší od asijských ekonomik jako
Japonsko či Jižní Korea, které – ačkoli rovněž
patří mezi světové výrobce automobilů – mají

Podle zahraničních analýz patří Česko
k zemím, které budou robotizací a automatizací zasaženy více než jiné. Například studie
společnosti McKinsey z roku 2018 spočítala,
že podíl pracovních míst, která pravděpodobně budou v budoucnosti automatizována,
je v Česku 51 procento proti 44 procentům
v EU. K podobným poznatkům dospěly i studie OECD, PricewaterhouseCoopers
či nedávné zjištění Bloomberg Economics.
Důvodem pro tuto vyšší náchylnost k robotizaci je vysoký podíl zpracovatelského
průmyslu v ekonomice, kde je častý výskyt
opakující se manuální práce.

Třikrát více robotů
než v roce 2010

významnější podíl robotů (30-50 procent)
v odvětví elektroniky.
Zároveň je v Česku výskyt robotů soustředěn
ve větších firmách se zahraničními vlastníky,
kdežto většinu domácích firem automatizace
teprve čeká. Podle průzkumu Asociace malých a středních podniků má pouhých deset
procent malých a středních podniků plně
automatizovanou výrobní linku. Do automatizace investuje jen něco málo přes
20 procent z nich.

Urychlovač jménem covid-19

Superpočítač Barbora v národním superpočítačovém
centru IT4Innovations při VŠB-TUO, pořízený v rámci evropského projektu EuroHPC.

Tlak na robotizaci byl silný už před koronavirovou krizí a po ní pravděpodobně
ještě zesílí. K investici do nákupu robotů
firmy motivuje snaha zlepšit výkonnost
nebo omezit chybovost, ale zejména snaha
ušetřit na pracovních nákladech. Vzhledem
k relativně nízkým mzdám nebyl tento tlak
v případě českých firem tak silný jako v západních ekonomikách, avšak v posledních
letech výrazných mzdových nárůstů začal
hrát rovněž roli. České firmy se k nákupu robotů uchylovaly i z toho důvodu, že pracov-

Už dnes má Česko v počtu robotů dobře našlápnuto. Zatímco Německo nebo skandinávské země si udržují konstantní podíl z celkového počtu průmyslových robotů v evropské
ekonomice, země visegradské čtyřky tento
podíl za poslední desetiletí výrazně navýšily,
a to na úkor Itálie, Francie nebo Španělska. Samotné Česko od roku 2010 počet robotů více
než ztrojnásobilo a má v současnosti zhruba
tři až čtyři procenta evropských robotů (dvakrát větší podíl, než by odpovídalo velikosti
ekonomiky). Podle Mezinárodní robotické
federace bylo v roce 2019 Česko zemí s 15.
nejvyšším nárůstem počtu robotů na světě.
Přesto zůstává počet robotů v porovnání
s průmyslovými velmocemi nízký. V počtu
průmyslových robotů na 100 tisíc zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu je Česká
republika (se 147 roboty) sice nad evropským
průměrem (114), ale výrazně zaostává za Ně-
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Testbed pro Průmysl 4.0 na ČVUT, financovaný z evropského programu Horizont 2020 a Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání.
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Německá společnost Schunk představila na loňském Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně pětiprstou uchopovací ruku Schunk SVH. Letošní ročník MSV se
kvůli koronavirové nákaze nekonal.

ní síla jednoduše nebyla k dispozici a robot
byl cestou, jak pokrýt dodatečné zakázky.
V období koronavirové krize se pak stupeň
digitalizace a automatizace ukázal jako hlavní faktor úspěchu. Nejsnazší situaci měly výrobní podniky, které díky automatizaci byly
méně závislé na lidské práci, a podniky, které díky digitalizovaným vnitřním procesům
mohly snadno pokračovat v provozu. Vůbec
největším vítězem krize byly e-shopy a další
podniky fungující čistě na digitální bázi.
Po této zkušenosti i vzhledem k přetrvávající
epidemii lze očekávat, že firmy budou chtít
do budoucna méně spoléhat na fyzickou
přítomnost zaměstnanců ve výrobnách
a tendence k investování do robotů ještě
zesílí. Podle průzkumu „Barometr robotizace malých a středních podniků v Česku“
společnosti Universal Robots z jara 2020 se
do robotizace chystá v příštích třech letech
investovat téměř čtvrtina malých a středních
výrobních společností.

matematické (22. místo) či přírodovědné
gramotnosti (21. místo) drží stále nad průměrem zemí OECD, ale výsledky se dlouhodobě snižují. Podíl absolventů ICT oborů je
tři až čtyři procenta, což je méně než podíl
IT odborníků na celkové zaměstnanosti.
Zároveň má Česká republika druhý nejnižší
podíl žen mezi ICT specialisty – pouhých
deset procent. Větší podpora IT oborů
ve vzdělávání a zapojení žen se tak nabízí
jako odpověď na stesky českých firem, které
ve srovnání s jinými zeměmi hlásí druhý
největší nedostatek ICT odborníků v EU.
Kromě zajištění dostatku pracovníků bude
třeba i upravit náplň studijních oborů tak,
aby odrážely poslední vývoj v jednotlivých
oborech.
Další překážkou může být nedostatečné
internetové připojení. Zatímco pokrytí sítí
4G je v Česku téměř kompletní, pokrytí
fixními vysokokapacitními sítěmi je pouhých
29 procent a rozvoj sítí 5G se teprve plánuje.
Měřeno tzv. indexem konektivity, Česko se
v EU řadí na 24. místo.

Nedostatek ICT absolventů,
mezery v osnovách

Pomocné programy EU

Je ovšem česká ekonomika na nástup
masivnější robotizace připravena? Největší
brzdu podle mnoha odborníků představuje
současný vzdělávací systém. V hodnocení
výsledků vzdělávání PISA se Česko v oblasti

Na úrovni EU existuje řada zdrojů, které
digitální transformaci ekonomiky i celé
společnosti podporují. Například program
Horizont nabízí financování inovací a výzkumu v pokročilých digitálních technologiích,

další prostředky na výzkum pocházejí i ze
strukturálních fondů. Připomeňme například Testbedy pro Průmysl 4.0, pořízené
díky evropským fondům na ČVUT a v brněnském CEITEC. Nástroj na propojení
Evropy zase financuje budování digitální
infrastruktury. Od příštího roku by měl být
spuštěn nový program Digitální Evropa,
který bude podporovat aktivity v oblasti
umělé inteligence či kybernetické bezpečnosti, nákupy superpočítačů, vznik
center pro digitální inovace nebo podporu
digitálních dovedností. Výhodné půjčky pro
podniky investující do digitálních technologií budou k dispozici z nového programu
Invest EU. A konečně, v reakci na potřebu
obnovy po koronavirové krizi Evropská unie
připravuje masivní Fond na podporu oživení
a odolnosti, z něhož má minimálně pětina
směřovat právě na digitální transformaci.
Digitální transformací a přechodem k Průmyslu 4.0 procházejí všechny evropské země.
Pro Českou republiku má tento proces o to
větší význam, že je zemí s vysokým podílem
průmyslu a schopnost automatizace a robotizace bude do budoucna zásadní podmínkou pro udržení konkurenceschopnosti, tedy
přežití. V automobilovém průmyslu už se robotům daří, nyní jde o to vytvořit podmínky
pro to, aby automatizace mohla proniknout
i do dalších perspektivních odvětví. Třeba se
Česko jednou stane i v robotizaci premiantem jako za dob Karla Čapka. n
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Věra Jourová

Členství v Evropské unii
nám svědčí
Česká republika má za sebou mimořádně úspěšných 30 let. Nikdy v dějinách nebyla naše
země tak bohatá jako dnes, a její obyvatelé se neměli nikdy lépe. Jsem přesvědčena, že tato
prosperita je vedle úspěšné vnitřní transformace a blahodárných dopadů znovunastolené
demokracie a tržního hospodářství do značné míry také důsledkem našeho členství
v Evropské unii.
Podle propočtů dnešní české vlády jsme
z Evropské unie od vstupu v roce 2004 získali o 810 miliard korun víc, než jsme do evropského rozpočtu odvedli. Tyto peníze
v podobě investic, ale i měkkých programů,
výrazně pomohly české ekonomice a životní
úrovni občanů. Je to takový ten nejlapidárnější důkaz výhodnosti našeho členství v EU
a praktického uplatnění principu solidarity,
který patří k základním hodnotovým pilířům
unie – daňoví poplatníci z bohatších zemí
dobrovolně přispívají na zvyšování blahobytu těch chudších. Jistě, rostoucí spotřeba
je výhodná pro byznys, který je nejsilnější
zejména v bohaté západní Evropě. Jenže
Česko je dnes z hlediska základních ekonomických parametrů už na lepší úrovni než je
Portugalsko a Španělsko. Rozdíl mezi „Západem“ a „Východem“ se v našem případě stírá
mimořádně rychle. Znamená to, že jsme
ruku, podanou obrazně řečeno bohatšími
zeměmi, dokázali využít, a že je čas, abychom se i my postavili takto k ostatním.

občanů, a s růstem příjmů začali lidé daleko
víc využívat dalších nabídek plynoucích
z členství v EU. Stačí zavítat v létě na sicilské
pláže nebo v zimě do alpských letovisek –
Češi jsou tu jako doma. Volný pohyb osob,
zrušení vnitřních hranic, propojování měst
a obcí, programy jako Erasmus, Horizont
nebo Kreativní Evropa přinášejí možnosti,
o kterých se starší generaci ani nesnilo. Ta
mladší už je považuje za samozřejmost
a masově je využívá. Kdyby republika vyjednávala jen s USA nebo Čínou, možná by
takových výsledků nedosáhla.
Přesto máme pořád jaksi daleko k tomu,
abychom byli v EU dostatečně vidět a slyšet.
Neovlivňujeme strategická rozhodnutí,
nepodílíme se výrazně na určování směru.
Jsme příliš ostýchaví? Nebo nedostatečně

připravení a odborně či jazykově vybavení?
Nebo se nám prostě nechce zabývat složitým vnějším světem? Být součástí organizace zahrnující 27, donedávna 28 evropských
zemí, od nejmenších po největší, sahající
od Portugalska po Estonsko, vyžaduje mimo
jiné dokonalou znalost našich partnerů. Nutnost s nimi neustále vyjednávat, domlouvat
se, vyřizovat si sporné otázky, přesvědčovat
se navzájem. Rozumět složitému umění
kompromisu a uplatňovat ho. V každém
případě by nás členství v unii mělo více nutit
neustále hledět za hranice české kotliny,
v níž si někdy až moc pohodlně sedíme,
sami se sebou.
Je totiž ošidná představa, že tady něco vysedíme, nebo že jsme chytřejší, či dokonce
mazanější než ostatní. Pokud se plnou

Hrubý domácí produkt na hlavu stoupl
v Česku ze 9460 eur na obyvatele v roce
2004 na 20 990 v roce 2019, tedy více než
dvakrát. Projevilo se to také v peněženkách
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Jako průmyslová a exportně orientovaná
země, navíc zeměpisně umístěná uprostřed
kontinentu, máme všechny předpoklady pro
to, abychom naplno využívali vymoženosti,
které se říká jednotný vnitřní trh EU. A také
to děláme. Naši výrobci a vývozci mají
přímý přístup k půl miliardě spotřebitelů
v celé Evropě, bez cel a dalších překážek.
Díky dohodám vyjednaným Evropskou unií
výhodně obchodují s dalšími oblastmi světa.
Zboží se pohybuje volně po evropském
prostoru, ke spokojenosti výrobců, obchodníků i spotřebitelů. Nabídka je obrovská,
kvalita vysoká, protože platí přísné a povinné
evropské normy, a bonusem jsou benefity
v podobě pravidel pro ochranu spotřebitelů,
nejpřísnějších na světě. Právě existence společného trhu a využití jeho potenciálu je pro
nás hlavním plus členství, který převyšuje
přínosy kohezní politiky. A je to přínos trvalý,
který bychom bez členství (nebo těsné asociace s unií) nemohli získat.

Od prosince 2019 je Věra Jourová místopředsedkyní Evropské komise a komisařkou pro hodnoty a transparentnost. Loni na jaře ji časopis Time zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí světa.
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Věra Jourová působila v letech 2014 až 2019 jako eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví. Na snímku na pražském summitu
o budoucnosti EU.

vahou nezapojíme do debaty o tom, kam
má Evropa směřovat a jak má vypadat v 21.
století, jakou roli má hrát ve světě, jakými
hodnotami se má bezpodmínečně řídit,
nebudou na nás ostatní čekat. Lisabonská
smlouva zcela jasně umožňuje, aby integrace pokračovala v té či oné oblasti, aniž by
se na tom musely podílet všechny členské
státy. Jako svrchovaná země si samozřejmě
můžeme vybrat, zda se zapojíme do jádra
těchto procesů, nebo se budeme spíše pohybovat po jejich okraji. Měli bychom to však
dělat s dokonalou znalostí věci, s podporou
veřejnosti a pochopení důsledků našich
rozhodnutí. A měli bychom si být vědomi, že
v této fázi vývoje evropského projektu nejde
vůbec o nějakou snahu vytvořit „evropskou
federaci“ a dále omezit svrchovanost členských zemí – spíše naopak, jde o to generovat a vyzařovat sílu jako důsledek společné
vůle svrchovaných států. V rovině institucí
EU to znamená klíčovou a rozhodující roli
Evropské rady, při zachování silné pozice
zcela nestranné Evropské komise. Nadcházející konference o budoucnosti EU by měla
tento trend potvrdit.

Současné fungování Evropské unie dobře
prověřila – a dál prověřuje – pokračující
krize způsobená pandemií koronaviru.
Jakmile začalo být jasné, jak nesmírné
budou její hospodářské dopady, prokázaly vlády obrovskou flexibilitu. Ze dne
na den souhlasily s rozvolněním přísných
rozpočtových pravidel, zmobilizovaly
rozpočtové rezervy a výhodné půjčky
od Evropské investiční banky, umožnily
státům se dočasně zadlužovat a sypat
peníze do ekonomik. A zejména dokázaly
na nejvyšší úrovni zmobilizovat 750 miliard
eur ve formě fondu obnovy, nad rámec
sedmiletého rozpočtu. Vlády přemostily
hluboké názorové rozdíly na správnost
takového postupu – a vytvořily podmínky
pro to, aby Evropa vyšla z pandemie co
nejméně poškozená a aby se žádný z jejích
členů neocitl v dluhové pasti. Nikde nebylo
psáno, že se něco takového podaří.
Zároveň se Evropská komise ujala technických úkolů spojených s pandemií.
Nemá zajisté žádné pravomoci v oblasti
zdravotnictví, a také se členským zemím

neplete do jejich boje s nákazou. S jejich
souhlasem však nakupuje pomůcky a léky,
které dává k dispozici všem, od roušek,
respirátorů, ochranných oděvů až po lék
remdesivir, který byl ještě na jaře vzácností. Dnes je ho dost pro všechny. S farmaceutickými firmami, které vyvíjejí budoucí
vakcíny, uzavřela dohody na dodávky
stovek milionů dávek, které budou rozdělovány za předem stanovených a rovných
podmínek. Komise přiměla členské země,
aby se sjednotily na barvách semaforu,
který hlásí úroveň nákazy napříč kontinentem, a tlačí je, aby sladily uznávání
testů a nařizování karantén, tedy aby lidé
v Evropě aspoň trochu věděli, co je čeká
při cestování, když už byla výjimečně
omezena svoboda pohybu.
Ačkoli zdaleka není vyhráno, v reakci
na tuto bezprecedentní krizi Evropská unie
potvrdila svou roli jakožto prostor dialogu,
kompromisu, sdílení prostředků a rizik.
A řekla bych také, že se osvědčila jako
velmi užitečná služba pro členské země
a jejich občany. n
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Budoucnost české
ekonomiky je v zeleni.
Obrazně i doslova
Boj proti klimatické změně, tím spíše v zemi s jedním z nejhorších ovzduší v Evropě, může
usnadnit život příštím generacím. Cestou k tomuto cíli je odklon od uhlí, rozvoj obnovitelných
zdrojů, rychlejší přechod na automobily s elektrickým nebo alternativním pohonem, jakož
i efektivnější využití EU fondů.
Od pádu železné opony ušlo Česko na cestě
zelené transformace kus cesty. Především
dokázalo, že je možné kombinovat hospodářský růst s poklesem emisí skleníkových
plynů a zmenšující se materiálovou stopou.
Zatímco hrubý domácí produkt od počátku
90. let narostl na dvojnásobek, emise skleníkových plynů se České republice podařilo
srazit o 35 procent.
Přesto se Česká republika stále řadí k zemím
s nejhorším ovzduším v Evropě. V množství
emisí CO2 je na 4. místě v EU a dokonce
předčí Polsko. I když je do značné míry příčinou
vysoký podíl průmyslu v ekonomice, vinu nese
především energetika založená na fosilních
palivech. A právě zde existuje značný prostor,
jak uhlíkovou stopu země dále snížit.

Emise za desítky miliard
Data hovoří jasně. Energetika je původcem
40 procent skleníkových plynů v tuzemsku,
za ní s 20 procenty následuje průmysl a se
16 procenty doprava. V sektoru výroby elektřiny 88 procent všech emisí pochází z uhelných

zejména v důsledku rostoucí ceny emisních
povolenek.

elektráren, které se podílely na výrobě elektřiny v zemi ze 47 procent (průměr EU je zhruba
20 procent). Provoz uhelných elektráren není
ekonomicky efektivní a je závislý na veřejných podporách, přičemž Česko nemá plán
na jejich snižování. Uhelné elektrárny jsou
zodpovědné za předčasná úmrtí minimálně
stovek lidí ročně (celkově předčasně zemře
na znečištěné ovzduší zhruba 10 tisíc obyvatel
ročně). Znečištění z takových elektráren zvyšuje počet chronických nemocí, hospitalizací
a pracovních neschopností. Externí náklady
související pouze s emisemi uhelných elektráren odhadují experti v řádu desítek miliard
korun ročně. Nejsou účtovány výrobcům
nebo spotřebitelům a nejsou tak zahrnuty
do ceny energie. Z toho 60 procent až 79 procent činí škody napáchané na lidském zdraví.
Právě v čistotě ovzduší má republika rezervy
ke zlepšení: většina jejího území například
patří mezi 20 procent území EU nejvíce vystaveného emisím pevných částic PM2,5. Uhelná
komise České republiky by měla do konce letošního roku rozhodnout, kdy konec využívání
uhlí v energetice a průmyslu nastane (v letech
2033, 2038 nebo 2043). Proces odklonu
od uhlí v České republice může být urychlen,

Přechod k uhlíkové neutralitě průmyslu bude
postupný, ale nabírá na obrátkách. Celá řada
firem v Česku investuje do vlastní solární
i větrné energie, biometanu nebo biomasy
pro výrobu elektřiny a tepla. Firmy zároveň
nakupují elektřinu z obnovitelných zdrojů.
Některé firmy chtějí uhlíkové neutrality svého
závodu dosáhnout v nejbližších letech.

Princip tří „D”
Základní otázkou v energetice a průmyslu není
zda, ale jak rychle bude Česko provádět jejich
dekarbonizaci, decentralizaci a digitalizaci.
Současná kapacita výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů činí pouze 14 procent (průměr
EU je 31 procento). Podíl obnovitelných zdrojů
energie na celkové spotřebě energie pak
dosahuje 15 procent (průměr EU je 19 procent).
Země má tedy velký potenciál dohnat alespoň
průměr EU. Postupným odstavováním klasických velkých elektráren se vytváří prostor pro
rozšiřování obnovitelných zdrojů, kombinova-

Premianti a hříšníci: jak si vedou jednotlivé členské státy EU
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a nákup automobilů s elektrickým nebo vodíkovým pohonem či na alternativní paliva.
K adaptaci na klimatickou změnu je třeba
budovat zelenou infrastrukturu omezující
ničivost záplav nebo snižující tepelné ostrovy
ve městech. Praha se například rozhodla ozelenit plochu města a nově vysázet jeden milion
stromů v průběhu příštích osm let. K důležitým
adaptačním opatřením přistupuje i celá řada
jiných měst v rámci Paktu starostů a primátorů,
ale například i občanská společnost. Mezi nejznámější domácí iniciativy patří výzva Nadace
Partnerství „Sázíme budoucnost“.

V Kolíně bylo 20. května 2020 uvedeno do provozu 20 autobusů s ekologickým pohonem CNG.

Pomoc pro národní rozpočty
Přechod na zelenou ekonomiku je nákladný
proces a samotné národní rozpočty – v této
době nadměrně zatížené bojem s pandemií –
by na něj nestačily. Proto se pro následující léta
rozhodly členské státy unie výjimečně navýšit
rozpočet EU tak, aby tyto dodatečné investice
alespoň částečně pomohl pokrýt. V letech
2021–2027 je plánováno na oblast boje
s klimatickou změnou a zelenou transformaci
použít alespoň 30 procent z rozpočtu EU.

Energetická společnost Hydroservis-Union vyvinula a zprovoznila solárně napájené zařízení, které pomůže
čeřit a okysličovat vodu v rybnících. Na čeřič má český patent.

né výroby elektřiny a tepla a zvyšování kapacit
pro ukládání elektrické energie. Důležité bude
dosažení rovnováhy mezi výrobou a spotřebou
elektřiny a rozložení její spotřeby v čase. Fungování takto komplexního systému umožní digitalizace a umělá inteligence. Kdokoli se bude
moci zapojit, včetně konečných spotřebitelů,
z nichž jsou i někteří výrobci elektřiny. Energetické úspory i čistá energie spojují stavebnictví,
renovaci budov, dopravu, průmyslovou výrobu,
energetiku, veřejný sektor a konečného spotřebitele. Část průmyslových podniků a místní
energetická společenství se stanou výrobci
elektřiny, a tím posílí postavení konečných spotřebitelů na trhu s energiemi. Zároveň pomocí
digitalizace budou mít přesnější data o spotřebě, výrobě, akumulaci energie a tím je budou
moci optimalizovat. To vše vyžaduje inovace.
V některých sektorech čisté energetiky
dokáže být Česko už dnes inovativní a konkurenceschopné, v ostatních oblastech by
mělo ještě lépe využít potenciál průmyslově
založené země. Patří mezi tři největší evropské a deset největších globálních exportérů

lithiových baterií a mezi tři největší evropské a pět největších globálních exportérů
prefabrikovaných budov. Republika je také
mezi šesticí evropských států s nejvyšším
objemem soukromých investic do výzkumu
a inovací v geotermální energii. Sídlí zde
sedmý nejvyšší počet společností aktivních
v projektování, výrobě a dodávkách zařízení (včetně řídících a kontrolních systémů)
na výrobu vodní energie v EU.

Útlum tradičních pohonů
Doprava je další oblastí, která může významně přispět ke snížení emisí CO2 a znečištění
ovzduší. Zelená dohoda pro Evropu počítá
s přísnějšími emisními limity, útlumem
podpor dopravě na tradiční pohon a vyšší
účinností dopravy zaváděním inovativních
způsobů, například sdílením automobilů.
Automobily by měly být stavěny tak, aby
umožňovaly jednoduchou recyklaci nebo
znovupoužití materiálů. Vozový park se proto
musí radikálně obnovit. Je třeba zvýšit výrobu

V případě České republiky jde o alespoň 30
procent ze strukturálních fondů (162 miliard
korun) a alespoň 37 procent z nástroje
pro obnovu a odolnost (68 miliard korun).
V obou případech půjde zejména o investice
do dekarbonizace průmyslu, energetické
účinnosti, obnovitelných zdrojů energie,
udržitelné dopravy a ekonomické diverzifikace. Žádné investice zároveň nesmějí klimatu
nebo životnímu prostředí škodit. Výnosy
z Evropského systému pro obchodování
s emisemi bude financována transformace
průmyslu prostřednictvím Modernizačního
fondu (odhadem 76 miliard korun v závislosti na výnosech z emisních povolenek)
a inovativní nízkouhlíkové technologie
prostřednictvím Inovačního fondu. Na podporu transformace uhelných regionů vznikne
nový Fond pro spravedlivou transformaci,
ze kterého Česká republika získá 41 miliardu
korun. Z programu Horizont Evropa budou
financovány věda a výzkum spjaté se zelenou transformací. Energetická infrastruktura
bude podporována i z Nástroje pro propojení
Evropy. Výhodné půjčky pro podniky investující do environmentálních technologií pak
budou k dispozici z programu InvestEU.
Nejméně 30 procent rozpočtu přímých plateb
společné zemědělské politiky by mohlo
být směřováno na ekorežimy (49 miliard
korun). Aktivity spojené s ochranou klimatu
a životního prostředí budou financovány
i z prostředků Evropského zemědělského
fondu regionálního rozvoje a programu LIFE.
Do transformace je pochopitelně třeba zapojit kromě evropských zdrojů rovněž národní
prostředky a mobilizovat soukromý kapitál.
Česko navíc potřebuje výrazně zefektivnit
a zrychlit proces přípravy projektů, aby mohlo
uvedené prostředky účinně čerpat. n
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Tým HAVEL & PARTNERS
tvoří 220 právníků a daňových
poradců a 500 spolupracovníků.

HAVEL & PARTNERS

Stále s napjatými plachtami,
nástrahám navzdory
Největší nezávislá právnická kancelář v tuzemsku a střední Evropě vytěžila svou zkušenost
ze složitých let 2008–2010, z nichž vyšla silnější než předtím. Vedení HAVEL & PARTNERS
příchod aktuální krize očekávalo a už před dvěma lety se na ni začalo připravovat. A byť pak
udeřila v jiné podobě, bylo na co navázat. „Uvědomili jsme si, že musíme transformovat
portfolio služeb. Zefektivnit fungování, reagovat rychle a přizpůsobit se situaci se na pozadí
pandemie ukazuje jako klíčová výhoda,” podtrhuje řídící partner kanceláře Jaroslav Havel.
Situace, kterou zažíváme v souvislosti s pandemií koronaviru, klade na manažery nároky,
které nemají obdoby. Ze dne na den museli
přizpůsobit myšlení a strategii vedení firmy
pro boj s neviditelným nepřítelem, který
významně zasáhl do všech oblastí byznysu.
Jako neporažený může z této bitvy vyjít jen
manažer, který dokáže rychle a adekvátně
zareagovat na vzniklou situaci a co nejrychleji se změnám přizpůsobit. Když se mu to
povede, získá náskok před konkurencí.
To jsou slova Jaroslava Havla, řídícího partnera HAVEL & PARTNERS, největší nezávislé
právnické kanceláře ve střední Evropě. Firma
nabízí nejkomplexnější domácí a zahranič-
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ní poradenství pro všechny právní oblasti
a podnikatelská odvětví. Sbírá prestižní
ocenění za odbornost i značku, stará se
o získávání a výchovu talentů, je nejvyhledávanějším zaměstnavatelem v oboru.
Ihned v březnu, kdy byla vláda v souvislosti
s pandemií nucena přijmout bezprecedentní opatření, nabídla kancelář, pro niž pracuje
více než 220 právníků a daňových poradců, svým klientům mimořádnou podporu
a spolupráci. „Dopady krize umíme řešit
s klienty velmi komplexně, a to i výrazně
nad rámec pouhých právních a daňových
otázek, ale i legislativně a obchodně, vztahově či strategicky,” uvádí Jaroslav Havel.

Budování prestižní značky
Příběh společnosti, která se stará o přibližně
100 z 500 největších světových společností
(podle Fortune 500) a o téměř 50 firem ze
žebříčku Czech Top 100, se začal psát v roce
2001. Pětice mladých právníků s věkovým
průměrem 27 let si tehdy předsevzala, že
bude poskytovat špičkové právní služby
s mezinárodním přesahem – a založila advokátní kancelář Havel & Holásek. „Začali
jsme v nejhorší možné době. Žádná kancelář,
patřící k první 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 téměř 20 let jsme

30 let TRANSFORMACE

6

kanceláří

2000
klientů

90

zemí světa

12

světových jazyků

70 %

2020: nejúspěšnější rok
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. Celková hodnota
transakcí za posledních 15 let převyšuje
částku 700 miliard korun.
Hlavním kapitálem, který dostal HAVEL
& PARTNERS na vrchol česko-slovenské
advokacie, jsou špičkoví právníci. Firma
klade velký důraz na získávání a další rozvoj
talentovaných právníků napříč senioritou.
Výsledek? Kancelář je podle české soutěže
TOP Zaměstnavatelé šest let po sobě nejžádanějším zaměstnavatelem ve svém oboru.
Podle kritérií, jakými jsou známost, budování
brandu, inovace nebo proslulost, je kancelář
také pětinásobným držitelem titulu Czech
Business Superbrands, který monitoruje
nejlepší značky na českém trhu.

Krize jako příležitost
Recept na úspěch má Jaroslav Havel zdánlivě
prostý: být vždy připravený na změny, umět
je vytěžit a mít kvalitní lidi. „Z minulé krize z let
2008 a 2010 jsme vyšli silnější, a to díky přizpůsobení našeho byznys modelu. Po těchto
zkušenostech jsme si nyní uvědomili, že musíme efektivně transformovat portfolio služeb.
Zefektivnit fungování a stát se konkurenceschopnějším se na pozadí pandemie ukazuje
jako klíčová výhoda,” doplňuje Havel.
Pomohly také nové technologie a propracovaná digitální strategie. Kromě digitalizace
služeb i marketingu se HAVEL & PARTNERS
podílí na krizové legislativě, poskytuje svým
klientům online vzdělávání. Připravila komplexní informační servis k pandemii, zapojila
se do řady bezplatných online poraden,
významně navýšila své pro bono aktivity.
V neposlední řadě spolupracuje s řadou
klíčových asociací a komor včetně Hospodářské komory ČR na snižování dopadů
následků pandemie na českou a slovenskou
ekonomiku.
V souvislosti s aktuálním poklesem české
ekonomiky, jehož důsledkem byly a jsou
závažné finanční problémy mnohých firem,

Fota: EPRAVO / Ondřej Pýcha

případů
s mezinárodním prvkem

ve Florentinu. Od roku 2018 působí firma
pod názvem HAVEL & PARTNERS.

Jaroslav Havel, řídící partner HAVEL & PARTNERS.

Od roku 2014 sídlí pražská kancelář v moderním administrativním komplexu ve Florentinu.

vytvořili důvěryhodnou firemní značku, kterou klienti dobře znají a sami vyhledávají,
neboť ví, že jim dokážeme vždy poskytnout
rychlé a kvalitní služby na špičkové mezinárodní úrovni,“ říká jeden ze zakladatelů kanceláře Robert Nešpůrek.

„Od března zažíváme v naší kanceláři nebývalou vlnu solidarity. Ještě více jsme posílili vzájemnou spolupráci a pracovali s obrovským
nasazením, abychom našim klientům poskytli
v této obtížné době maximální podporu. Jsem
velice rád, že všechny kolegyně a kolegové
jsou zdravotně v pořádku, ale také motivovaní
k další práci. Věřím, že k tomu přispěla i řada
ocenění naší práce, ať už to bylo nejprestižnější globální ocenění Chambers Europe Awards
pro nejlepší advokátní kancelář v České
republice či vynikající ratingy a řada cen v soutěži Právnická firma roku na Slovensku a v tuzemsku, kde jsme se stali absolutním vítězem.
Rok 2020 je v tomto směru nejúspěšnějším
v naší historii,“ doplňuje Robert Nešpůrek.

Důležitým mezníkem se stal rok 2005, kdy
společnost ukončila čtyřleté partnerství s firmou Deloitte a vydala se na cestu bez strategického partnera. Tržby i zisk kanceláře se
do roka zdvojnásobily. Následoval personální
a ekonomický růst, a to i v době globální finanční krize. V roce 2014 odešel Jan Holásek,
a pražská kancelář se přestěhovala z Ungeltu
do moderního administrativního komplexu

oznámila kancelář vytvoření unikátního týmu
pro financování, restrukturalizace a insolvence. „Aktuálně máme největší odborný tým
právníků zkušených v této oblasti, který je
připraven klientům v obtížné finanční situaci
nabídnout nejucelenější právní poradenství
na česko-slovenském trhu,” říká Jaroslav
Havel.
Stěžovat si v bouři na to, že jsou velké vlny,
nemá podle něj význam. „Je potřeba rychle
rozhodnout, jak napnout plachty, aby loď
plula správným směrem. Vnímejme nynější
krizi jako příležitost, ze které můžeme vyjít
znovu posíleni,” uzavírá řídící partner Jaroslav Havel. n
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HAYS

Pandemie převrátila
trh práce vzhůru nohama
Svět práce se už roky dotýká tématu práce na dálku – práce z domova. Přestože ji některé
společnosti zavedly jako součást svého obchodního modelu, nebyla široce rozšířena. Covid-19
na tuto otázku odpověděl jasně. Práce z domova na rozumné úrovni je pro obchodní organizace skutečně dobrá, zaměstnanci mohou být produktivnější a lépe zvládat rovnováhu mezi
pracovním a soukromým životem, říká generální ředitel pro Českou republiku Sándor Bodnár.
Můžete představit nadnárodní společnost
HAYS, její cíle a strukturu?
HAYS je globálním leaderem v náboru kvalifikovaných pracovníků a specialistů napříč
mnoha odvětvími a profesemi. Celosvětově
zaměstnává 12 tisíc odborníků ve 33 zemích,
zastřešujících 20 oborových specializací.
Zabývá se náborem na trvalá i dočasná
pracovní místa či na kontraktové role. Nad
rámec standardního databázového vyhledávání nabízí svým klientům velmi komplexní
služby, včetně služeb přímého vyhledávání,
outplacement nebo outsourcing náboru zaměstnanců. V komplikovaném světě náboru
je naším posláním najít ten nejlepší talent
pro každou společnost rychleji a snadněji
a eliminovat rizika s náborem spojená.

Než přišel covid-19 a zamíchal kartami
na trhu práce, mluvili jsme o trhu práce,
který je ovládán především uchazeči. To znamená, že poptávka po kvalifikovaných lidech
je vyšší než počet dostupné pracovní síly
- kandidáti jsou proto v příznivé pozici. Nyní,

A do třetice?
Dalším pozoruhodným specifikem tohoto
regionu je přítomnost SSC (Shared Services
Business Centers) a BPO (Business Process
Outsourcing) – takové organizace v jiných
zemích po celé Evropě jen těžko najdete.
Z globálního hlediska může CEE regionu
konkurovat pouze Asie.

V České republice působí HAYS od roku 1998
a pracuje s klienty i uchazeči ze dvou kanceláří v Praze a v Brně. Zaměstnáváme vice než
80 odborných konzultantů.

Jaké jsou vaše šéfovské ambice a plány?

Vedete HAYS pro Českou republiku
a Rumunsko, odkud jste přišel. Čím jsou
postkomunistické země, označované jako
CEE, zajímavé nebo atypické?
Regionem CEE v HAYS máme na mysli Českou republiku a Slovensko, Maďarsko, Polsko
a Rumunsko. Sám jsem pracoval ve čtyřech
zemích tohoto regionu, takže mohu spolehlivě potvrdit, že má svá specifika a unikátní
charakteristiku. Zmíním tři hlavní.
Tento region je vysoce konkurenceschopný
z hlediska zahraničních investic, díky vynikající
kombinaci vysoké intelektuální infrastruktury
a (stále) relativně nízkých nákladů na pracovní
sílu. Profesionálové ve všech těchto zemích
mají skvělé dovednosti, které jsou žádané
nadnárodními společnostmi, ať už jde o technické dovednosti nebo jazykové schopnosti.
Region střední a východní Evropy je bezpečným a velmi oblíbeným cílem pro vytváření
nových nebo rozšiřování stávajících technických center (IT nebo strojírenství) nebo center
sdílených služeb (finance, účetnictví, HR,
logistika, nákup nebo zákaznická centra).
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R&D Engineering, Life Sciences byl tento
posun velmi malý nebo k němu ve skutečnosti vůbec nedošlo, v některých dalších byla
změna patrnější, např. obchod a marketing,
maloobchod, administrativa, reality. Avšak
i při plném covid-efektu je trh práce s bílými
límečky stále poháněn kandidáty. V důsledku
organického růstu trhů a velkých zahraničních investic vznikla řada nových pracovních
míst, a proto jsou tyto trhy více motivovány
aktivitou uchazečů, než trhy západní.

Sándor Bodnár
Pochází z Budapešti, kde vystudoval
obchod a ekonomii. Svou pracovní kariéru věnoval personalistice a náboru.
Profesní zkušenosti má i z jihovýchodní
Asie, kde pracoval pro globální personální poradenskou skupinu zabývající
se náborovými projekty a aktivitami
pro rozvoj podnikání.

když virus způsobil zpomalení či zastavení
náborových aktivit většiny firem, se trh práce
s tzv. „bílými límečky” posunul více směrem
k rovnováze, kde se poptávka a nabídka
postupně vyrovnává. V některých oblastech,
např. typicky technické segmenty jako IT,

Do HAYS v České republice jsem vstoupil
v obtížném období, přímo uprostřed první
vlny covidu. Mým hlavním cílem bylo nejprve
analyzovat naše současné aktivity, zjistit, kde
jsou naše klíčové příležitosti k růstu, a zaměřit se na ně. Dobrá zpráva je, že zde mám
úžasný tým, v pražské i brněnské pobočce
máme výjimečné odborníky na jednotlivé
segmenty a mohu na nich stavět. Dalším
krokem byla stabilizace našeho podnikání,
vybavení našich kolegů a tedy našich klientů
a kandidátů dovednostmi potřebnými
k efektivnímu fungování za těchto nových
okolností, což zahrnovalo především práci
na dálku, řízení projektů někdy plně online
a udržování kvality našich služeb i při méně
interakcích tváří v tvář. Věřím, že jsme v tomto ohledu odvedli skvělou práci.
Naším dalším cílem je zajistit, aby se náš tým
rozšiřoval o správné nové kolegy, ale i o nové
klienty. Vytvořili jsme silné a neprůstřelné
strategie v rámci skupiny HAYS i lokálně, na základě specifik českého trhu. Nyní je na čase
zavést tyto strategie do praxe a zahájit hru –
a to je opravdu vzrušující, musím přiznat!

Fota: HAYS

30 let TRANSFORMACE

„Během svých sedmi let v HAYS jsem vždy považoval českou pobočku za jednu z nejúspěšnějších v regionu. S českým týmem a klienty bych rád pokračoval
v posílení pozice HAYS na českém trhu práce,“ řekl ke svému jmenování v dubnu 2020 Sándor Bodnár.

V srpnu jste publikovali speciální průzkum o dopadech současné krize na trh
práce, která zjištění vás překvapila a která
nikoli?
Pokud se bavíme o pracovním trhu specialistů a kvalifikované pracovní síly, 55 procent
respondentů průzkumu potvrdilo, že jsou
ochotni změnit zaměstnání v případě, že se
objeví zajímavá pracovní nabídka. Vzhledem
k současné situaci jsme očekávali, že bude
méně lidí ochotných ke změně v případě,
že k ní nejsou urgentně tlačeni okolnostmi.
Bylo také pozitivním zjištěním, že vice než
60 procent lidí bylo spokojeno s tím, jak jejich
vedení zareagovalo na příchod pandemie
a implementaci souvisejících změn.
Na druhé straně, největším problémem
zůstává komunikace napříč společnostmi
– ta byla výzvou v období před příchodem
covidu-19. Teď, když pracuje více lidí na dálku,
se tento rozpor může dále prohlubovat.
V určitých souvislostech se mluví v souvislosti s pandemií dokonce o přínosech, jaký
je váš názor?
Je důležité říci, že pandemie pravděpodobně navždy změnila náš pracovní život. Lidé
v mnoha profesích potřebovali přejít na práci
na dálku prakticky ze dne na den, aniž by
věděli, co mohou očekávat. Velké společnosti

Všechny technologie, jako jsou
Teams, Zoom nebo jiné, nám
pomáhají tuto situaci zvládnout,
to je jisté. Ale nic se opravdu
nemůže srovnávat s přímým,
osobním kontaktem.
používají pro vzdálenou práci různé platformy, měly předchozí zkušenosti s prací na dálku, většinou umí řídit týmy, které nesdílejí
jedno pracoviště. Ale pro spoustu společností to byla zcela nová zkušenost. Všechny
technologie, jako jsou Teams, Zoom nebo
jiné, nám pomáhají tuto situaci zvládnout,
to je jisté. Ale nic se opravdu nemůže
srovnávat s přímým, osobním kontaktem.
Tato situace nám ukázala, že digitální dovednosti jsou zásadní a i ti, kdo nemají chuť tyto
nové aplikace používat, se musí novému způsobu práce podřídit. Ve skutečnosti se tyto
změny netýkají jen práce, staly se nedílnou
součástí našeho soukromého života. Online
komunikujeme s úřady, absolvujeme na dálku
i lékařské konzultace a tak dále. Svět práce se
v posledních letech stále intenzivněji dotýká
tématu práce na dálku – práce z domova.
Přestože ji některé společnosti zavedly jako
součást svého obchodního modelu, stále
nebyla široce rozšířena. Covid nám na tuto

otázku odpověděl jasně a můj výklad je následující: práce z domova na rozumné úrovni
je pro obchodní organizace skutečně dobrá,
zaměstnanci mohou být produktivnější a lépe
zvládat rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Je však prokázáno, že nadměrná práce z domova je nebezpečná a v mnoha
ohledech poškozuje pohodu zaměstnanců
a celkově pak i výkon společností.
Jaké profese mohou vzejít z krize jako „in”
a které budou „out”?
V době pandemie se snížila poptávka po zaměstnancích v pohostinství, maloobchodu,
cestovním ruchu nebo v administrativě. Další
vývoj na trhu úzce souvisí s tím, jak se bude
vyvíjet dále situace kolem covidu. Některé
restaurace, hotely nebo obchody se pravděpodobně znovu neotevřou. Neznamená to,
že nebudou existovat pracovní příležitosti
pro prodavače nebo číšníky. Pandemie masivně urychlila automatizaci. Můžeme vidět
nové příležitosti přicházející v IT související
s internetem věcí, ve strojírenství můžeme vidět velký důraz na výzkum a vývoj.
Společnosti zavádějí nebo zdokonalují
týmy digitálního marketingu a e-commerce
a snaží se mít co nejvíce služeb dostupných
online. Se zvýšenou online aktivitou lidí také
roste potřeba profesionálů v oblasti kybernetické bezpečnosti, aby byl náš online svět
bezpečný. n
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Hospodářská komora ČR

Oporu poznají firmy
až v těžkých dobách
Hospodářská komora se vyvíjí s tím, jak se vyvíjí samotné podnikání v tuzemsku. Technologie
jsou dneska z pohledu 90. let velké sci-fi. Kvůli koronaviru se naše práce ve velkém přesunula
do online světa. Jestli je v něčem covid-19 krokem vpřed, tak je to pokrok v internetové
a digitální gramotnosti, myslí si staronový prezident Komory Vladimír Dlouhý.
Jakou roli sehrála Hospodářská komora ČR
v uplynulých třech dekádách?
Role Hospodářské komory je od začátku její
novodobé historie v 1992 zásadní zejména
ve zlepšování podnikatelského prostředí
v České republice. Za téměř tři desítky let
se Komora vypracovala v konstruktivního
partnera státní správy při vytváření co nejlepších podmínek pro velké firmy i ty nejmenší
živnostníky. Co se týká doby, kdy v čele Komory stojím, musím uznat, že od roku 2014
jsme ušli velký kus cesty. HK platí za jednoho z hlavních opinion makerů při tvorbě
podnikatelské legislativy, pravidelně svá
stanoviska a šetření prezentuje v mediálním
prostoru. V neposlední řadě se od té doby
zvýšilo její renomé i prestiž. To jsou aspekty,
které pomáhají nejen firmám, ale celému
hospodářství.

působení na resortu průmyslu a obchodu,
kde jsem strávil skoro osm let. Prezident
Hospodářské komory i jeho nejbližší tým by
měli především hájit zájmy firem za všech
okolností, což jsme myslím dostatečně prokázali hlavně v posledních měsících. Oněch

Co se týká doby, kdy v čele
Komory stojím, musím uznat,
že od roku 2014 jsme ušli velký
kus cesty. HK platí za jednoho
z hlavních opinion makerů při
tvorbě podnikatelské legislativy,
pravidelně svá stanoviska
a šetření prezentuje v mediálním
prostoru. V neposlední řadě se
od té doby zvýšilo její renomé
i prestiž. To jsou aspekty, které
pomáhají nejen firmám, ale
celému hospodářství.

Vidíte někde zlomové okamžiky práce
Komory?
Ze své pozice mohu hodnotit dobu od zmiňovaného roku 2014. Za těch více než šest
let se Komora v mých očích změnila k nepoznání. Navýšili jsme počet členských firem
na více než 16 tisíc, počet začleněných společenstev dosáhl 125. To je pro mě důkazem,
že podnikatelům poskytuje Komora kvalitní
servis a umí se za ně postavit za každé situace. Pro mě osobně je zlomovým okamžikem
letošní rok, kdy naši zemi postihla koronavirová krize. Právě to byl moment, kdy se síla
Hospodářské komory naplno projevila. Pro
podnikatele pravidelně aktualizujeme aktuální covidové informace, provozujeme pro
ně s partnery bezplatnou poradnu a denně
se vládou vyjednáváme o tom, aby se české
firmy dostaly z krize co nejrychleji. Pozitivní
zpětná vazba firem je důkazem, že to děláme
dobře. Zkrátka si myslím, že opravdovou
oporu podnikatelé poznají právě v těžkých
dobách.
Jaký je poměr spokojenosti a rezerv ve vaší
vlastní práci?
Těch více než šest let je poměrně velký kus
života. Délkou svého dosavadního mandátu se navíc blížím svému ministerskému
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Zejména technologie jsou dnes z pohledu
90. let velké sci-fi. Např. strojírenství i sektor
automotive se z pohledu digitalizace skutečně posunuly. Ale i ti nejmenší podnikatelé
nové technologie využívají. Internet i mobilní
telefony výrazně zrychlily všechny procesy

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý se
zúčastnil 9. září 2020 v Praze Národního průmyslového summitu 2020. Do čela komory byl znovu
zvolen na konci června.

šest let bylo mnohdy velmi náročných a ne
vždy se nám podařilo stoprocentně dosáhnout vytyčených cílů. Základem je, že nás
vláda, zákonodárci, sociální partneři a hlavně
podnikatelé plně respektují a hlas Komory je
pravidelně slyšet.
Jaká byla komora v 90., nultých a 10. letech,
kam se posouvala a měnila?
Hospodářská komora se vyvíjí s tím, jak
se vyvíjí samotné podnikání v tuzemsku.

a řízení firem. Není to jenom český fenomén,
vyvíjí se celý svět. I proto na Komoře výrazně
iniciujeme větší podporu digitalizace a s ní
spojené infrastruktury, musíme investovat
do oborů budoucnosti, které nám zajistí
vysokou přidanou hodnotu ve výrobě, a tím
pádem i přirozeně vyšší mzdy. I naše práce
na Komoře se teď v posledních týdnech
a měsících přesunula ve velkém do online
světa. Jestli je v něčem koronavirus krokem
vpřed, tak je to pokrok v internetové a digitální gramotnosti.
Kde vidíte komoru za několik let?
Hospodářská komora bude tak silná, jak
bude silná její členská základna, tedy firmy.
Jsem přesvědčen, že i za několik let budou
podnikatelé hlavním motorem rozvoje české
ekonomiky. A já udělám vše pro to, aby pro
svou práci měli co nejlepší podmínky. To
znamená co nejméně administrativy, efektivní a snadný daňový systém i odpovídající
podpora státu, například v oblasti investic
do nových technologií. n
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Podnikání není
jen o obchodu
Je dobré být členem Hospodářské komory, protože informuje členy o aktuálních změnách,
novinkách a zároveň umí i poradit. A naopak, prosperující firmy jsou přínosem pro
případnou výměnu zkušeností – nejen pro Komoru, ale i pro ostatní firmy, říká nedávno
zvolený viceprezident HK Radek Jakubský.
Máte dlouholeté zkušenosti z práce pro
Krajskou hospodářskou komoru Královéhradeckého kraje, proč jste se rozhodl
kandidovat na významnou funkci v centrále Hospodářské komory?

Zároveň jsem svým založením „spojovač“.
Uvědomuji si, že právě spolupráce je klíč
k úspěchu. Jako předseda představenstva
Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje preferuji spolupráci a výměnu
zkušeností s ostatními regiony.
Po svém zvolení jste prohlásil, že chcete
začít vyjednávat s vládou a všemi ministerstvy pro přípravu na příchod druhé
vlny pandemie koronaviru. Ta už je tady,
jak jste v tomto nastavení efektivní spolupráce pokročil?
Nečekal jsem ani chvíli. Nové vedení
Komory jednalo s ministrem průmyslu
a obchodu, ministryní práce a sociálních
věcí, ministrem zahraničních věcí a s dalšími. Mimo to připravujeme pro vládu a pro
její Národní ekonomickou radu podklady
a posíláme stanoviska k jednotlivým
opatřením a případným výjimkám.
Snažíme se vládu informovat o tom, co
podnikatelé opravdu potřebují. To, jak s tím
ve finále naloží, však nedokážeme ovlivnit.
Je to maximum, čeho jsme mohli dosáhnout. Upřednostnili jsme konstruktivní
návrhy a vyjednávání před bezobsažnou
kritikou, která nikomu nepomůže.
Stojíte v čele úspěšné rodinné firmy,
k čemu je pro vaše podnikání dobrá cent-

Foto: HK ČR

I v naší rodinné firmě se snažím posouvat
neustále dál. Nejen díky svému pracovnímu rozhledu a zkušenostem, o které bych
se rád podělil, ale také proto, že jsem byl
v minulém období člen představenstva
Hospodářské komory (HK) ČR, jsem se
rozhodl kandidovat. Jako viceprezident se
mám možnost potkávat s významnými
osobnostmi, od kterých se můžu leccos
naučit a zároveň si s nimi můžu vyměnit
názory, zkušenosti. Toho si nesmírně
cením.

Radek Jakubský byl v červenci 2020 zvolen na tři roky jedním z viceprezidentů HK ČR.

Českým firmám pomůžeme
především tím, že jim otevřeme
dveře na zahraniční trhy
a ukážeme cestu.
rální či krajská HK, a naopak, v čem
je přínosem prosperující firma pro HK?
Podnikání není jen o obchodu. Nástrah,
které čekají na každého podnikatele, je
opravdu hodně a je mnohdy těžké se
ve všem orientovat a vyznat se. Proto je
dobré být členem Komory, která informuje
členy o aktuálních změnách, novinkách
a zároveň umí i poradit.

Komora potřebuje více komunikovat, a to
především efektivně. Musí vědět, co chtějí
její členové, znát jejich potřeby a tomu
uzpůsobit i nabízené služby.
Jako viceprezident se chcete věnovat
zahraničním trhům a pomoci českým
firmám, aby se na tyto trhy dostaly.
Jak se o to hodláte zasadit a s kým
máte v úmyslu spolupracovat?
V současné době běží intenzivní jednání s ministerstvy, s agenturou CzechTrade, Exportní
bankou, Svazem průmyslu a dopravy a dalšími.

Prosperující firmy jsou přínosem pro případnou výměnu zkušeností, ale to nejen pro
Komoru, ale i pro ostatní firmy.

Připravujeme společné projekty a komunikujeme online, takže nás ani covid-19
nezastaví. Máme za sebou první exportní
konference. Jako zajímavý trh se jeví například Velká Británie, Norsko, Island nebo
Blízký východ.

Netajíte se názorem, že práci HK ČR je
třeba posunout o stupeň výše. V čem konkrétně, kde vidíte rezervy?

Českým firmám pomůžeme především tím,
že jim na tyto zahraniční trhy otevřeme
dveře a ukážeme cestu. n
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Eva Zamrazilová

Transformace se povedla.
Ale pozor na nové výzvy
Česká republika se z plánované ekonomiky se značným infrastrukturním a investičním
deficitem proměnila v moderní tržní ekonomiku se stabilním finančním systémem
a dostatečným právním základem. To však neznamená, že je možné rezignovat na výzvy, jež
před tuzemským hospodářstvím stojí. Jde o koncentraci výroby a exportu na automobilový
průmysl, extrémně vysoký podíl firem pod zahraniční kontrolou, procykličnost fiskální
politiky a nepřipravenost na stárnutí populace. Z těchto rizik se mohou stát podobné
překážky, před nimiž stála země před 30 lety v podobě nutnosti transformovat ekonomiku.
V uplynulých třech desetiletích prošla česká
ekonomika řadou změn, ačkoli se její zásadní charakter nezměnil. Vždy patřila, patří
a bude patřit mezi ekonomiky menšího až
středního rozměru, s limitovanou surovinovou základnou, jejíž těžiště tvoří obchodní
potenciál zboží a služeb.
Rozpad RVHP na přelomu 80. a 90. let
minulého století představoval přelom, který
přinesl šanci i riziko zapojení do mezinárodních obchodních vztahů. Po desetiletích,
která deformovala českou ekonomiku pro
potřeby RVHP, se český vývoz potřeboval
uplatnit na náročnějších trzích západní Evropy a vyspělého světa.

Od počátku roku 1996 budil deficit běžného účtu obavy ohledně udržitelnosti
vnější rovnováhy, protože zpomaloval příliv
zahraničního kapitálu. Negativní tendence
kulminovaly na přelomu let 1996 a 1997:
růst se zpomaloval, deficit běžného účtu se
prohluboval, zpřísňovala fiskální i měnová
politika. Současně se investoři začali stahovat z řady rozvíjejících se ekonomik kvůli
krizi v Asii a nákaza se přelila i do Česka,
když v květnu 1997 nastal spekulativní útok
na českou měnu. Tato měnová krize může
být zpětně hodnocena jako dno prvního
hospodářského posttransformačního
cyklu.

Hospodářský výkon je obecně charakterizován
ukazatelem hrubého domácího produktu.
V roce 1990 dosáhl HDP 675 miliard korun,
v roce 2019 5749 miliard korun, což je 8,5násobek. Ve stálých cenách roku 2015 činila výše
HDP 2,964 miliardy korun, v roce 2019 pak
5,267 miliardy, což dělá růst o 77,7 procenta.

Za důležitý milník je možné označit rok
2001, kdy poprvé obchodní bilance s původní EU-15 skončila přebytkem. Od roku
2002 česká ekonomika profitovala ze silné
zahraniční poptávky a vysokého přílivu
přímých zahraničních investic. Po konsolidaci bankovního sektoru se obnovila
i úvěrová kreace domácích bank. Růst byl
doprovázen relativně nízkou inflací a nezaměstnaností. Za nejúspěšnější období
lze považovat roky 2005–2007 s průměrným růstem HDP o 6,5 procenta, přispíval
k němu čistý export a stabilně vysoká
domácí poptávka.

90. léta: propad a ožívání,
dotování importu, měnová
krize
Prvních pět let transformace bylo ve znamení
hlubokého propadu. V roce 1991 poklesl HDP
o více než 10 procent, na úroveň roku 1990
se vrátil teprve v roce 1996. Během let 1992
a 1993 už ekonomika tak prudce neoslabovala, nicméně ožívat a fungovat jako tržní
hospodářství začala až v období 1994 až 1995.
Tažena byla zejména domácí poptávkou,
a to spotřebitelskou a investiční. Nasycena
nebyla, což se projevilo v masivním růstu
dovozu financovaného úvěry. Průměrné tempo růstu úvěrů dosáhlo v letech
1994–1997 přibližně 14 procent. Situace
vyústila do rychlého prohlubování zahraniční nerovnováhy obchodní bilance, běžného
účtu i celé platební bilance.
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či vyvolá nové nerovnováhy. Základním problémem bylo, že fázi vysokých
obchodních deficitů neprovázela potřebná mikroekonomická restrukturalizace.
Ekonomické oživení nebylo taženo růstem
úvěrů – bankovní sektor byl ve špatné
situaci, ekonomika zažívala credit crunch.
Hlavním zdrojem růstu hospodářství se
staly přímé zahraniční investice a uvolněná fiskální politika. Příliv prostředků
z ciziny nahradil chybějící domácí kapitál
a sílil od roku 1998. Zahraniční investoři
těžili z investičních pobídek vlády, rovněž
bankovní sektor ovládli vlastníci z ciziny.
Do ekonomiky přinesli nejen finanční
prostředky, ale také moderní technologie
a management.

Předsedkyně Národní rozpočtové rady (NRR)
Eva Zamrazilová na tiskové konferenci ke zveřejnění
druhé Zprávy o dlouhodobé udržitelnosti veřejných
financí.

2000–2007: zahraniční
investice jako motor růstu
Po konsolidaci vnější nerovnováhy a finanční nestability začala ekonomika pozvolně ožívat na přelomu let 1999 a 2000.
Znovu se však objevily otázky, zda půjde
o růst položený na zdravých základech,

Finanční krize 2008-2013
První dopady finanční krize začala česká
ekonomika pociťovat v závěru roku 2008.
Na rozdíl od ostatních vyspělých zemí
nebyl zasažen finanční sektor. Hlavní náraz
přišel v roce 2009, kdy HDP poklesl o 4,5 %,
pokrizové zotavování bylo v letech 2010
a 2011 váhavé a mělké. Poté následovalo
šest čtvrtletí hospodářské recese (od počátku roku 2012 do poloviny roku 2013), a to
na pozadí relativně solidního exportního
výkonu ekonomiky.
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Předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová vystoupila loni v březnu na bezpečnostní konferenci u příležitosti 20. výročí vstupu České republiky
do NATO s podtitulem Naše bezpečnost není samozřejmost.

Mainstreamové vysvětlení viní z toho stavu
především fiskální konsolidaci ekonomiky,
kdy spotřebu domácností reálně utlumily
dvě vlny zvýšení DPH. Spotřeba domácností
klesla v roce 2012 o historicky rekordní 1,1
procenta. Poptávka po investicích se dostala
do ostrého kontrastu se solidním exportním
výkonem. Export zboží ožil velmi rychle
a v letech 2010–2012 rostl v průměru 10procentním tempem. Investice přitom klesaly
v průměru ročně o 0,7 procenta.
Částečné vysvětlení přináší změna strategie zahraničních investorů. Do konce roku
2013 přitekly do země celkem 3,2 bilionu
korun přímých zahraničních investic (76
procent HDP). To byla jedna z nejvyšších
hodnot v rámci vyspělých zemí (OECD).
V podnikové sféře vytvářely firmy pod
zahraniční kontrolou přibližně polovinu
hrubé přidané hodnoty, polovinu investic
a dvě třetiny zisku. Rozhodnutí o tom, zda
bude zisk reinvestován nebo repatriován
formou dividend, bylo plně v kompetenci
vlastníka.
A právě do rozhodování přinesl rok 2008
zásadní obrat. Do té doby zůstávala přibližně
polovina zisku v těchto firmách jako reinvestice, od roku 2009 tento poměr změnil. Pro

českou ekonomiku to mělo dopad v podobě
oslabení celkové investiční aktivity.

2014–2019: Návrat k růstu,
silná a slabá místa
K růstu se ekonomika nadechla od druhé
poloviny roku 2013. Hlavním faktorem
bylo oživení spotřeby domácností, které se
vyrovnaly s dvojím zvýšením DPH. Od roku
2014 ožily i investice, zesílil exportní výkon
podpořený slabou korunou. V celém období
2014 až 2019 byla v roli tahouna domácí poptávka – spotřeba domácností rostla setrvale
tempem mezi třemi a čtyřmi procenty ročně.
Platí, že export je páteří české ekonomiky,
od něhož se odvíjí spotřeba a investice. Poměr mezi vývozem zboží a služeb a HDP se
od roku 1995 do roku 2011 postupně zvýšil
ze 40 procent nad 70, kde s menšími výkyvy
pohyboval během celé uplynulé dekády.
Struktura exportu se posunovala směrem
k dominanci strojírenského vývozu, který
se od roku 2005 na celkovém vývozu podílí
více než polovinou. Vývoz automobilů představuje necelou pětinu vývozu, subdodavatelská odvětví jsou rozprostřena i do jiných
než strojírenských oborů.

Dovozní potřeby ekonomiky se naopak
výrazněji nezměnily. Jsou dány vysokou
dovozní náročností vývozu a investic, stejně
jako surovinovou a palivovou nesoběstačností ekonomiky, k nimž se přidala dovozní
závislost v jiných oblastech (potraviny, léky
či chemické výrobky).
Pro období po roce 2014 je také příznačné
rostoucí napětí na trhu práce – tři roky
uměle oslabované měny posunuly výkon
ekonomiky ve struktuře, která vyžadovala stále větší objem pracovních sil. Tlak
na trhu práce sílil od roku 2016, od počátku
roku 2018 přetrvával převis počtu volných
pracovních míst nad počtem nezaměstnaných. Růst produktivity práce zaostal
za růstem reálných mezd a jednotkových
mzdových nákladů, což byl jeden z faktorů
inflace. Ta se zvýšila a během posledních
deseti měsíců se dokonce nachází nad horní hranicí tolerančního pásma tří procent.
K vnitřním nerovnováhám přispívala
i uvolněná fiskální politika, která působila
procyklicky expanzivně. V dobrých časech
by přitom měla malá otevřená ekonomika
tvořit ve veřejných financích rezervy, které
by se daly rozpustit v časech slabého růstu,
recese nebo krize. n
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Pád IPB, povodně, vstup do
změny vlastníků, pokuta za

Po útocích na Světové obchodní centrum a budovu
Pentagonu v USA 11. září 2001 chránila česká armáda tehdejší sídlo Radia Svobodná Evropa.

Na konci druhého tisíciletí byla spuštěna první
on-line verze obchodu Alza. V roce 2019 byly
jeho tržby téměř 30 miliard korun.

Český stát byl v roce 2003 v mezinárodní arbitráži odsouzen k zaplacení 10,5 miliardy korun
náhrady škody společnosti CME, odkud v roce
1999 ředitel Vladimír Železný vyvedl licenci.

Ničivé povodně v roce 2002 některým místům paradoxně pomohly k nastartování obnovy. Na snímku
jsou Ústí nad Labem (vlevo) a pražský Karlín v srpnu 2002 a o 15 let později.
Před 20 lety otřásla bankovním sektorem
v České republice tíživá situace kolem Investiční
a Poštovní banky (IPB). V červnu 2000 vzali
klienti její přepážky útokem. ČNB musela uvalit
nucenou správu.

Na 1. máje 2004 vstoupila Česká republika
do Evropské unie. Premiér Vladimír Špidla
v předvečer navštívil oslavy tohoto kroku
v Praze Na Můstku.
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Český ministr vnitra Ivan Langer se slovenským
protějškem Robertem Kaliňákem v prosinci
2007 symbolicky přeřízli hraniční závoru jako
symbol vstupu do Schengenského prostoru.

V roce 2000 byla v Česku spuštěna druhá
jaderná elektrárna. Výkonný ředitel JE Temelín
František Hezoučký (vlevo) a ministr průmyslu
a obchodu Miroslav Grégr sledují zahájení první
řízené štěpné řetězové reakce 11. října 2000.

30 let TRANSFORMACE

EU a Schengen,
CME

2000–2019

Do Česka si našla cestu další automobilka. V listopadu 2008 byla v Nošovicích na Frýdecko-Místecku zahájena výroba osobních vozů Hyundai.

Těžební společnost OKD prodala vláda Vladimíra Špidly v roce 2004 skupině Karbon Invest
podnikatele Zdeňka Bakaly (vpravo) za 4,1 miliardy korun. Po úpadku přešla OKD v roce 2018
znovu do rukou státu.

ČNB začala v listopadu 2013 s devizovými intervencemi proti silné koruně. Guvernér Miroslav
Singer to odůvodňoval tím, že chce oslabit korunu kvůli hrozící deflaci a pomoci exportérům.
Intervence vyvolaly vlnu kritiky.

Globalizace pokračuje. Americký internetový
obchod Amazon postavil obrovské distribuční
centrum pro střední Evropu v Dobrovízi u Prahy
a spustil ho v září 2015.

Jen pár dní před mistrovstvím světa v hokeji v roce 2004 byla dokončena víceúčelová sportovní hala
Sazka Arena. Kvůli třikrát větším nákladům proti plánu (7,2 miliardy korun) se Sazka dostala do hospodářských problémů, loterijní byznys i halu získaly finanční skupiny KKCG a PPF, později se rozdělily.
Hala připadla společnosti PPF, která ji v říjnu 2012 přejmenovala na O2 Arenu.

Pravděpodobně největší česká firma s dosahem
na globální ekonomiku Avast, která je průkopníkem v ochraně počítačů, koupila v roce 2016
nizozemského konkurenta AVG Technologies
a otevřela své nové moderní sídlo v Praze
na Pankráci. Na slavnostní otevření pozvala i mezinárodního šachového velmistra Garri Kasparova.

Klenot českého pivovarnictví Plzeňský Prazdroj
patří od roku 2017 japonské skupině Asahi.
Na snímku v pražské restauraci Mincovna nový
generální ředitel Plzeňského Prazdroje Grant
Liversage z Jihoafrické republiky.

Někdejší symbol českého průmyslu, Nová huť
v Ostravě, opět změnil majitele. V září 2019 ho
převzala skupina Liberty Steel, která huť koupila od
ArcelorMittalu. Vpravo majitel Liberty Steel, britský
podnikatel indického původu Sanjeev Gupta.
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IPSOS

Známka od lidí pro Česko?
Dobrá, čili někde uprostřed
Mladá generace do 29 let hodnotí posun, který republika od roku 1989 udělala, pozitivněji než
generace lidí starších 65 let, zjistila společnost Ipsos ve spolupráci s Komerční bankou.
Letos uplynulo 30 let od startu ekonomické
transformace, loni jsme si připomínali 30 let
od sametové revoluce. Jak se vlastně tehdejší a současná generace na tyto uplynulé
dekády dívá? Odpovědi se pokusil najít loňský, tedy ještě předkoronavirový průzkum
agentury Ipsos ve spolupráci s Komerční
bankou.

pozitivněji než generace lidí starších 65 let.
Mezi nejdůležitější společenské hodnoty
patří podle dotazovaných kvalita života,
svoboda a zaměstnanost. Sedm z deseti
Čechů si myslí, že se občané mají v porovnání s dobou před revolucí lépe. A to nejen
v osobním životě, ale i co se ekonomické
prosperity týče.

Liší se pohled mladší a starší generace. Lidé
od 18 do 29 let oproti starším ročníkům častěji
neví, co se vlastně 17. listopadu stalo. Více si
myslí, že se lidé mají v současnosti lépe než dříve. Aktuální situaci považuji rovněž za pozitivnější, mezi nejdůležitější hodnoty řadí svobodu
a lidská práva. Častěji jsou toho názoru, že jsou
dnes větší životní a sociální jistoty či větší mož-

„V rámci oslav 30 let od listopadových
událostí jsme si položili s Komerční bankou
nelehkou otázku: co se vlastně za tu dobu
ve společnosti událo a jak to ovlivnilo hodnoty jednotlivých generací? Co lidé považují
za největší pozitivní společenské změny?
A naopak – jaké problémy řeší, co je trápí?“
říká Jakub Malý, ředitel agentury Ipsos.

Zároveň je sedm z deseti Čechů přesvědčeno, že se země posunula za posledních 30 let
správným směrem. Jako kladné příklady uvádějí možnosti svobodného cestování nebo
projevu, ale i ekonomický vývoj společnosti.

93 %

Ipsos provedl online výzkum na reprezentativním vzorku populace ČR starší 18 let, dotázal se celkem 1010 respondentů. Vyplynula
z něj celá řada cenných informací. Tady jsou
některé z nich.
83 procenta populace jsou hrdá na to, že
jsou občany České republiky. Průměrná
známka, jíž by Češi svou zemi ohodnotili,
je trojka. Mladá generace do 29 let hodnotí
posun, který republika od roku 1989 udělala,
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Čechů ví,
co se stalo
17. listopadu 1989

Pandemie – změnili lidé své chování v důsledku covid-19 (v %)?
Začal/a jsem
více přemýšlet
o hodnotách
života
Začali jsme se více
zajímat o témata,
o nichž jsem dosud
nepřemýšlel/a

26

13

n rozhodně ano
n spíše ano
n spíše ne

44

40

18

29

5

8

7

11

70

souhlas
s výrokem
(rozhodně
+ spíše
souhlasí)

52

souhlas
s výrokem
(rozhodně
+ spíše
souhlasí)

n rozhodně ne
n nedokážu říci
Zdroj: Ipsos, srpen 2020

30 let TRANSFORMACE
Posunula se ČR
pozitivním směrem (v %)?
4

6

nosti podílet se na rozhodování o důležitých
společenských otázkách. Více také věří, že jsou
lidé ve větším bezpečí než tehdy.
Starší skeptická generace (65+) naopak
nemá pocit, že by se Česko pozitivně posunulo nebo že by se lidé měli nyní lépe. Pro
hodnocení současné situace by vybrali spíše
horší známky. Za nejdůležitější společenské
hodnoty mají morálku, sociální spravedlnost
a vzdělání. Jsou více spokojeni se svým
osobním životem, jsou častěji hrdí na svou
státní příslušnost a na to, že tady mohou žít.

Jak se lidé mají
ve srovnání s rokem 1989 (v %)?
4

20

6
24

19
23

46

n Rozhodně ano
n Spíše ano
n Spíše ne

48

n Rozhodně ne
n Nedokážu říci

n Výrazně lépe
n Spíše lépe
n Spíše hůře

Jsou lidé rádi, že žijí v ČR? (v %)

A v čem se posunula (v %)?

Za největší problémy České republiky vidí
respondenti korupci a politickou situaci.
Korupci zmiňují často starší ročníky (24 %),
rovněž morálka a charakter jsou nejvíce uváděny občany nad 65 let.

n Výrazně hůře
n Nedokážu říci

1

Odpovídali ti, co uvedli,
že se ČR posunula
pozitivním směrem

2

9

Co je Ipsos
Společnost je výzkumnou technologickou
a konzultační společností. Spolupracuje
s pobočkami sítě Ipsos v 90 zemích.
Z Prahy řídí projekty po celém světě, sídlí
zde Ipsos Mystery Shopping Global Support Centre a vedení Ipsos Central Europe Cluster (ČR, SR, Maďarsko, Rakousko).
Ipsos disponuje moderním technickým
zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá know-how divizí specializovaných
na výzkumy značky a komunikace, mapování trhu a segmentaci, zákaznickou
zkušenost a kvalitativní výzkum. Ipsos
je členem organizací ESOMAR, MSPA,
SIMAR a řídí se jejich etickými principy
a metodickými pravidly. Dlouhodobě se
věnuje tématům CSR a udržitelného rozvoje. Více na www.Ipsos.cz.

47
41
20

18

14

10

n Cestování
n Ekonomika, finance
n Svoboda
n Svoboda slova/projevu

10

7

7

n Kvalita života
n Demokracie
n Podnikání

Největší problémy ČR
od roku 1989 (v %)*

Jak si ČR vede z hlediska ekonomické
prosperity proti roku 1989 (v %)

5

Informace z výzkumů veřejného
mínění a trhu realizovaných agenturou
Ipsos najdete též na sítích LinkedIn
(Ipsos Czech Republic) a Facebook
(Ipsos Czech Republic) a také na blogu
www.Ipsosknow.cz.

Stejně je tomu s tvrzením, že dnes máme
větší životní jistoty. Více souhlasí mladí lidé
(65 %). nesouhlasí 55 procent lidí starších
66 let. O tom, že jsou v dnešní době lepší
sociální jistoty než před třemi dekádami, jsou
přesvědčení mladí lidé ze 60 procent, opačně
to vidí 61 procento lidí starších 65 let.

6
22

20

18

Téměř tři čtvrtiny Čechů souhlasí s tím, že se
dnešní česká společnost více stará o životní
prostředí, než tomu bylo kdysi. Tři čtvrtiny
mladých lidí do 18 let do 39 si myslí, že je
možné podílet se více na rozhodování o důležitých společenských otázkách. Opak tvrdí
43 procenta lidí starších 65 let.

n Rozhodně jsem rád/a n Rozhodně nejsem
n Spíše jsem rád/a
rád/a
n Spíše nejsem rád/a
n Nedokážu říci

Zdroj: Ipsos ve spolupráci s Komerční bankou, září 2019

3

průměrná známka,
kterou by Češi
svou zemi ohodnotili

n Korupce
n Politická situace

16

8

n Morálka lidí,
charakter
* Pozn. Nejčastější odpovědi

„Velmi nás překvapila ochota respondentů
zapojit se do tohoto ojedinělého výzkumu
a podělit se o své názory, někteří nám doslova
odvyprávěli své životní příběhy. Ipsos dlouhodobě sleduje postoje a náladu veřejnosti, abychom mohli lépe porozumět všem změnám,
které se ve společnosti a na trhu dějí. Dnešní
rušivá covidová doba významně ovlivní nejen
zákaznické chování, ale i vnímání společen-

47

n Výrazně lépe
n Spíše lépe
n Spíše hůře

n Výrazně hůře
n Nedokážu říci

ských hodnot. V našem aktuálním výzkumu
o postojích veřejnosti ke koronaviru 70 procent
populace přiznává, že díky současné situaci
začali více přemýšlet o hodnotách života,
52 procenta se pak začalo více zajímat o témata, o kterých dosud ani nepřemýšleli,“ dodává
Jakub Malý. „Je vidět, že i složitá doba může
přinést pozitiva. Lidé se v tom shonu aspoň
zastavili a zamysleli se nad svým životem.“ n
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Jablotron

Dělá svět bezpečnější.
Chytrými věcmi
Rok 2020 měl být pro Jablotron výjimečný. Že bude až tak výjimečný, nikdo nečekal.
Život se však nezastavil: Firma pokračuje ve vývoji a výrobě chytrých produktů se špičkovou
technologií, které – jak říkají odborníci z firmy – dokážou ovládat i děti.
Stejně jako všichni okolo, i Jablotron se musí
popasovat s pandemií koronaviru. Navzdory
celé řadě preventivních opatření, které společnost od jara přijala, se úspěšně daří plnit
plán prodejů, což přináší důvod k opatrné
radosti. „Jsme exportně zaměřená firma,
oslabení koruny vůči euru nám pomohlo.
A protože se rušila spousta akcí a veletrhů,
našli jsme další úspory v rozpočtu,“ přibližuje
obchodní ředitel Ladislav Šilhán. V celé situaci vidí zejména příležitost: „Aktuální stav nás
donutil najít rychleji jiné cesty, jak oslovovat
zákazníky. Pružně jsme proto začali organizovat online školení montážních partnerů
a mnohem více se zaměřujeme na online
marketing. Druhá vlna nákazy nás tedy
zastihla mnohem lépe připravené,“ dodává
Šilhán.
Firmy sdružené ve skupině Jablotron Group
sponzorsky dlouhodobě podporují nejrůznější projekty z oblasti regionálního rozvoje,
vědy, výzkumu a občanské společnosti.
Od roku 2016 se dárcovskou činností skupiny zabývá Nadace JABLOTRON. V prosinci oslaví firma 30 let fungování na trhu.
V tichosti a bez pompy, nicméně s nadějí, že
i následující roky budou úspěšné.
O dosavadních výzvách, plánech do budoucna i dalších aktivitách firmy JABLOTRON
ALARMS a. s., jedné ze společností skupiny
Jablotron Group, hovoří spolumajitel a výkonný ředitel Miroslav Jarolím.
Jaká podnikatelská výzva byla pro vás
nejnáročnější?
Aktuální výzva, která evidentně stále ještě
nekončí, je asi tou, na kterou se dá nejhůř
připravit. Vyvozovat nějaké závěry bude
možné až s určitým časovým odstupem.
Za zajímavou a vlastně i dobře zvládnutou
považuji akvizici firmy SV-Agency (nyní
JABLOTRON SECURITY a. s.) a hlavně její
rychlou restrukturalizaci tak, aby spolu
s alarmem od Jablotronu nabídla zákazníkům taky kvalitní službu ochrany majetku. Ta přináší klientovi opravdové řešení
situace, když dojde k poplachu. Také projekt
KRUH (partnerský systém ochrany majetku
a osob) je mou myšlenkou. Dnes jsou tyto
firmy pevnou součástí našeho tuzemského
byznysu.
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Výkonný ředitel a spolumajitel Miroslav Jarolím je přesvědčen, že cestou k budoucímu úspěchu Jablotronu je
fungující skupina samostatných firem.

V jednoduchosti je síla
Na začátku byla čtveřice zručných techniků s vizí a chutí podnikat. Za třicet let se jí podařilo vybudovat firmu o téměř 200 lidech, celá skupina JABLOTRON GROUP čítá něco přes
600 zaměstnanců. Společným jmenovatelem všech je nadšení pro věc, snaha posouvat
věci dopředu a houževnatost, která pomáhá překonávat dílčí problémy.
Od počátku zní krédo firmy: V jednoduchosti je síla. Také dnes Jablotron proklamuje, že
„tvoří chytré věci jednoduché navenek“. Touha dobývat svět chytrými výrobky se špičkovou technologií už dnes není pouze o geografickém růstu, podnik rozšiřuje funkce
nabízených systémů tak, aby si každý zákazník našel to svoje. Nabídka zabezpečovací
techniky se dynamicky rozvíjí a roste, přesto se objevují stále nové příležitosti, ať už se
jedná o poptávku po malých, levných systémech, nebo naopak po rozsáhlých instalacích
v průmyslových objektech. Významným trendem je automatizace procesů v domácnostech i podnikání, ale také ekologické a ekonomické aspekty provozu budov, které chytré
systémy pomáhají optimalizovat.
Jablotron má stále kam růst, na koho cílit a v čem zlepšovat parametry především nově
připravovaných systémů. V každém jednom roce třicetiletého působení na trhu zabezpečovací techniky se firma mohla z něčeho poučit a z nabytých zkušeností čerpat dále. Rok
třicátý je mimořádně poučný. Nezbývá než věřit, že společnost dobře připravil na úspěšné
(a snad i klidnější) roky nadcházející.

30 let TRANSFORMACE

Skupina Jablotron ALARMS sídlí v Jablonci nad Nisou.

Na přelomu roku začne výroba v Rýnovicích.

606
zaměstnanců

3

miliardy korun
obratu v roce 2019

Fota: Jablotron

200

milionů korun
rozděleno
v dárcovských aktivitách
S novou řadou alarmů chce Jablotron oslovit další partnery a přinést značku na nové trhy ve světě.

Jak vás ovlivnila pandemie covid-19 a jaké
máte plány do budoucna?

Podporujete nějaký charitativní
projekt?

Provedli jsme několik úsporných opatření
a pracujeme ve velmi omezených podmínkách. Pro některé provozy je to značná
komplikace, ale nepláčeme a nehroutíme
se. Pracujeme na dokončení nové hardwarové platformy pro budoucí řady alarmů.
Věříme, že jakmile se situace uklidní, představíme klíčovým partnerům první novinky.
Snad brzy skončí tohle období, kdy každý
z nás denně řeší věci, které si donedávna
nedokázal ani představit. Vyjdeme z toho
posíleni a spolu s distribučními partnery
se vrátíme k léty ověřené cestě. S novou
řadou alarmů chceme oslovit další partnery a přinést značku Jablotron na nové trhy
ve světě.

Jablotron vždy podporoval finančně
i materiálně řadu prospěšných projektů
z oblasti vzdělávání, zdravotnictví, pomoci potřebným apod. V rámci Jablotron
Group vznikla v roce 2016 Nadace
JABLOTRON, která převzala veškeré
aktivity pod svá křídla a projektů stále
přibývá. Máme velkou radost z toho,
co ve spolupráci s nadací vzniká a že můžeme mnoha lidem i organizacím pomoci.
Jablotron podporuje také řadu zajímavých
a záslužných aktivit svých zaměstnanců,
kteří se aktivně zapojují.
V čem je vaše firma přínosem pro české
hospodářství? Na co jste hrdí?

Jsme čistě česká firma, určitě chceme
v Česku „daňově“ zůstat a být i nadále
na špičce oboru. Navíc Jablotron je v regionu
vyhledávaným zaměstnavatelem a jsme rádi,
že nemálo zaměstnanců pracuje v našich
firmách řadu let. Jsme si plně vědomi společenské odpovědnosti spojené s lokalitami,
ve kterých podnikáme. Samozřejmě budeme
pokračovat v podpoře zajímavých startupů.
O činnosti Nadace jsme již hovořili, všechny
její projekty jsou uvedeny na www.nadacejablotron.cz. Jsme velmi rádi, že se i nadále
daří podporovat mnoho prospěšných lokálních projektů.
Jaký máte vztah k inovacím a technologiím?
Jsem si jistý, že většina Jablotroňáků má tato
slova „v genech“. n
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kama

Malá rodinná firma
s velkým srdcem
Levné oblečení neexistuje, někdo za něj musí zaplatit. Touto zásadou se řídí a svou
práci jí podřizuje tři desetiletí firma KAMA. Z původně malého rodinného podniku
je uznávaná značka s vlastním výrobním objektem a prodejem jak doma,
tak v dalších 27 státech světa.
KAMA se hlásí k mezinárodní kampani
Fashion Revolution, jejímž cílem je, aby
oděvní průmysl vyráběl oblečené pěkné
na pohled, ale zároveň byl etickým, transparentním a udržitelným odvětvím. „Zpracováváme výhradně příze Schoeller s certifikátem
ekologického standardu bluesign®. Jsou vyráběny s ohledem na zdraví člověka a šetrnost
k přírodě,” říká ředitelka Mahulena Pertlová.

pletací stroj. Stál tři miliony korun. Museli jsme
si ho vzít na leasing – pro zajímavost úrok
tehdy činil 20 procent –, najmout pletaře a zahájit třísměnný provoz, aby si na sebe vydělal.

Naštěstí poptávka po našich produktech rostla,
takže jsme ho brzo splatili a přikoupili jsme
stroje další,“ doplňuje Jiří Pertl, manžel
Mahuleny a spoluzakladatel firmy KAMA.

Kromě této priority pro firmu platí, že od vzniku v roce 1989 vyrábí výhradně v České
republice. Do svých výrobků může navíc jako
jedna z mála všívat vyhledávané membrány
Gore – licenci na pletené výrobky s podšívkou
jako svetr, čepice, rukavice, čelenka a kukla má
jako jedna ze dvou značek v Česku už 23 let.
Kromě své profesní náplně sponzoruje
KAMA i vrcholové sportovce a mladé talenty
a dlouhodobě spolupracuje s dobročinnými
a charitativními organizacemi.

Dvě sestry, čtyři písmena
Začátky byly víc než skromné. Mahulena
Pertlová, která se po vystudování oboru
speciální pedagogiky živila jako logopedka,
začala na mateřské dovolené plést čepice
pro rodinu a známé. A protože se jí podařilo
získat povolení na malý prodej, její profesní
život nabral úplně jiný směr. Se svojí sestrou
Kateřinou, která jí v té době s pletením pomáhala (mj. proto název KAMA – akronym
obou jmen a také fakt, že jejich pletací stroj
tehdy umožňoval vyplést maximálně čtyři
písmena), chodila prodávat své produkty
do bývalého parku Julia Fučíka, na dnešní
pražské Výstaviště.

V rekonstruovaných provozech se topí odpadním teplem, které vzniká při práci na pletacích strojích.

Po revoluci se Mahulena Pertlová zúčastnila jednoho z prvních veletrhů v tehdejším
Paláci kultury, dnes Kongresovém centru.
„O naše produkty byl takový zájem, že jsem
musela najmout asi padesát žen, které mi
s pletením čepic pomáhaly,“ vzpomíná.
Tento způsob výroby však nebyl dlouhodobě
udržitelný, protože nešlo zaručit stejnou míru
kvality. „V roce 1992 jsme se ženou založili společnost KAMA a pořídili jsme první průmyslový
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Na otevření modernizované výrobny přišly v září 2020 známé osobnosti.

30 let TRANSFORMACE

Fota: KAMA

Výrobky místních šiček znají lidé doma i ve světě.

Velké oblibě se těší hřejivé pletené čepice Merino. Jde o prémiové výrobky z ovčí vlny.

Větší prostory, nové cíle
Společnost sídlila ze začátku v pronajatých
suterénních prostorách na Letné. Své produkty také vyráběla a skladovala v nevyužívané
hasičské zbrojnici v Panenských Břežanech.
To nebyl model pro budoucnost, proto se
Pertlovi začali poohlížet po nějakém pozemku, kde by mohli vybudovat vlastní areál.
„Pozemek jsme našli v pražském Suchdole,
kde jsme začali budovat vlastní výrobní a skladovací prostory a administrativu. V roce 2003
jsme se sem přestěhovali a pořídili jsme další
technologie. Přestože jsme tehdy kapacitu
výroby záměrně naddimenzovali, byly nám
prostory brzy malé,“ říká Jiří Pertl.

Zakladetelka firmy Mahulena Pertlová umí vést lidi.

Svetry, čepice a doplňky se vyrábí i na zakázku.

KAMA měla několik let připravený projekt
rekonstrukce celého areálu s cílem rozšířit
prostory a přinést energetickou úsporu.
„Jenže jsme jej odsouvali kvůli jiným prioritám,“ vysvětluje Mahulena Pertlová. A jelikož jde o firmu, která sídlí v hlavním městě,
nepřicházelo v úvahu, že by její rozvoj
usnadnila některá ze státních podpor. Řešení nabídl program ENERG od ČMZRB, nabízející bezúročné úvěry pro firmy v Praze.
Areál měl původně dva bloky, z toho jeden
přízemní. Rekonstrukce, která skončila letos
v létě, spočívala v tom, že druhé patro se přistavilo na jednopatrový blok. Do horních prostor
se přesunula šicí dílna a administrativa, dole
vznikla velká reprezentativní prodejna a rozšířila se pletárna a sklady. KAMA takto může navýšit kapacitu výroby a dále expandovat. „Chceme se tady nejdříve stabilizovat a následně se
poohlídnout po tom, kde všude prodáme to, co
budeme schopni vyrobit. Součástí rekonstrukce
byl i nákup nových strojů. Nové technologie
nás posunou o kus dál, jsou úspornější, rychlejší a efektivnější. Nikdy ale nebudeme velká
nadnárodní firma, výroba nás baví a chceme
ji udržet v lidských rozměrech,“ uzavírá dcera
Mahuleny a Jiřího Pertlových Klára, která je
finanční ředitelkou. n
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JAROSLAV HANÁK

Tři dekády poté, v roce 2020,
řešíme covid-19. Většina
firem situaci zatím zvládá
Vláda má jedinečnou příležitost, aby vytvořila takové podmínky, které podnikům i celé
ekonomice pomohou vyjít z krize silnější. Premiérovi a klíčovým ekonomickým ministrům
jsme připomněli, na jaké oblasti se mají zaměřit, říká prezident Svazu průmyslu a dopravy.
Svaz průmyslu a dopravy má za sebou historicky premiérový Sněm. Konal se mimo
Brno a v hybridní formě, jen s pár řečníky
v sále a video-vstupy dalších aktérů. Jak
se na Sněm díváte, s odstupem pár týdnů,
splnil očekávání i za těchto podmínek?
Přiznám se, že jsem měl z letošního Sněmu
trochu obavu. Téměř čtvrtstoletí náš Sněm
vždy zahajoval Mezinárodní strojírenský
veletrh v Brně, kam jsme osobně zvali vládu, naše členy a řadu dalších významných
hostů. Letos pro nás bylo prioritou dbát
na bezpečnost a ochranu zdraví. Známé
prostředí brněnského výstaviště jsme tak
museli vyměnit za virtuální studio, což pro
nás byla novinka. Myslím ale, že jsme se
s ní dokázali poprat dobře. Ve virtuálním
studiu jsme za dodržení veškerých hygienických podmínek přivítali premiéra, několik členů vlády a našeho představenstva,
další hosté se připojili on-line. Z ohlasů
našich členů i z médií si troufám říct, že se
Sněm i přes neobvyklou podobu vydařil.
Bylo to opravdu něco jiného, vstoupili jsme
tím do 21. století.
Na Sněmu jste uvedl šest priorit svazu,
přednesl jste je předsedovi vlády. Jaký je
další osud těchto priorit? Na čem jste se
s panem Babišem domluvili a co se má
v tomto směru dít?
Vláda má jedinečnou příležitost, aby vytvořila takové podmínky, které firmám i celé
ekonomice pomohou vyjít z krize silnější.
Premiérovi a klíčovým ekonomickým ministrům jsme připomněli, na jaké oblasti
by se měli zaměřit. Klíčem k obnovení
prosperity a dlouhodobého růstu jsou
investice. Potřebujeme ještě více pomoci
firmám s vývojem a výzkumem, který se
přelije do technologických a produktových
inovací. Musíme zlepšit nejen fyzickou, ale
hlavně digitální infrastrukturu, na které se
budou moci rozvíjet nové digitální služby
a celý koncept Průmyslu 4.0. Z prostředků
z EU budeme mít k dispozici stovky miliard
korun, které musíme využít smysluplně
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Jaroslav Hanák obhájil v květnu 2019 už podruhé funkci prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR.
V představenstvu svazu působí od roku 2003.

Jaroslav Hanák
Vystudoval obor ekonomika dopravy a spojů na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Po promoci v roce 1977 nastoupil do funkce vedoucího finančního a plánovacího oddělení prostějovského ČSAD, v roce 1981 postoupil na podnikové ředitelství státního podniku
ČSAD Brno. V roce 1990 se vrátil do Prostějova a stal se ředitelem tamního ČSAD. Po jeho
přeměně na akciovou společnost byl členem představenstva, jeho šéfem a majoritním
vlastníkem. V roce 1991 spoluzaložil Asociaci dopravních, spedičních a servisních firem
Čech, Moravy a Slezska, v jejímž čele stojí dodnes. Od roku 1991 je viceprezidentem pro
osobní dopravu ve sdružení Česmad Bohemia. Od roku 2003 je prezidentem Svazu dopravy ČR, v témže roce byl zvolen viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR. O osm
let později se stal jeho prezidentem. Ve funkci byl potvrzen v letech 2015 a 2019.

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
Je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého
průmyslu a dopravy. Jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády
s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání a hájit společné
zájmy svých členů. Současně hájí a prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR
v evropských a mezinárodních organizacích.

30 let TRANSFORMACE
nedostatku lidí, kteří mohou být na ošetřovném, nemocenské nebo v karanténě.
Stejně tak se bojí, že se sníží poptávka
u některých produktů, které závisí na maloobchodním prodeji nebo jsou součástí
poskytovaných služeb. Proto je klíčové, že
vláda prodloužila i program Antivirus B.
Odhadujeme, že kvůli dalším opatřením
může být celkový propad HDP okolo
10–12 procent, namísto původních osmi
procent, které jsme předpovídali před
měsícem. Záleží na tom, jak dlouho budou
opatření nakonec trvat, v jakém rozsahu
či jak se celková situace podaří stabilizovat.
Pokud byste měl na současné krizi najít,
z pohledu celé české ekonomiky, nějaké
pozitivum, nebo naopak největší průšvih,
co by to bylo?
Uvedu pozitivní příklad. Hodně dobré bylo,
jak si firmy dokázaly zorganizovat svůj
vnitřní život. Jednak hygienické podmínky,
což nebylo jednoduché, vím to ze své firmy.
Ale i další nezbytné věci. Rozdělit správně
kompetence, pořídit nové počítače, aby
všichni zvládali home office, přeorganizovat směny, aby se lidé mezi sebou na pracovištích nepotkávali, to vše nebylo jednoduché, ale firmy to dokázaly a dokazují
i teď, kdy zažíváme druhou vlnu epidemie.
Z toho bychom si měli vzít příklad.
Při projevu na oslavách 100 let od založení prvního českého svazu průmyslníků v červnu 2018.

pro posílení naší konkurenceschopnosti.
Nicméně řadu nesplněných úkolů má vláda
ještě z doby před koronavirovou epidemií.
I ty přitom mohou pomoci posílit budoucí
ekonomický růst.
Apeloval jste na obnovení sociálního dialogu, premiér oponoval, že nikdy neskončil, tak jak to tedy je?
Faktem je, že sociální dialog se v naší zemi
na čas skoro úplně zastavil. Při jarní koronavirové krizi se tripartita naposledy sešla
na konci května, pak po více než čtvrt
roku ani jednou. Sociální dialog je přitom
klíčovou součástí byznysu a hraje nezastupitelnou roli i v současné situaci ovlivněné
koronavirovou krizí. Na Sněmu jsem proto
vyzval pana premiéra, aby urychleně svolal tripartitu a obnovil tak sociální dialog.
Jsem rád, že předseda vlády tuto výzvu
vyslyšel. Je teď nesmírně důležité, aby
sociální dialog znovu neustal a fungoval
dál.
Tento rozhovor je součástí projektu 30
let transformace české ekonomiky, jak se
díváte dnes na tento proces? Které věci se
stát měly a které naopak ne?
Je těžké to hodnotit. Začátek transformace byl daný tím, že poprvé v dějinách se
přecházelo ze socialismu do kapitalismu.
Byl to unikátní projekt, hlavní zásluhu

na něm měli lidi z Prognostického ústavu. Bylo dobře, že se transformace začala
postupně dělat od malé privatizace. Bohužel ji ale ovládli ti, co měli dostatek hotových peněz – veksláci, uzenáři, zelináři
a ti, co cestovali do zahraničí. Privatizačním fondům se tak logicky nevyhnuly ani
podvody. Samostatnou kapitolou je pak
kuponová privatizace. Byl to československý model, takový pokus, který svým
způsobem vyšel. Já sám jsem v 90. letech
privatizoval svou současnou firmu v kuponové privatizaci, jenže trvalo ještě řadu
let, než se vše vyřídilo. Byla to zkrátka
doba značně složitá, zajímavá, dynamická
a nepoznaná pro všechny z nás.
Jste největší zaměstnavatelský svaz,
jak otřásly události kolem covid-19 vaší
členskou základnou? Dá se říci, že jde
o individuální dopady, nebo byste našel
nějaké společné rysy, co komu uškodilo
a co třeba prospělo?
Většina firem současnou nelehkou situaci
zatím zvládá. Pro společnost ani českou
ekonomiku však není dobrá nejistota, která dlouhodobě panuje. Aktuální uzavření
provozoven se nepřímo dotýká i dalších
sektorů a jejich dodavatelů například v potravinářském průmyslu. Protiepidemická
opatření se po dodavatelském řetězci
přelévají až do výrobního sektoru, na který nesmíme zapomínat. Firmy se obávají

Předpokládáme, že k růstu
se česká ekonomika vrátí
v příštím roce. Odhadujeme,
že meziročně by měla vzrůst
o 4 až 5 procent. Ovšem tento
růst budeme poměřovat
s krizovým rokem 2020.
Čísla za rok 2021 budou
vypadat pozitivně, ale v podstatě
bude příští rok v objemu výroby
či tržeb jenom podprůměrný.
Dá se vůbec uvažovat o návratu
k normálu? Jestli ano, jak by měl
vypadat?
Zatím nevíme, jak dramatická a jak bolestivá tato fáze bude. Předpokládáme, že
k růstu se česká ekonomika vrátí v příštím
roce. Odhadujeme, že meziročně by měla
vzrůst o 4 až 5 procent. Ovšem tento růst
budeme poměřovat s krizovým rokem
2020. Čísla za rok 2021 budou sice vypadat pozitivně, ale v podstatě bude příští
rok v objemu výroby či tržeb jen podprůměrný. Přesto tato paradoxní situace
zapůsobí na ekonomiku pozitivně. Kladná
čísla z jinak podprůměrného roku v konečném důsledku napomohou k rychlejšímu
překonání krize a lepším výsledkům pro
následujících období. n
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Liberty Ostrava

Svět se mění, ocel zůstává
Tradice výroby oceli v ostravské huti sahá do roku 1951. Nyní přichází období strategické
transformace. Během deseti let investuje Liberty Ostrava 20 miliard korun do nové ocelárenské
technologie a do modernizace válcoven. Omezí tím závislost na dovážených surovinách, zlepší
flexibilitu a konkurenceschopnost, rozšíří výrobkové portfolio a udělá zásadní krok směrem
k uhlíkové neutralitě.
Od sepsání zakládací listiny ostravské huti,
dříve Nové huti, uplyne příští rok 70 let.
Od té doby se píše historie jednoho z největších výrobních podniků v České republice.
Dnes vyrábí ročně přes dva miliony tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví,
strojírenství a petrochemickém průmyslu.
Loni se huť, která dříve nesla jméno ArcelorMittal Ostrava, stala součástí LIBERTY Steel
Group patřící do koncernu GFG Alliance
a změnila jméno na Liberty Ostrava.
Ostravská huť není jenom předním výrobcem
oceli v České republice. Je také lídrem ve výrobě trubek a silničních svodidel, která lemují 80
procent českých silnic, inovativním centrem regionu s tisícem inženýrů. Představuje tak významný pilíř ekonomiky v Moravskoslezském
kraji i v celé republice. Kromě tuzemského trhu
dodává výrobky do více než 40 dalších zemí.
Letos na jaře například provedla významnou
zakázku na výrobu 11 kilometrů ocelových
bezešvých trubek, které byly určené pro
ropné pole West Qurna na jihu Iráku, jedno
z největších na světě. Projekty pro společnosti zabývající se těžbou ropy patří mezi
ty nejnáročnější jak z pohledu technického
provedení, tak z průběhu celkové realizace.

Slavnostní zapálení první vysoké pece – 1. ledna 1952 hutník Stanislav Najvert a tehdejší ministerský předseda Antonín Zápotocký.

Huť Liberty spolu se svými ostravskými dceřinými společnostmi zaměstnává 6000 lidí,
a patří tedy k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v regionu.

Udržitelná výroba
V souladu s nadstandardním zaměřením
na případné ekologické dopady využívá
Liberty Ostrava při výrobě v současnosti
nejmodernější technologie, a její výroba
je tak vůči životnímu prostředí maximálně
šetrná. Za rok 2019 snížila společnost emise
tuhých znečišťujících látek na historické
minimum. O to, aby výroba oceli v Ostravě
co nejméně zatěžovala životní prostředí,
se dnes v huti starají čtyři desítky tkaninových filtrů, které umí s více než 99procentní
účinností zachytit i nejjemnější prachové
částice. Největší z nich je filtr na aglomeraci
Sever, který má plochu tkaninových filtračních hadic 44 tisíc metrů čtverečních, což
odpovídá velikosti sedmi fotbalových hřišť.
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Areál huti LIBERTY Ostrava zabírá 6,5 km2, silniční síť podniku má zhruba 50 kilometrů a trať kolejové vlečky
měří přibližně 250 km.

30 let TRANSFORMACE
Mezi další v poslední době realizované
významné ekologické projekty patří odsíření
koksovny, odsíření a denitrifikace energetiky
nebo výstavba fluidního kotle. Současné
roční emise prachu z výroby v huti jsou nyní
o neuvěřitelných 99 procent nižší než v 80.
letech – jsou prostě na hranici toho, čeho je
možné s použitím současných nejlepších
technologií dosáhnout.
Na pořízení odprašovacích technologií
vynaložila huť od privatizace v roce 2003 už
více než šest miliard korun z vlastních zdrojů
a další dvě miliardy šly z evropských dotací

na instalaci technologií nad rámec legislativních požadavků.

Investice do budoucnosti
V neustále se měnícím světě, oblast průmyslu
nevyjímaje, hrají hlavní roli moderní technologie. Potřebu vývoje a inovací si v Liberty
Ostrava uvědomují, proto plánují do roku
2030 transformovat huť tak, aby se stala
předním výrobcem oceli ve střední a východní
Evropě nejen díky kvalitním produktům, ale
také z hlediska čisté výroby.

Investice do zásadní modernizace výroby
mají dosáhnout podle plánu přibližně 20 miliard korun a jejich cílem je zlepšit flexibilitu
a konkurenceschopnost huti, snížit její závislost na dovážených surovinách a zároveň
rozšířit výrobkové portfolio. Navíc pomohou
naplnit cíl celé skupiny GFG stát se do roku
2030 uhlíkově neutrální.
Investiční plán na modernizaci ocelárny už
získal kladné vyjádření od ministerstva životního prostředí při posuzování vlivu na životní
prostředí. Počítá se s modernizací ocelárny,
která bude spočívat ve výstavbě dvou hybridních pecí, prvních tohoto typu v Evropě,
které nahradí současné tandemové pece. To
umožní huti využívat vyšší objem lokálního
šrotu, a snížit tak závislost na dovážených
surovinách a zároveň dramaticky omezit
emise CO2, prachu i dalších látek.
Spojení technologie výroby oceli ze surového železa z vysokých pecí a technologie elektrické obloukové pece, která využívá zejména
šrot, dá ostravské huti také možnost pružně
reagovat na vývoj na trhu. Novou ocelárenskou technologii chce huť vybudovat a uvést
do provozu do roku 2023.
Důležitou součástí modernizace ocelárny
společnosti Liberty Ostrava je také připojení k síti velmi vysokého napětí, které huti
umožní potenciál hybridní technologie využít
naplno a v případě potřeby vyrábět ocel až
ze sta procent ze šrotu. Firma chce vybudovat nezbytné připojení k této síti během
následujících pěti let.

Ostravská huť je jediným dodavatelem důlních výztuží – „hajcmanů” – na trzích střední a východní Evropy.
Používají se pro výstavbu tunelů a také v dolech.

Investice do nové ocelárny bude doprovázena také rozsáhlou modernizací válcoven,
která zlepší kvalitu výrobků a zvýší podíl
produkce s vysokou přidanou hodnotou,
po níž je na trzích, kam společnost dodává,
vysoká poptávka.

Partner regionu
Liberty Ostrava je také významným partnerem vzdělávání, kultury a sociální sféry
v Moravskoslezském kraji. Ročně podpoří desítky neziskových organizací jak finanční, tak
i dobrovolnickou pomocí. Řadu let je zdejší
huť generálním partnerem ostravských
festivalů Colours of Ostrava a Festivalu v ulicích a podporuje řadu dalších výjimečných
kulturních akcí a institucí.

Hutníci při odpichu surového železa. Podnik má největší výrobní kapacitu v tuzemsku, která činí
až 3,6 milionu tun surového železa ročně.

A protože je potřeba, aby na Ostravsku vyrůstala další generace odborníků pro průmyslovou výrobu, spolupracuje rovněž s technickými školami a univerzitami a každý rok se stará
i o odbornou praxi více než stovky učňů z ostravských škol. Ve školním roce 2020/2021
projde praxí v sedmi závodech huti 105 učňů
z pěti škol z oborů strojní mechanik, mechanik seřizovač, elektrikář, elektromechanik,
obráběč kovů a železničář. Praktický výcvik
proběhne jako každoročně pod vedením
nejzkušenějších odborníků z huti. n
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Partners

Exkluzivní produkty
klientům přesně na míru
Do dynamické a inovativní finanční skupiny Partners, postavené na zkušenostech finančních
poradců, patří už devět let také vlastní investiční společnost. Loni přibyly realitní fond Trigea
a pojišťovna Simplea, která se zaměřuje na životní pojištění. V příštím roce se pak otevře penzijní
společnost. Pomyslný kruh firmy, která funguje 13 let, by se měl uzavřít v podobě zřízení vlastní
banky Partners.
Co mají společného nemovitostní fond
Trigea, pojišťovna Simplea s životním
pojištěním, investiční společnost Partners či specializovaný web Peníze.cz? Jde
o sourozence, tedy členy rodiny finančně
poradenské společnosti Partners Financial
Services (zkráceně Partners). „Pro klienty
chceme exkluzivní produkty, které jim přesně
sednou. Pro poradce skvělé nástroje pro
splnění finančního plánu a perfektní servis.
Proto budujeme finanční skupinu Partners,”
vysvětluje spoluzakladatel finanční skupiny
Petr Borkovec.

Chystaný tah na banku
K těmto pilířům by měla přibýt Partners
banka. „O bankovní licenci chceme zažádat
v prosinci 2020, naplno fungovat chceme
ve druhé polovině roku 2022. Naše franšízové pobočky Partners markety se stanou skutečnými bankovními pobočkami. Následně
nás čeká expanze tohoto konceptu do zahraničí, protože evidentně skvěle funguje,“
říká Petr Borkovec o skupině, která očekává
v roce 2020 obrat dvě miliardy korun.
Pokud plán s bankou vyjde, půjde o další
splněnou položku ve vizi, kterou si v Partners
při založení v roce 2007 vytkli: změnit trh
finančních služeb v České republice. Současně půjde o zásadní krok, jímž mění skupina
i samu sebe.
„Jsme největší nezávislá finančně poradenská společnost na trhu, která poskytuje
objektivní, individuální a komplexní poradenství. Naším snem je být symbolem kvality
a stability pro naše klienty. A pro poradce
chceme být symbolem nejlepšího partnera
pro podnikání, který nikdy nepřestane inovovat, růst a dobývat trh,” připomíná Borkovec.
Že je pro nezávislé poradenství v zemi, kde
banky každoročně vydělávají na klientech 70
miliard a nejvíc finančních produktů prodá
Česká pošta, opravdu prostor, dokládá skutečnost, že Partners jsou největší tuzemskou
finančně poradenskou společností.

46

LISTOPAD 2020

Spoluzakladatel a ředitel společnosti Partners Financial Services Petr Borkovec pracoval
pro společnost OVB a je také spoluzakladatelem sítě prodejen potravin Sklizeno.

Nejde však jen o nové pobočky či aktivity.
„Ze své praxe víme, že lidé mají stále mezery
v tom, co o financích znají. Zbytečně se dostávají do finančních problémů a nepříjemných životních situací. Proto podporujeme
vzdělávání dětí, široké veřejnosti i odborníků
v rámci našeho neziskového vzdělávacího
projektu Den finanční gramotnosti. Naši
poradci chodí zdarma do škol a učí děti základy finanční gramotnosti,” říká Borkovec.

Ambice v oblasti investic
V roce 2011 založili Partners vlastní investiční společnost, která nabízí šest fondů.
„Po téměř deseti letech máme lety vyzkoušené a ověřené fondy. Obrovský náskok
před konkurencí nám dávají nulové vstupní
poplatky ve všech fondech a nezávislost
na různých bankovních holdinzích,“ zmiňuje
investiční stratég Partners Martin Mašát,

který se zároveň spolupodílí na založení
nové penzijní společnosti. Její spuštění je
v plánu na rok 2021. „Většina lidí používá
špatné a nevýnosné penzijní fondy a přicházejí tak o své reálné úspory. Bohužel roky
to nikdo neřeší, a proto jsme se rozhodli
posunout český penzijní systém do nového
tisíciletí,“ upozorňuje Mašát.
Posledním dotaženým počinem při budování a rozšiřování finanční skupiny je aktuálně
fond se zaměřením na nemovitosti Trigea,
který má datum narození 2019. Řídí ho zkušený tým v čele s Tomášem Trčkou. Fond
investuje výhradně do komerčních nemovitostí, které na českém trhu nabízí vyšší
výnos, než rezidenční byty. Specializuje se
výhradně na zavedené lokality a plně pronajaté kanceláře, čímž snižuje riziko investic.
„Trigea je vhodná pro konzervativní i dynamičtější investory, kteří chtějí získat přístup

30 let TRANSFORMACE
na realitní trh a oceňují možnost diverzifikace, tedy rozložení rizika. Doporučujeme
investiční horizont alespoň pět let, fond je
také vhodný jako součást portfolia určeného
na penzi. Ceny nemovitostí ani v dobách ekonomického poklesu nepadají tak dramaticky
jako akcie a navíc mají tendenci se rychleji
vracet do původních hodnot. Přesto je třeba
počítat s tím, že se hodnota fondu může
měnit,” říká Tomáš Trčka, ředitel fondu. V září
2020 dosáhla Trigea miliardu korun ve správě, což byl významný milník. Od založení
v dubnu 2019 vydělal fond 9,61 procenta,
za posledních dvanáct měsíců je to 6,57
procenta

Pojišťovnu Simplea zároveň řídí. „Tým
tvoří jen 30 lidí, kteří mají kromě bohatých
zkušeností z pojišťovnictví především
touhu a nadšení dělat životní pojištění
jinak,” dodává. Simplea má unikátní vlastní
IT systém, který řeší vše podstatné online
– od sjednávání smluv přes jejich změny až
po vyplácení pojistek. „Na rozdíl od jiných
institucí, které mají systémy z 80. či 90. let,
si nepodáváme z ruky do ruky stohy papírů.
Máme vše na míru a jsme inovativní,“
popisuje Švec.

Potenciál nezávislého finančního poradenství je stále obrovský,” říká Borkovec.
Aktuálně podniká pod hlavičkou Partners
2000 poradců. Lidi, kteří by se této příležitosti chopili, se firma snaží jak hledat, tak
zejména vychovávat. „Pokud jde o podnikatelského ducha, naučili jsme tisíce mladých
lidí uvažování sebevědomého a pozitivního
lídra firmy. Máme nejlepší systém vzdělávání,
technologie pro práci s klienty i právní ochranu. Přes 190 zaměstnanců v Praze a Brně
jim v byznyse tvoří profesionální zázemí,”
prohlašuje Borkovec.

Loni v červenci koupila Trigea svou první
nemovitost – kancelářskou budovu Louvre

Na podzim roku 2020 má už společnost 35
tisíc klientů. „Největší radost mám z toho,
že dokážeme i přes velký růst fungovat
jinak, než ostatní,“ podotýká Švec. Simplea
vyplácí pojistné plnění i lidem, kteří by

Partners market představuje jedinečný koncept
kamenné bankovní a poradenské pobočky.

Zakládající tým Simplea s Martinem Švecem (vpředu). Tým této životní pojišťovny má pouhých 30 lidí,
zato s bohatými zkušeností z pojišťovnictví.

na Praze 5, letos v únoru přibylo Obchodní
centrum v Plzni s více než 60 maloobchodními jednotkami. Aktuálně má Tomáš Trčka
vyhlédnuté další kancelářské budovy i logistické centrum.

jinde měli smůlu, protože nemoc dostali
v tzv. čekací době. „Máme škodní komisi,
která posuzuje problematické případy
a za rok 2020 jsme už takto vyplatili 2,2
milionu korun. Peníze tak například dostal
pětatřicetiletý klient, kterému se v čekací
době objevila rakovina lymfatických uzlin,
nebo ani ne roční holčička, která dostala
leukemii,“ konstatuje Švec.

Fota: Partners

Jedinečný podnikatelský koncept kamenné
bankovní a poradenské pobočky představuje
franšíza Partners market, která poskytuje ne-

Chytré technologie
a selský rozum
Pojišťovnu Simplea, jež nabízí životní
pojistky, vybudovali v Partners na zelené
louce v roce 2019. „Spojili jsme chytré
technologie se zdravým selským rozumem a vytvořili jsme smysluplné a jednoduché životní pojištění, které pojišťuje
vážné životní jako jediné na trhu garantuje svým klientům plnění pojistných
událostí v 99 procentech případů,” říká
třicátník Martin Švec, který pojišťovnu
vytvořil a v současnosti vede i vznik nové
penzijní společnosti.

Recept na úspěch
Experti v Partners jsou přesvědčeni, že znají
cestu k vybudování výnosného byznysu
ve financích. Ať již v roli manažera, který buduje tým lidí, tak i profesionálního finančního
poradce se stovkami klientů, nebo majitele
franšízové pobočky Partners market. Finanční trh v Česku se za posledních pět let zdvojnásobil a bude dále růst. „Domácnostem
leží miliardy na běžných účtech v bankách.

závislé odborné finanční služby a vybírají pro
klienty to nejlepší z nabídky 50 finančních
institucí a 480 finančních produktů. S téměř
stovkou poboček jsou Partners sedmou nejsilnější sítí poboček v tuzemsku. „Díky této
velikosti máme perfektně zvládnutý recept
na podnikatelsky úspěšnou pobočku,” líčí
Borkovec a plánuje další rozšiřování.
V současnosti je vybráno 150 lokalit po celé
republice, funguje jich 90. Pro splnění plánu
zbývá otevřít 50 až 60 Partners marketů ,
které chce firma otevřít do tří let. Jde o naprosté minimum franšíz, které má v úmyslu
postavit. Potenciál je větší, protože platí, že
největší banky mají třeba v Praze desítky
poboček. „Dobu, kdy měla Česká spořitelna
v hlavním městě 100 poboček, si ještě dobře
pamatuji. Skutečný potenciál vidíme kolem
250 poboček. Vše souvisí i s naším plánem
na vybudování Partners banky,” zdůrazňuje
Petr Borkovec. n
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PENNY MARKET

Pro dobro všech. Lidí i zvířat
Retailová společnost pozvedla na další úroveň svůj projekt ANIMAL WELFARE, jehož cílem
jsou lepší podmínky chovu zvířat. K vyšším standardům pro chovy skotu a prasat, než vyžadují
předpisy, připojila i nová pravidla pro chov a přepravu kuřat.
Na zlepšování podmínek chovu zvířat pracuje
PENNY, který je součástí nadnárodního řetězce německého původu REWE a jež se může
chlubit nejrozsáhlejší pobočkovou sítí prodejen v tuzemsku, usilovně a dlouhodobě.
„Jakmile jsme v roce 2019 nastavili standardy
pro chov skotu a prasat, začali jsme pracovat
na standardech pro drůbež. Velkým tématem, které rezonuje, jsou vejce z klecových
chovů. I tam jsme se zavázali skončit s prodejem těchto vajec o rok dříve, než jsme se
původně zavázali, tedy do konce roku 2023.
Už nyní nemáme ve standardní nabídce
žádná klecová vejce. Teď děláme další krok
a nastavujeme standardy ANIMAL WELFARE
i pro chov a přepravu kuřat,“ říká Petr Baudyš,
vedoucí oddělení kvality společnosti PENNY
Market.
Chov kuřat musí nově splňovat přísnější
standardy, zejména pokud jde o klima
v halách samotných. Vyžadován je nižší obsah čpavku, optimalizovaná vlhkost, nižší
hustota osazení kuřat v hale, než stanoví
zákon. V neposlední řadě jde o zkrácení
doby přepravy kuřat na porážku a lepší
podmínky při jejich vyskladňování.

Dobré maso jako volba
Základem fungování projektu „PENNY
STANDARD ANIMAL WELFARE“ je spolupráce s vybranými dodavateli a zprostředkovaně i s jejich chovateli. Těm jsou stanoveny
přísné požadavky na chov zvířat. Cílem je
zajistit nejen dodržování správných postupů
a platných legislativních požadavků, ale
v některých případech jsou podmínky
stanoveny nad rámec stávající legislativy.
Je tomu tak proto, aby měla zvířata zajištěny
co nejkvalitnější životní podmínky.

v prvé řadě zajistí příjemnější podmínky pro
zvířata samotná, a v důsledku i vyšší kvalitu
našich produktů,“ shrnuje Petr Baudyš.
Zákazníci PENNY MARKET by tak měli jistotu, že stejně prodávané maso včetně masných polotovarů označené logem s textem
„SPRÁVNÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY – ANIMAL
WELFARE“ pochází od zvířat žijících v kontrolovaných a vylepšených podmínkách.
„Spotřebitel může díky této značce klást
větší důraz na to, aby zvířata skutečně
měla dobré životní podmínky. Považujeme
za důležité, aby se úroveň těchto podmínek
v Česku zvýšila, a jsme současně přesvědčeni, že wellfare přístup je základem pro to,
aby spotřebitel nakonec mohl zakoupit ještě
kvalitnější výrobek. Je obecně známo, že
maso pocházející ze zvířat, se kterými bylo
zacházeno šetrněji, je kvalitnější,“ uvádí Jens
Krieger, generální ředitel PENNY Market.

Seniorům a všem potřebným
Uvedené počiny a celá řada dalších potvrzují,
že se PENNY strategicky mění z tradičního
prodejního řetězce v moderní firmu, která je
vnímavá k požadavkům doby, vychází vstříc
svým zákazníkům a dodavatelům a sama
udává trendy. Letošní rok, který je ve znamení pandemie nového typu koronaviru

a dopadů této krize napříč celou společností
a trhem, tuto cestu potvrdil.
Už na sklonku března, tedy necelé dva týdny
po vyhlášení nouzového stavu, věnoval PENNY
MARKET Nadaci Krása pomoci 685 593 korun
na organizaci nákupů a psychologickou pécǐ pro
osamělé seniory. Z každého prodaného čiś la časopisu S PENNY U STOLU dala firma tři koruny.

388
prodejen v ČR

5

logistických center

5800
zaměstnanců

500 000

průměrný denní počet zákazníků

Podmínky chovu kuřat jsou obsaženy
v Příručce správné praxe chovu kuřat a jejich
dodržování bude podléhat internímu monitorovacímu a auditnímu systému PENNY.
„Na své náklady budeme dbát na jejich
dodržování. Není dovolena zvýšená hustota
osazení kuřaty od 39 kilogramů na m2, ačkoliv ji předpisy umožňují,” vypočítává Baudyš.
Dále je stanovena doba maximální doba
přepravy kuřat na porážku na šest hodin,
tedy o dvě hodiny méně, než umožňují
předpisy. „Příjemnější podmínky chovu
i méně stresující faktory při vyskladňování
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Maloobchodní řetězec PENNY věnuje prostřednictvím potravinových bank potřebným lidem potraviny a další
zboží v celkové hodnotě 2,5 milionu korun, od května po dobu pěti měsíců vždy po 500 tisících korunách.

30 let TRANSFORMACE

Chov kuřat musí nově splňovat přísnější standardy. Vyžadován je nižší obsah
čpavku, optimalizovaná vlhkost a nižší hustota osazení kuřat v hale.

Velkým tématem jsou vejce z klecových chovů. V jejich případě se PENNY zavázal
skončit s prodejem o rok dříve, než byl původní předpoklad, tedy do konce roku 2023.

Při nástupu druhé vlny epidemie firma na začátku listopadu oznámila, že mezi
zaměstnance rozdělí do konce roku na mimořádných odměnách dalších více než
50 milionů korun.

Na nákup ochranných prostředků a na konkrétní opatření na prodejnách (např.
instalace plexiskel u pokladen), logistických opatření či na informování veřejnosti šly desítky milionů korun.

O společnosti
PENNY MARKET je dceřinou společností mezinárodního obchodního řetězce
REWE, který je jednou z největších světových obchodních společností. Na český
trh vstoupil Penny Market před 23 lety,
tedy v roce 1997, a zaměřil se na rozvoj
nových prodejen v regionech. Díky tomu
dnes provozuje přes 388 prodejen, což je
nejširší síť v ČR, a poskytuje práci více než
5800 zaměstnancům. Pravidelně slaví
úspěchy v programu Volba spotřebitelů
a svým zákazníkům nabízí věrnostní program PENNY karta.

Zelené produkty
7 z 10 potravinářských výrobků je z ČR
18 výrobků podle České cechovní normy
53 místních pekáren
14 položek masa a masných výrobků
podle penny animal welfare standard
2200 tun ovoce a zeleniny zachráněné
díky produktové řadě Neobyčejné kousky
Zdroj: PENNY MARKET

„Naše spolupráce s touto nadací je dlouhodobá, a právě v této době se ukazuje,
jak je pomoc seniorům důležitá. Jsme rádi,
že můžeme tímto způsobem pomoci těm

nejpotřebnějším,” řekl tehdy Tomáš Kubík,
manažer komunikace PENNY. Od roku 2017,
kdy spolupráce začala, věnoval řetězec na
pomoc seniorům přes tři miliony korun.
O pár dní později, zkraje května, PENNY
oznámil, že věnuje prostřednictvím potravinových bank potřebným potraviny a další
zboží v celkové hodnotě 2,5 milionu korun.
Zároveň spustil kampaň na podporu českých
dodavatelů. Impulsem se stalo zrušení letošní jarní Sbírky potravin, kdy začala firma
jednat o novém způsobu pomoci s Českou
federací potravinových bank.
„Nechtěli jsme věnovat jednorázový dar. Proto
jsme se rozhodli, že v následujících pěti měsících dodáme každý měsíc do centrálního skladu potraviny a produkty v hodnotě půl milionu
pro ty, kdo je skutečně potřebují,“ vysvětlil v tu
dobu jednatel Jens Krieger. PENNY poskytuje
federaci už pět let centrální sklad v Modleticích u Prahy, dosažená pomoc se za tu dobu
přiblížila 11 milionům korun.

Prověrka odolnosti
Nečekaná situace spojená s propadem ekonomiky dala firmě, kromě nových výzev
a příležitostí, také za pravdu v tom, že má

správně nastavený dlouhodobý obchodní
model. „Náš dodavatelský systém v této neočekávané zkoušce prokázal svou stabilitu
a robustnost. Zatímco mezinárodní zásobování a dodávky jídla se potýkaly s obtížemi,
v PENNY jsme byli neustále schopni nabízet
našim zákazníkům bohatý sortiment výrobků,
na které jsou zvyklí, a to bez snížení kvality
našich služeb. Naše dlouhodobé úsilí o zvyšování podílu českých produktů se vyplatilo
a přispělo k tuzemské potravinové soběstačnosti,” říká manažer komunikace PENNY Kubík.
Vztahy s dodavateli, už tak dobré, dále upevnila
kampaň Pomáháme hezky česky, kterou spustil řetězec v květnu. Zaměstnancům, kteří stáli
v „první linii“, vyplatil PENNY za pracovní vypětí
během jarních měsíců na mimořádných odměnách 40 milionů korun. Další desítky milionů korun šly na nákup ochranných prostředků
a na konkrétní opatření na prodejnách (např.
instalace plexiskel u pokladen), logistických
opatření či na informování veřejnosti. Při druhé
vlně epidemie řetězec na začátku listopadu
oznámil, že mezi zaměstnance do konce roku
rozdělí na mimořádných odměnách dalších
více než 50 milionů korun. PENNY MARKET
tímto krokem obratem zareagoval na vývoj
situaci, kdy stejně jako na jaře značně vzrostly
nároky na zajištění bezpečného a bezproblémového prodeje. n
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PODPORA EXPORTU

ČEB: 25 let partnerem
domácích vývozců
Nejistota v ekonomice roste a pozornost domácích vývozců požadujících financování se
stále častěji upírá k České exportní bance (ČEB). Státem vlastněná instituce, která podporuje
vývoz domácích firem do zahraničí, pracuje nyní na nových obchodních případech za několik
miliard korun. Banka je zde právě proto, aby i v nejisté době podpořila smysluplné projekty
v rizikovějších teritoriích. Letos slaví pětadvacet let.
Při krizi jsou komerční bankovní domy opatrnější a částečně se kvůli rostoucím rizikům
stahují z trhu. Dopady pandemie se už propsaly do statistik poskytnutých úvěrů za celý bankovní sektor. Česká exportní banka, která letos
slaví 25 let od svého založení, ovšem podporuje české vývozce v časech dobrých i špatných.

1995

rok založení banky

1868
obchodních
případů

387,2

miliardy korun
podpořeného exportu

Půjčování v časech pandemie
Ke konci září ČEB poskytla počet produktů,
který odpovídá 90 procentům celoročních
výsledků loňského roku. „Objemově jde zejména o úvěrové a záruční produkty v menších objemech, které podporují české firmy
při realizaci jejich vývozních zakázek a přispívají ke stabilizaci jejich cash flow. Půjčují
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Foto: ČEB

„Nyní s českými exportéry řešíme financování jejich zahraničních zakázek v objemu
několika jednotek miliard korun. Je to úplně
nová poptávka, která souvisí s aktuální ekonomickou situací. Jde především o infrastrukturní a zemědělské projekty v jihovýchodní
Asii a Africe. ČEB tak vlastně plní také určitou
protikrizovou funkci,“ vysvětluje předseda
představenstva banky Jaroslav Výborný.

Jaroslav Výborný (uprostřed) byl po pětiletém funkčním období letos v červenci opět zvolen předsedou
představenstva a generálním ředitelem ČEB. Na snímku v České národní expozici na MSV 2019 v Brně.

si firmy, které chtějí využít současné situace
pro levné nákupy konkurence v zahraničí,
anebo které chtějí navýšit kapacity svých
závodů,“ upřesňuje Výborný.
Role České exportní banky nespočívá v tom,
že by měla nahrazovat komerční banky na domácím trhu. Její úloha tkví v podpoře českých
exportérů v zahraničí tak, aby měly české
firmy stejné možnosti financování jako jejich
zahraniční konkurence. Sama se nechápe
jako konkurence pro komerční hráče ani při
financování vývozu do zahraničí. „Chceme
komerční banky doplňovat, ne jim konkurovat.
Například tak, že jsme členem klubu financujících bank, anebo partnerem pro suverénní
zahraniční dlužníky, kteří chtějí za protistranu
státní instituci,“ vysvětluje Výborný.

Pátým rokem v zisku
ČNB uvádí, že v září 2020 dosáhl objem
schválených žádostí o odklad splátek pro
sektor nefinančních podniků v rámci mora-

toria zhruba 192,8 miliardy korun, což je přes
14 procent z celkového objemu úvěrového
portfolia bank v tuzemsku. Dlužníci ČEB, kterými jsou ve velké většině zahraniční státy,
problémy se splácením kvůli pandemii nemají. „Naše portfolio je odolnější ještě víc, než
jsme čekali. Máme v rámci moratoria pouze
dvě žádosti o odklad splátek. V obou případech to byli dlužníci, u kterých jsme to na základě čísel předpokládali,“ dodává Výborný.
Výroční zprávy ČEB také ukazují, že od roku
2014 uzavřela banka smlouvy za zhruba
30 miliard korun, z čehož nevznikla ani jedna
významnější ztráta. A pátým rokem po sobě
je v zisku.
I v dalších letech se ČEB chce podílet na přípravě dalších finančních transakcí, aby
maximálně podpořila české vývozce v době,
kdy mohou narážet na snížené možnosti
jiných bank. Za dosavadní čtvrtstoletí svého
fungování podpořila banka český vývoz
financováním skoro 1900 obchodních případů v objemu 387 miliard korun do 92 zemí
světa. n

30 let TRANSFORMACE

EGAP: miliardové záruky
pro tahouny ekonomiky
Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) poskytuje v mimořádné době mimořádnou
pomoc. Od začátku pandemie doteď schválila velkým českým exportérům záruky za úvěry
přesahující v součtu 12,1 miliardy korun. Stálí klienti se pojišťují častěji, nových přibývá.
Domácí ekonomiku z velké části táhnou
svou výkonností firmy vyrábějící pro
automobilový průmysl. Právě tito tahouni
českého hospodářství – spolu s ostatními
firmami z dopravního strojírenství – si
přišli do Exportní garanční a pojišťovací
společnosti (EGAP), prostřednictvím svých
bank, pro největší počet a zároveň největší
objem záruk. Z celkových 12,1 miliardy
garancí z programu COVID Plus je schválena více než třetina právě společnostem
z těchto odvětví.

Trojnásobný zájem
o „kraťasy”

„Další žádosti přibývají a očekáváme, že
budou přibývat zřejmě ještě ve větším
množství než dosud. Teprve nyní se začíná
ukazovat, jak na tom velké firmy s likviditou
jsou, a s tedy i jejich potřeba zajistit financování. To podstatné nás ještě čeká,“ očekává
Procházka.

Zájem o pojištění EGAP vzrostl letos
výrazně mezi malými a středními firmami. Pandemie trojnásobně zvýšila zájem
o pojišťování krátkodobých úvěrů do EvJak byly dosud rozděleny miliardy
z programu COVID Plus
Odvětví

Jistina v mil. kč

Výroba automobilů

3300

Zpracování, výroba kovů
a slévárenství

2600

Výroba strojů, jejich
oprava a instalace

2500

Výroba ostatních
dopravních zařízení

1200

Nově i doprava a cestovní
ruch

Dopravci (pozemní
a potrubní)

700

Úvěry firem ze segmentu automotive činí
3,3 miliardy korun, což v součtu s ostatními
výrobci v rezortu dopravy (1,2 miliardy)
tvoří víc než třetinu schválených garancí.
Následují výrobci a zpracovatelé kovů
s 2,6 miliardami a se 2,5 miliardami výrobci
ostatních strojů. V létě se program otevřel
také dopravcům a cestovním kancelářím,
a tím se do statistik zapsaly i firmy z těchto
oborů. Byly jim schváleny záruky za 700 milionů. „Jde o vysoce riziková odvětví a to se
také ve výsledku propíše do celkové ztrátovosti programu,”dodává šéf pojišťovny
Procházka. Už teď proto počítá s tím, že
nesplacených úvěrů, které bude muset
pojišťovna za české firmy zaplatit, bude
více, než se při spuštění tohoto programu
předpokládalo.

Ostatní

„Jsme tradičním partnerem českých exportérů a jestliže velká část z nich působí
v oboru automotive, je taky logické, že právě
tento segment využívá záruky COVID Plus
nejvíc,” komentuje čísla předseda představenstva EGAP Jan Procházka.

Záruční schéma programu COVID Plus
připravila vláda ve spolupráci s EGAP. Cílem
je zajistit návratnou pomoc pro velké české
exportéry a jejich dodavatele. Je určen
podnikům s minimálně 250 zaměstnanci,
na jejichž tržbách se vývoz podílí aspoň
jednou pětinou. Výše úvěru se pohybuje
od pěti milionů do dvou miliard korun.
Žádosti pojišťovna přijímá od května,
dosud jich schválila 54, zamítnutých je pět.

Stavitelství

400
1400
Zdroj: EGAP

Foto: EGAP

ropské unie. Zatímco za celý rok 2019 exportéři poptávali pojištění krátkodobého
vývozního úvěru ve 110 případech, za letošních 10 měsíců je pomyslné počítadlo
na 366 kusech.

Jan Procházka, předseda představenstva
a generální ředitel EGAP. Pojišťovnu vede
od roku 2012.

Evropská komise navíc dala členským
státům EU možnost rozšířit antikovidové
programy nad rámec roku 2020, dokdy
původně měly skončit. „Jsme samozřejmě
připraveni pomáhat garancemi i v příštím
roce. Lidi a prostředky na to máme,” dodává
šéf pojišťovny.

Rekordní zájem je způsoben nejistotou
na trhu a dočasnou možností pojištění
krátkodobých úvěrů při vývozu do EU
a dalších vyspělých zemí, jako jsou USA
nebo Japonsko.
„Firmy jsou obezřetnější. Pojišťují se
společnosti, se kterými jsme spolupracovali v minulosti, ale je tu i výrazný
zájem nových žadatelů, kteří hledají
jistotu v nejisté době,“ dodává Jan
Procházka.
Zvýšený zájem ze strany klientů umožňuje
zvládat i aplikace KLIKNI PRO EXPORT,
kterou má pojišťovna na svých webových
stránkách. Ta umožňuje bezkontaktní
vyřizování poptávky. n
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Bohumír Dufek

V kupónovce chyběla
manažerská zkušenost
V každé situaci, v každé dekádě se najde něco, co by mohlo být lepší. Já se obávám
současného rozdělení společnosti, kdy jedna část chce vyhrát nad druhou a nehledá se
konsenzus. Mezi lidi se dostávají názory, které jsou lživé, nepravdivé a uvádějí je v omyl,
říká předseda Asociace samostatných odborů.
Vaše profesní dráha je spjatá s odbory
už od roku 1990, byl jste tedy od začátku
u všech porevolučních změn a událostí.
Co se vám z uplynulých 30 let vybavuje
nejsilněji?
Když to vezmeme po dekádách, tak ten
prvopočátek, to byla jasná situace. Vše se
točilo kolem privatizace státního majetku. Já
jsem v té době dělal na státním statku, v zemědělství šlo o vydávání majetku restituentům, o přípravu zákona o půdě, tu jsem dělal
s tajemníkem Československé strany lidové
Josefem Luxem. Pokud jde o to druhé desetiletí, tam dominuje téma velkých povodní
(2002), tehdy se celý národ semkl, takže to
byla docela dobrá doba, jen pan premiér
(Vladimír Špidla) nebyl na svém místě. A ta
poslední dekáda? Vybavuji si střídání politických garnitur, konce Topolánka a Nečase.
Potom přišla levice a strany-nestrany, jak jim
říkám. V té době začala mezi lidmi nevraživost a společnost je rozdělená.

ním fondu jsme dali našim členům za knížku 15 tisíc, to bylo o 5000 více, než dával
Viktor Kožený. Nabízely se jim ke koupi bytové jednotky s pětiletou lhůtou splatnosti.
Byt byl tehdy za zhruba 100 tisíc, když měl
někdo knížky dvě a mohl si šetřit přes stavební spoření, získal majetek v řádu milionů.
Ten fond měl 870 milionů kmenového jmění, to bylo opravdu hodně…
Co bylo hlavním cílem pro založení Asociace samostatných odborů?
Chtěli jsme, aby se odborová politika
dělala odspodu, ne ze shora. Vystoupili
jsme z majetkové unie, z níž pořád dostávají některé svazy příspěvky. Při zakládání
jsme si odhlasovali poplatek ve výši jedné koruny za člena, od vzniku v roce 1995
se to zvedlo na koruny dvě. Vše děláme
dobrovolně, nízké náklady na náš provoz
hrají roli. Členské svazy spolupracují, je
mezi nimi solidarita.

S největší organizací, ČMKOS, jste v tripartitě. Jakou máte dělbu práce?
Žádná není. Na jisté věci máme odlišné
názory, to je normální, v tom nevidím
problém. ČMKOS má větší aparát a řekl bych,
že někdy řeší záležitosti, které odborům nepřísluší. My pracujeme podle potřeb našich
svazů, často podstupujme tvrdá vyjednávání,
například ta o kolektivních smlouvách. Náš
postup je pro členy přijatelnější.

„Žádná ekonomika není vystavěná
tak, aby vydržela po desetiletí.
Každým rokem spousta firem
zanikne a mnoho jich vznikne.
Pandemie a jiné krize vždy ukážou
ty nejslabší články, a je velmi
špatně, že u toho umírají lidé.”

A taky si vzpomínám na demonstrace
na podporu zaměstnanosti na Václavském
náměstí, stejně jako na zemědělskou blokádu Prahy. Tehdy jsme jasně dali najevo,
že odbory dělají i něco jiného, než rozdávají
kolekce… Následoval vstup do EU 2004,
složité jednání se zemědělským komisařem
Franzem Fischlerem, kdy jsme nedokázali
vyjednat stejné podmínky pro nově přistupující země.
Děly se ty věci, o nichž mluvíte, spíše instinktivně, s jistým očekáváním, jak to dopadne, anebo podle promyšlených plánů?
Když se podíváte do Polska, tam není zprivatizováno dodnes, a když se zase podíváte
na některé podniky, co se rychle rozprodaly
u nás, tak si myslím, že to nebylo dobře. Samozřejmě předseda vlády Petr Pithart by se
pochlubil, jak zprivatizoval Škodovku, či se výhodně prodala Česká spořitelna, což byl za 20
miliard korun zcela nezodpovědný krok.
V kupónovce chyběla manažerská zkušenost. Já osobně bych s ní ještě nějaký ten
rok počkal, aby se v ní mohli předvést mladí
manažeři. V Prvním zemědělsko-privatizač-
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Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a
výživy - Asociace svobodných odborů ČR Bohumír Dufek v srpnu 2020 v Praze na tiskové konferenci k
devátému sjezdu svazu.

30 let TRANSFORMACE
Je tedy česká ekonomika po náporu
covid-19 v udržitelná základech, nebo
nikoli?
Žádná ekonomika není vystavěná tak,
aby vydržela po desetiletí. Každým rokem
spousta firem zanikne a mnoho jich zase
vznikne. Pandemie a jiné krize pokaždé
ukážou ty nejslabší články, a je velmi špatně, že u toho umírají lidé. Podobná situace
nastala u povodní, tehdy také zmizela řada
firem, protože nemohly přežít. Jisté je, už
nic nebude jak před březnem tohoto roku,
přijdou obrovské změny.

V listopadu 2011 se v Praze konala odborářská demonstrace proti korupci. Podle odhadů policie i předáků
pořádající ASO dorazilo asi 500 lidí. Uprostřed je předák ASO Bohumír Dufek.

Bohumír Dufek
Vyučil se automechanikem, maturoval na Střední zemědělské škole Lovosice
– obor mechanizace zemědělství a lesnictví. Pracoval v SONP Kladno a na státním
statku Postoloprty. V roce 1990 se stal tajemníkem Odborového svazu pracovníků
zemědělství a výživy Čech a Moravy. Asociaci samostatných odborů (ASO) vede
od roku 1995. Je viceprezidentem Evropské federace odborových svazů pracovníků
v zemědělství, potravinářství a turismu a členem Evropského hospodářského
a sociálního výboru. Není členem žádné politické strany, představenstva nebo
dozorčí rady.

Asociace samostatných odborů
Je druhou největší odborovou centrálou v České republice. Spolu s ČMKOS zastupuje
odbory v Radě hospodářské a sociální dohody, v tzv. tripartitě. Vznikl v červenci 1995,
zakladateli byly Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Čech a Moravy, Jednotný svaz soukromých zaměstnanců a Odborový svaz severozápadních energetiků.
V průběhu dalších let přistoupily například Odborové sdružení železničářů, Odborový
svaz ploché sklo, Odborový svaz zaměstnanců jaderné energetiky a Řídící letového
provozu. ASO sdružuje zhruba 200 tisíc členů, spolupracují s ní i některé samostatné
odborové svazy či samostatné základní organizace.

Je pravda, že pandemie covid-19 udeřila
v čase, kdy se český ekonomický model začal poněkud přežívat? A že krize obnažila
některé systémové chyby, jako je přílišná
závislost na expertu či nedostatek kvalifikovaných pracovních sil?
V každé situaci, v každé dekádě, se najde něco,
co by mohlo být lepší. Já se obávám současného rozdělení společnosti, kdy jedna část chce
vyhrát nad druhou a nehledá se konsenzus.
Mezi lidi se dostávají názory, které jsou lživé,
nepravdivé a uvádějí neznalé v omyl.
Výhodou tržního hospodářství je, že se všichni musí stále snažit, aby se jim dařilo. Těm, co

jim to nejde, pomlouvají ty, co jim to jde. Z minulosti máme spousty firem, které – kdyby
nebyly na domácím trhu, ale někde jinde –, by
dávno zkrachovaly. Pak máte určitá období,
kdy stát dával finanční prostředky do oblastí,
kam je dávat nemusel. Uvedu podnikatelské
zóny, které se budovaly za desítky miliard:
některé jsou z poloviny prázdné a zahraniční firmy tam nejdou. Jsou přece jiné a lepší
pobídky, jako je zrychlení odpisů, snížení
daní, ty by pomohly daleko více. A internet
a digitalizace? Vždyť to byla ODS, která zrušila
ministerstvo informatiky, a teď nám vykládá,
jak se to má dělat. Poděkujme aspoň za to, že
nám zůstalo robustní zdravotnictví a lidé, kteří
v něm pracují a zachraňují životy…

Z restauracím, které podváděly a nabízely
špatné pivo, zbude půlka. Bude to očistný
proces, velice přínosný. Ti, co nepamatovali
na horší časy, musí skončit. Vůbec bych
nedovolil, aby se takové věci dotovaly.
Podržel bych malé výrobní firmy… a některé velké. Takový Linet, ten je nutno
podpořit, protože vyrábí produkt s vysokou
přidanou hodnotou. Stát musí mít několik
státních firem, které budou vyrábět například léky, roušky, obvazy atd. Myslím, že
nebude na škodu, když tady bude jedna
státní zbrojovka. Naopak se zamysleme
nad tím, jestli potřebujme tolik firem, které
dodávají komponenty do automobilového
průmyslu a dokázaly vymazat zahraniční
konkurenci.
Je nezbytné, aby Česku udávali směr manažeři, kteří dokáží podpořit podnikání. Neměly by se rozdávat peníze, ani pro OSVČ, byly
přece služby, které pokračovaly, zámečníci,
zedníci, těm zakázky neskončily…. Paušální daň pro živnostníky s ročními tržbami
do jednoho milionu je úplná hloupost,
výpadky v daňových příjmech nemůžou
zaměstnanci pokrýt. Musíme zmenšit stát,
chybí pracovní síla, ale na státních úřadech
je přeplněno, úředníci mají home office
a dostávají 100 procent platu, zatímco zbytek bojuje o přežití…
Jaké změny očekáváte, pokud jde o práci
ASO?
V Česku platí, že odbory nejsou agresivní.
V některých věcech ale bude nutné přitvrdit,
čeká nás důležité vyjednávání o kolektivních
smlouvách a platech, protože za dobrou
práci musí být dobré odměny. Druhou prioritou je bezpečnost práce zaměstnanců. Jsou
podniky, které nehledí na to, že se pracovníci
mohli nakazit covidem. Vyžadují práci, jako
by nevěděli, že pokud covid přijde, stejně jim
provoz zastaví.
Třetím tématem je proškolení zaměstnanců do budoucna. Mluví se čtvrté průmyslové revoluci, digitalizaci, o výstavbě 5G sítí.
Musíme lidi naučit, aby tyto vymoženosti
využívali, a to jak práci, tak v osobním
životě. Zároveň je musíme naučit, aby
mysleli a nenechali se manipulovat.
Takto se bude měnit odborová práce
v celé Evropě. n
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PROMA REHA

Vše pro Česko, maďarská
zakázka šla stranou
V minulosti patřil firmě prim za první plně elektricky polohovatelná zdravotnická lůžka
v tehdejším Československu. V současnosti budí pozornost změnou byznysového plánu
a svým nasazením v boji proti covid-19. Pro stát nyní vyrábí stovky lůžek a jede na maximum.
A jak dlouho toto nasazení potrvá? Jak dlouho bude třeba.
Od konce října pracuje společnost PROMA
REHA, která vyrábí od roku 1990 na
30 základních typů zdravotnických lůžek,
na zakázce pro Správu státních hmotných
rezerv. Výrobní závod v Meziměstí musí
vyrobit téměř 400 lůžek pro stát. Výrobní
linka jede momentálně na 120 procent.
„Dnes jsme předali prvních 124 lůžek
a na dalších naši zaměstnanci usilovně
pracují,” ujistil poslední říjnový pátek jednatel
společnosti Radek Jakubský.

Výzbroj pro první linii
Firma se tímto způsobem aktivně zapojila
do boje proti pandemii koronaviru. Cílem jejího
angažmá je vyzbrojit „první linii” pro střet s nákazou a zamezit případnému kolapsu tuzemského
zdravotnictví. I proto je PROMA REHA připravená zareagovat na urgentní poptávku lůžek
pro případné další plánované polní nemocnice,
o kterých se v poslední době hovoří.
„Český trh potřebuje naši pomoc. Situace je
vážná. Pokud bude potřeba, jsme připraveni
navýšit výrobní kapacity, vyrobit další stovky
lůžek pro pacienty s koronavirem a dodat je
dalším nemocnicím,” sdělil Jakubský.

Tuzemský trh je pro firmu podstatný. „Více
než obratově je pro nás důležité, že se o nás
začíná mluvit i jinde než mezi odborníky. Tedy
že v Česku je PROMA REHA a její špičkové
výrobky, které se ve světové konkurenci
snadno prosadí,” dodal Jakubský.

do Ruska), severní Afriky či na Blízký východ.
„Za těmito expanzemi stojí tvrdá práce, kvalitní výrobky a vynikající servis, ale také
profesionální tým zkušených obchodních
zástupců, kteří dokonale znají dané prostředí,

Kvůli stavu nouze vedení společnosti
dokonce pozastavilo část zakázky na stovky
lůžek pro maďarský trh, což měla být jedna
z největších letošních zahraničních zakázek.

Globální hráč
PROMA REHA začala jako první v poskomunistických zemích vyrábět plně elektricky
polohovatelná lůžka. Roční obrat dělá stovky
milionů korun. Rodinný podnik, který je
důležitým zaměstnavatelem v odlehlém
regionu u česko-polských hranic, vyváží
do mnoha států. V nedávné době se firmě
dokonce podařilo významným způsobem
prosadit na náročném maďarském
zdravotnickém trhu, třebaže původní plány
pozměnila zdravotní a ekonomická krize.
Kromě regionu střední a východní Evropy
dodává PROMA REHA výrobky i do Skandinávie, východní Evropy mimo EU (především

180
zaměstnanců

11

milionů eur obratu

30

tisíc položek ročně

70

zemí na světě

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V HISTORII FIRMY
1991 První
1990 Založení
firmy, první chodítko U-1

elektricky polohovatelné lůžko
v postkomunistické
Evropě

1994 Certifikace lůžek v SZÚ
Brno, první v ČR

1996 VZP

2008 Certifi-

začala plně hradit výrobky firmy
PROMA REHA

kace a registrace
výrobků pro vývoz
na Blízký východ,
dodávka do SAE

2010 Firma roku –
3. místo plus certifikace
výrobků pro vývoz do Ruska

2011 Dodaných
1000 lůžek do Iráku
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30 let TRANSFORMACE
znají své klienty a jejich potřeby,“ zdůrazňuje
Radek Jakubský.
Nicméně i PROMA REHA si prošla krizí
a dalšími nástrahami. Rodina Jakubských se
přesto nikdy nevzdala. Majitelé se stále snaží
firmu posouvat někam dál. Za poslední roky se
podnik dynamicky rozrostl ve stabilní, silnou
a technicky i odborně vyspělou společnost.
„I díky tomu dnes patříme mezi světovou
špičku ve výrobě zdravotnických lůžek,”
podotýká Jakubský

Inovace mají zelenou
Od samého začátku se PROMA REHA snaží
jít s dobou. Důkazem je i nedávné vítězství
v soutěži Vizionáři, kdy její specialisté získali
ocenění za unikátní systém řízení hygieny
nemocničních lůžek prostřednictvím využití
RFID čipů. V současné době pracuje téměř
deset procent zaměstnanců ve výzkumu
a vývoji.

Finální montáž lůžek

Fota: PROMA REHA

Inovace a vývoj technologických novinek,
které poskytnou komfort jak pacientům, tak
zdravotnickému personálu, mají zkrátka vždy
zelenou. I proto společnost neustále investuje do technologií, do vybavení, ale také
do svého rozvoje. Tým vývojářů nepřetržitě
pracuje na moderních řešeních, například
na propracovaném, plně elektrizovaném
ovládání lůžek. „Snažíme se zdravotnickému
personálu uvolnit ruce, a tím pádem mohou
lůžko ovládat pomocí nožních pedálů, což
je neocenitelná výhoda při práci pacientem.
Klademe důraz na ergonomii a intuitivnost
ovládání,” vysvětluje Radek Jakubský.

Hotová lůžka směřují k výstupní kontrole.

K nacházení nových možností vede i pandemie. Zaměstnanci se snaží být v kontaktu
se zákazníky s pomocí moderních komunikačních technologií. Jejich využívání zase
pomáhá firmě získávat velmi důležitou zpětnou vazbu. Cílem je také zapojování nových
klientů do vývoje dalších produktů. n

2020 Zakáz2014 Ocenění
2012 Začátek produktové řady
nových bariatrických výrobků,
start spolupráce s ČVUT

v projektu Vizionáři 2014
za bariatrické lůžko
TITAN, certifikace
výrobků do Austrálie

2016 1. místo v kate-

2018 Ocenění v projektu

gorii Exportér teritoria
v soutěži Exportní cena
DHL UniCredit

Vizionáři 2018 za využití
RFID čipů v systému řízení
hygieny nemocničních lůžek

ka pro SSHR,
kontrakt do
Maďarska za 60
milionů korun,
převzetí firmy
synem zakladatele Radkem
Jakubským
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ŠKODA AUTO

Úspěšný příběh značky
ŠKODA bude pokračovat
Od skromné dílny na opravu jízdních kol se ŠKODA AUTO vypracovala na globální automobilku,
působící na více než 100 národních trzích. V průběhu 125leté historie se měnil její sortiment
i výrobní zázemí. Od roku 1991 je podnik součástí koncernu Volkswagen a aktuálně se
transformuje v poskytovatele komplexních produktů a služeb individuální mobility.
Předsedou představenstva společnosti
ŠKODA AUTO je od srpna 2020 Thomas
Schäfer. Do České republiky přišel z Jižní
Afriky a hned v jednom z prvních rozhovorů
pro česká média řekl: „ŠKODA je úžasná
značka s obrovským potenciálem.“

příběhu. Nadále se budeme držet Strategie
2025. Jedná se o efektivní plán, ale ještě
nás čeká dlouhá cesta k dosažení veškerých
cílů. Samozřejmě chci také přispívat svými
nápady, abychom značku posunuli o další
krok kupředu.

Jakým směrem máte v úmyslu automobilku
posunout?

Co tím přesně myslíte?

Značce ŠKODA se díky práci celého týmu
i mého předchůdce daří velmi dobře. Mým
hlavním úkolem je psát s tímto týmem v příštích letech další kapitoly jejího úspěšného

ŠKODA AUTO zaujímá v tuto chvíli
jasnou pozici, za vynaložené peníze
poskytuje skvělou hodnotu. U našich
zákazníků výborně fungují Simply Clever
řešení, mimořádná prostornost, prak-

tičnost a jedinečný design, které nabízí
každý model. Vozy ŠKODA budou vždy
dostupné – ať už cílíme na studenty, mladé
rodiny nebo starší páry. Tohoto směru se

Vozy ŠKODA budou vždy
dostupné – ať už cílíme
na studenty, mladé
rodiny nebo starší páry.
Tohoto směru
se budeme držet i nadále.

Milníky třicetileté historie
1999 Na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem se představuje
1998 ŠKODA AUTO

ŠKODA FABIA, která má jako první v koncernu podvozkovou platformu
A04

oznamuje vstup na
indický trh

V Řepově na okraji Mladé Boleslavi zahajuje provoz nový, velkoryse
pojatý sklad originálních náhradních dílů ŠKODA Parts Center

1997 Předsedou
představenstva se stává
Vratislav Kulhánek

2000 V lednu se pokládá základní kámen nového montážního
závodu v indickém městě Aurangábád ve státě Maháráštra

1991 Koncern Volkswagen získává podíl
ve státní automobilce Škoda, automobilová
akciová společnost. Předsedou představenstva
se stává Ludvík Kalma

2001 Frankfurtský autosalon je svědkem
efektní retro show, během níž se odhaluje nový
model SUPERB, sedan o délce 4,8 metru

2007 Vozy ŠKODA se začínají vyrábět v Číně,

1993 Společnost zavádí nové

jejich prodej zahajuje slavnostní prezentace
v Šanghaji

logo se souslovím ŠKODA AUTO

1994 V závodě ve
Vrchlabí zahajují sériovou výrobu modelu
FELICIA, na podzim se
rozbíhá výroba těchto
modelů také na mladoboleslavské lince
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1996 Sdílení komponentů přestává být jednosměrné. ŠKODA AUTO zahajuje dodávky také
pro jiné značky koncernu
Automobilka představuje zásadní novinku,
liftback OCTAVIA, první model nižší střední třídy
v novodobé historii

30 let TRANSFORMACE
na korejské, japonské a francouzské výrobce, to jsou naši hlavní konkurenti a s nimi
budeme soupeřit a společně využijeme potenciál značky. Už se těším, až v příštím roce
uvedeme na trh nový model FABIA. Bude to
skvělé auto, má očekávání jsou tedy velká.

Foto: ŠKODA AUTO

Automobilový průmysl stojí nyní před
velkými výzvami. Transformace směrem
k pohonům šetrným k životnímu prostředí, digitalizaci a autonomnímu řízení,
koronavirus a s ním spojená odbytová
krize… Jak byste stručně popsal vývoj
automobilového průmyslu za posledních
pět let?

„Jednou z dosavadních vrcholných akcí byla světová premiéra vozu ENYAQ iV v Praze. Je to skvělé auto
a jsem skutečně hrdý na tým, který stál u jeho zrodu,“ říká Thomas Schäfer.

budeme držet i nadále. Kromě současné
modelové řady však vidím další možnosti
růstu v dobývání nových trhů či ve větším
zaměření na segment dostupných vozů,
tím pádem získáme příležitost významně
rozšířit zákaznické portfolio.

Když zmiňujete segment dostupných
vozů, máte na mysli posun směrem k levné
značce?
Určitě nesměřujeme k tomu, aby se ŠKODA
stala levnou značkou. Soustředíme se

Branže se nyní vyvíjí rychlým tempem.
Témata už byla jmenována. Bezesporu se
tu jedná o program mamutích rozměrů.
Já v tom ovšem vidím především šance:
máme jedinečnou příležitost automobil
i automobilový průmysl trvale změnit
a pozvednout na novou úroveň. Je to
skvělá motivace a současně velká odpovědnost. A té chceme ve společnosti
ŠKODA AUTO dostát. Co se týče odbytové krize v důsledku pandemie koronaviru, nejsem takovým pesimistou. Naše
prodejní výsledky ukazují, že letošní rok
v žádném případě není ztracený. Jedeme
na plný plyn, abychom dosáhli maxima
možného. n

2018 Světové veřejnosti se představuje
2008 Šéfdesignérem se stává pětatřicetiletý Jozef Kabaň, mimo jiné absolvent londýnské Royal College of Art

2009 Automobilka představuje pátou
modelovou řadu značky ŠKODA, SUV YETI,
jehož koncept byl prezentován už v roce 2005

ŠKODA SCALA. Děje se tak v Tel Avivu, který patří
ke světovým centrům start-upů
Zahajuje činnost ŠKODA AUTO DigiLab Israel.
Společnost je propojena s mnoha místními
start-upy a technologickými firmami, které vyvíjí
nejrůznější digitální služby mobility

2017 ŠKODA AUTO oznamuje rekordní investice do alternativních pohonů. Představuje studii
VISION E, SUV kupé čistě na elektrický pohon.

2010 Čína se stává největším
odbytištěm vozů ŠKODA

Ve Stockholmu debutuje nové SUV ŠKODA
KAROQ

2020 Přichází ŠKODA ENYAQ iV, první
elekromobil nové generace, postavený
na základech modulární platformy MEB

2014 V Mladé Boleslavi je uvedeno do provozu
nové Motorové centrum, které doplňuje stávající
Technologické a vývojové centrum společnosti

2016 Přichází SUV ŠKODA KODIAQ,
pojmenované podle aljašského města
Kodiak
V Praze startuje pilotní fáze projektu
ŠKODA AUTO DigiLab, ideové dílny,
v níž se kreativní týmy věnují vývoji
nových obchodních modelů i služeb

2017 ŠKODA AUTO hostí první kolokvium o budoucnosti automobilového průmyslu,
Sdružení automobilového průmyslu podepisuje se zástupci vlády memorandum o spolupráci
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Tuzemský e-commerce trh je podle Simony Kijonkové stále více saturovaný,
a proto bude pro e-shopy byznys v zahraničí nabývat na důležitosti.
Fungující logistika je jedním ze základních pilířů pro úspěšnou expanzi.

Zásilkovna

Logistické impérium
jde na Střední východ
Hudbou budoucnosti je umělá inteligence. Technologie na ní založené umí zvládnout
zpracování obrovských objemů dat, jež vznikají v celé délce dodavatelského řetězce.
Logistické společnosti je přitom využívají jen minimálně, říká zakladatelka firmy
a generální ředitelka holdingu Packeta Simona Kijonková.
Jaké bylo pro vás a pro Zásilkovnu letošní
jaro, kdy naplno udeřila pandemie nového
typu koronaviru?
Ve chvíli, kdy vláda v podstatě z hodiny
na hodinu vyhlásila nouzový stav a nedala
nám žádný čas se na novou situaci připravit,
se nám odlivem výdejních míst propadly
tržby z hodiny na hodinu o 50 procent. Pracovala jsem až 16 hodin denně několik týdnů
v kuse. Pro Zásilkovnu to bylo určitě jedno
z nejtěžších období její historie.
Dnes řídíte holding o 1500 zaměstnancích
v šesti státech. Jaké byly nejdůležitější
milníky této cesty až sem?
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Začátky byly velmi náročné. Fungovala jsem
jako fakturantka, účetní, asistentka, obchodník, manažer, řidič, skladník, programátor,
protože jsem si skutečně webovky dělala
sama, a možná jsem na dalších 20 funkcí
zapomněla. Rozvážela jsem osobně metrem
zásilky v IKEA taškách. K tomu se mi po roce
od spuštění narodil syn.
Lidé navíc byli k nové zásilkové službě
a systému výdejních míst skeptičtí. Přemluvit
prvního franšízanta, aby ve své prodejně vydával zásilky, bylo velmi náročné. Než se mi
podařilo přesvědčit další prodejny, doslova
jsem prošoupala podrážky. Ale jakmile jsme
překonali počáteční nedůvěru, síť výdejních

míst se začala rozrůstat. V roce 2013 jsme
jich už měli 100!
Za důležitý milník považuji rok 2015, kdy jsme
spustili vlastní logistiku a spolupracovalo
s námi už více než 5000 e-shopů. Převratný
byl rok 2018, kdy jsme založili holding Packeta,
abychom sjednotili fungování na zahraničních
trzích. Tehdy jsme měli 2000 výdejních míst,
přes 500 zaměstnanců a stěhovali jsme se
do větších kanceláří. Dnes je výdejních míst
skoro 6000. Máme téměř 91 600 partnerských výdejních míst a spolupracuje s více
než 28 tisíci e-shopy. Letos přepravíme zboží
v hodnotě 50 miliard korun, obrat skupiny
Packeta bude kolem 2,5 miliardy korun.

30 let TRANSFORMACE

Pandemie koronaviru velmi uspíšila
přechod k online nákupům a rozhoupala
k digitalizaci i ty, kteří se jí dříve bránili.
Situace majitelům kamenných obchodů
ukázala, že není jiná možnost. Už od jara pozorujeme výrazný růst v digitalizaci maloobchodu, který se vzhledem k bezpečnostním
opatřením vlády v posledních týdnech ještě
znásobil. Zaznamenali jsme větší zájem
o registraci do systému Zásilkovny ze strany
původně kamenných obchodníků, kteří
nové přechází do online a založili si e-shop.
Online obchod je možné postavit velmi
rychle a za nízké vstupní náklady, e-shop si
mohou otevřít doslova během pár minut
a neztratit tak příjem.
Na domácím trhu fungujete 10 let. Kam
chcete firmu směřovat?
Chceme udávat technologický směr
v logistice a přicházet s novými unikátními
službami a projekty. Dříve jsme byli zaměřeni jen na B2B, zajišťovali jsme přepravu
zboží e-shopům. Dnes fungujeme i na poli
C2C – díky službě Mezi námi mohou posílat
přes Zásilkovnu i fyzické osoby. Každopádně
pro rozvoj logistiky vidím největší potenciál
v moderních informačních technologiích.
Na prvním místě bych zmínila umělou
inteligenci (AI). Během první vlny pandemie jsme spustili voicebota a chatbota, což
jsou komunikační systémy, které pomáhají
zákaznické lince a postupně se učí, co zákazník potřebuje a jak mu poradit. V logistice
můžeme AI využívat například i pro vyspělé
sledování stavu zásilek a kompletní zajištění
autonomní přepravy. Technologie založené
na AI jsou užitečné i pro zpracování obrovských objemů dat, která vznikají v celé délce
dodavatelského řetězce a logistické společnosti je dosud využívají jen minimálně. Toto
je směr, kterým se chceme ubírat, abychom
do budoucna zvládli ještě větší objemy zásilek a zákazníků.

90. léta bylo euforické období, kdy se u nás budoval kapitalismus
a vznikly skvělé firmy, z nichž některé mají skvělé jméno dodnes.
Ne vše se povedlo. Celkově si myslím, že těch 30 let bylo úspěšných,
i když jsme potenciál naší země nedokázali využít na 100 procent.
Bylo to euforické období, kdy se tady budoval
kapitalismus a vznikly skvělé firmy, z nichž
některé existují dodnes a mají skvělé jméno.
Ne vše se samozřejmě povedlo. Mám na mysli
třeba nejrůznější privatizační kauzy či kriminální případy. Celkově si myslím, že těch
30 let bylo úspěšných, i když jsme potenciál
naší země nedokázali využít na 100 procent.
Od historie opět kupředu. Jak vidíte blízkou
budoucnost Zásilkovny a holdingu Packeta?
Naším cílem je, aby byla Packeta během několika let globální digitální logistickou platfor-

né chvíli mají díky nám otevřený přístup
do 33 zemí. Jakmile se napojí na systém Zásilkovny, získávají okamžitě možnost přepravy
zboží přes více než 100 dopravců z celého
světa, se kterými spolupracujeme a mohou
tak oslovit až miliardu potenciálních zákazníků.
Kde byl vstup na nový trh největším
dobrodružstvím a proč?
Každý stát je specifický a je třeba respektovat jeho specifika. Třeba zákazník z Rumunska je schopný neustále telefonovat. Udělá
objednávku z mobilního telefonu a poté

Fota: PACKETA

Jakou dáváte šanci tradičním obchodům,
decimovaným koronavirovou krizí?

„K myšlence na propojení e-shopů a logistiky mě přivedlo moje tehdejší hobby. Po večerech jsem tvořila
webové stránky a učila se programovat,” líčí Simona Kijonková.

mou. Chceme být partnerem pro doručování
pro celý svět. Naším hnacím motorem pro
následující roky je, aby se 80 procent našeho
byznysu odehrávalo mimo hranice České republiky, a proto napínáme úsilí na zlepšování
našich pozic na zahraničních trzích.

dvacetkrát volá, jestli vše platí. Miluje také
sociální sítě, takže velmi rád píše recenze
a pořád chce něco sdílet. Zkrátka je velmi komunikativní se všemi důsledky, takže musíte
být velmi prozákazničtí. Pokud s ním nekomunikujete, je schopen si zboží nepřevzít.

Simona Kijonková

Co vás vedlo ke vstupu na trhy cizině?

Vystudovala management na VŠE
a finance na UJEP. V roce 2010
založila společnost Zásilkovna
a během deseti let z ní vybudovala
mezinárodní logistickou firmu s obratem téměř 1,3 miliardy korun. Aktuálně
stojí v čele holdingu Packeta, kam
spadá i česká Zásilkovna. Za svoji
podnikatelskou a inovativní činnost
získala řadu ocenění. O problematice
e-commerce přednáší, vysvětluje
v médiích, i na řadě oborových akcí,
z nichž mnoho také pořádá.

Byl to přirozený vývoj. Když se firmě daří
v Česku, proč by se jí nemělo dařit i v dalších
zemích? Navíc jsme tak chtěli českým e-shopům umožnit pohodlné a cenově dostupné
doručování zboží do zahraničí. Tuzemský ecommerce trh je stále více saturovaný, a proto
bude pro e-shopy byznys v zahraničí nabývat
na důležitosti. Fungující logistika je jedním ze
základních pilířů pro úspěšnou expanzi. My
máme strategicky rozmístěná depa po celé
Evropě, už je jich 27 a další plánujeme, tak
e-shopům dokážeme zajistit komfortní, rychlý
a cenově dostupný systém přepravy. V součas-

Zákazník z Německa zase nic neodpouští,
a proto je byznys na německém trhu docela
náročný. Samozřejmostí je tu mít zboží skladem, takže oproti Česku musíte více investovat do skladových zásob. Musíte mít perfektně přeložený web či e-shop a uvést na něm
100 procent informací – tedy dbát na přesný
a podrobný popis produktu a na technické
detaily. A musíte mít možnost platit na fakturu, to Němci zbožňují! Takto bych mohla
pokračovat o každé ze zemí, kde máme
entitu, a o každém ze 33 států, kam aktuálně
doručujeme. V současné době připravujeme
vstup do oblasti Středního východu, tak nejvíce „dobrodružství“ prožíváme právě tam. n

Jak se dnes, s odstupem času, díváte
na dobu od 90. let výše? Co myslíte, že společnosti a ekonomice tyto roky daly a vzaly?
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MPO

Jasný tah na branku
Pandemie koronaviru zrychluje zavádění inovací a nových technologií do praxe. Paradoxně
tak může napomoci splnění cíle, jímž je dostat Českou republiku do roku 2030 mezi
20 nejvyspělejších ekonomik světa. S restartem domácí ekonomiky zasažené krizí covidu-19
a jejími dopady pomáhají specializované programy, připravuje se Národní plán obnovy.
Ekonomika vždy reagovala a bude reagovat
na aktuální dění. Vyvíjí se a proměňuje stejně jako společnost. A třebaže se to mnohdy
na první pohled nezdá, změna bývá zpravidla posunem dopředu. Očišťuje od toho, co
nefunguje, rozvíjí to nové, co život zlepšuje.
Lidé začínají žít jinak. Příchod pandemie
koronaviru a jejích následků však důrazně
připomněl, že zdraví je na prvním místě.

Transformace ekonomiky
Dřívější fungování světového hospodářství
se kvůli koronaviru otřásá v základech.
Pravdou ale je, že česká ekonomika je
z dlouhodobého pohledu produktivnější
než dřív. Za posledních 18 let vzrostla výroba v průmyslu o přibližně 88 procent. Méně
zatěžuje životní prostředí, země je zapojena
do globálních hodnotových řetězců a domácí firmy úspěšně vyvážejí své zboží a služby
do celého světa. Nejvíce do Evropské unie,
konkrétně do Německa.

připravil v rekordně krátkém čase programy
na pomoc podnikatelům. Spustil mimo jiné
„Ošetřovné“ pro OSVČ, COVID – Nájemné,
COVID – Kultura aj. Pokračuje v nich i během podzimu. Kromě toho MPO spustilo
a spravuje nebo se podílí na řadě programů přímo na podporu inovací a transferu
technologií, zabývá se investičními pobídkami. Všem s cílem podpořit firmy i OSVČ,
kteří přicházejí s chytrými technologickými
řešeními, a to nejen v souvislosti s pandemií.
„V mnoha oblastech si počínáme inovativně,
například v biomedicíně, nanotechnologiích, ICT nebo v otázkách umělé inteligence.
To se projevuje i během pandemie, kdy
MPO podpořilo inovativní české firmy,“ říká

vicepremiér Havlíček a dodává: „Už na jaře
během první vlny jsme v rekordně krátkém
čase připravili a spustili program Czech
Rise Up, chtěli jsme pomoci technologickým
řešení, která boj s koronavirem usnadňují
a chrání zdraví lidí.“

Podpora inovací
Inovativním firmám vyšel vstříc také hackathon Hack the Crisis. „Například firma
Spur mohla díky prostředkům z programu
Czech Rise Up dokončit antivirus respirátor, dále vznikl portál Zachransvoufirmu.
cz, kde se dá koupí voucheru pomoci
oblíbené restauraci, kadeřnici nebo divadlu,“ říká náměstek ministra průmyslu

Pandemie covid-19 způsobila, že se do popředí dostávají jiné obory podnikání než
předtím. Stále častěji se využívá digitalizace,
vzdálený přístup, home office. Žije se v době
průmyslu 4.0, kdy se inovace a transfer
technologií dostávají do praxe rychleji než
kdy předtím.

Na světovém standardu
Výsledky ze světa hovoří jasně. Země,
které zasvětily budoucnost inovacím, se
dostávají na vrchol socioekonomického
žebříčku. „Do roku 2030 bychom Českou
republiku rádi dostali mezi dvacet nejvyspělejších ekonomik světa. Je to samozřejmě běh na dlouhou trať, zvlášť s ohledem
na pandemii koronaviru,“ říká vicepremiér
a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Naši vědci, vývojáři i podnikatelé i v této nelehké době dokazují, že se
vyrovnají světovému standardu. Za obrovské nasazení a skvělé nápady, jak chránit
zdraví a životy, které se objevují nejen
během pandemie, patří všem velký dík.“
Do těchto záměrů patří podpora od Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Rezort
už na jaře, během první vlny koronaviru,
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Pojízdná učebna techniky je součástí projektu Tour for the Future. Vznikla ve spolupráci MPO a MŠMT.
Má sloužit k výjezdním worskhopům ve všech regionech.

ČR v číslech
V Globálním inovačním indexu obsadila 24. místo ze 131 světových ekonomik. Ve čtyřech ze sedmi pilířů GII, hodnotících země podle inovačních schopností, si Česko vede
nadprůměrně i ve skupině 49 vysokopříjmových zemí. Jde o infrastrukturu, sofistikovanost obchodu, znalostní i technologické výstupy a tvůrčí výstupy. Významnou roli
může sehrát také program Česká kvalita, v němž jde o podporu prodeje tuzemských
výrobků. Pomáhá domácí ekonomice od zaměstnanosti přes spotřebitelskou informovanost po celkovou soběstačnost.

30 let TRANSFORMACE

„Naši vědci, vývojáři i podnikatelé i v této nelehké době dokazují, že se vyrovnají světovému standardu,” říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Snímek je z loňského MSV v Brně.

MPO rovněž novelizovalo zákon o investičních pobídkách. Podnikům, které prokážou,
že kvůli koronaviru nemohou do tří let
splnit všeobecné podmínky už schválené
investiční pobídky, bude možné prodloužit
lhůtu až o dva roky. Novelu, kterou schválili
poslanci a senátoři, podepsal koncem října
prezident.
Podle náměstka Očka je velmi dobře,
že ještě před pandemií byla schválená
a postupně se naplňuje Inovační strategie
ČR na období 2019–2030. Česká republika
na ni může navazovat i v proticovidových
opatřeních, v boji s koronavirem tak pomáhá mimo jiné výzva z programu Country
for the Future.
Vicepremiér Havlíček připomíná, že
na tom, aby se země dostala mezi přední
technologicky orientované ekonomiky, se
pracuje nepřetržitě. Naprosto zásadní pro
jakékoliv období a české hospodářství je,
aby průmysl, který je klíčový, stál na moderních, konkurenceschopných základech a byl schopný odolat ekonomickým
výkyvům.

Obnova ekonomiky
Řídit podporu strategických technologií
a produktů, založených zpravidla právě
na inovacích, je hlavním úkolem vládní
Rady pro podporu strategických technologií a produktů. Vznikla letos v září. Tvoří
ji odborníci napříč veřejnou správou a podnikatelskými sektory, kteří kladou důraz
na podporu a rozvoj tuzemské ekonomiky.
Pracovat mají ve čtyřech skupinách: inovativní technologie, strategické segmenty
včetně rozvoje ekonomiky, legislativa
a zkušebnictví včetně certifikací.
Připravuje se i Národní plán obnovy. Finanční injekce má pomoci zemím EU zotavit se
z následků pandemie a podpořit investice
do ekologické a digitální transformace
evropské ekonomiky. Plán reflektuje připravovanou Hospodářskou strategii, která
má zastřešit dílčí strategie, plány, reformy
a programy v Česku pro nadcházející desetiletí. Prostředky z Fondu obnovy a odolnosti
Evropské unie mají poměrně krátkodobý
charakter.
„Musíme je využít na projekty, které budou
nasmlouvány ze 70 procent do roku 2022
a zcela do roku 2023. Jejich realizace musí
skončit do roku 2026. Jde o různorodé investiční akce, například o nákupy energeticky
úsporných řešení a technologií, prohlubování digitalizace či zkapacitnění a rekonstrukci
mateřských školek, ale také o reformy,“ líčí

Fota: MPO

a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr
Očko a dodává: „Pokračování programu
– Czech Rise Up 2.0 – se zaměří na medicínská řešení, jako je například výroba
vakcín, lékařského vybavení nebo ochranného oblečení. Spuštění předpokládáme
v listopadu.“

Komplet masky RP95-M je ryze českým výrobkem.
Do jeho vývoje se zapojily nebo k němu přispěly
téměř tři desítky tuzemských společností. Vlastníkem průmyslového vzoru je start-up CIIRC ČVUT
společnost TRIX Connections.

náměstkyně ministra průmyslu a obchodu
pro hospodářskou politiku a podnikatelské
prostředí Silvana Jirotková.
Tyto prostředky mají pomoci restartu
hospodářství po koronavirové krizi. „Měly
by zamířit do šesti oblastí, a to především
do investic,“ dodává Jirotková.
Národní plán obnovy, o němž jedná na národní úrovni i s Evropskou komisí, musí
republika republikou předložit do schvalovacího procesu v Bruselu nejpozději do dubna
příštího roku. n
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Nouzový stav na jaře, hledání
pomoci, druhá vlna na podzim

2020

Žena s respirátorem prochází 17. března 2020 po Karlově mostě v Praze. Kvůli hrozbě koronaviru se
doporučuje lidem zakrytím úst a nosu chránit sebe i své okolí před možnou nákazou.

Premiér Andrej Babiš (vpravo) hovoří s novináři
na pardubickém letišti poté, co zde 21. března
2020 chvíli před půlnocí přistál letoun An-124
Ruslan se zdravotnickým materiálem z Číny.
Druhý zleva je ministr obrany Lubomír Metnar,
třetí zleva ministr vnitra Jan Hamáček.

Mnoho lidí využilo teplého a slunečného počasí
velikonočního víkendu k aktivnímu odpočinku.
Snímek byl pořízen v dubnu na cyklostezce v
Praze-Modřanech.

Předseda tchajwanského parlamentu Jou Sikchun (vpravo) udělil 1. září 2020 v Tchaj-peji
předsedovi českého Senátu Miloši Vystrčilovi
medaili za parlamentní diplomacii.

Zákaznice nakupuje jídlo s sebou v jinak
uzavřené restauraci v centru Prahy. Ve stejný
den, 22. října, začala kvůli šíření nemoci covid-19
platit plošná omezení pohybu, obchodu i služeb.

Robert Markovič, který jako první pacient
v Česku dostal lék remdesivir při léčbě nemoci
covid-19, hovoří v květnu s novináři.

Demonstrace fanoušků v Praze na
Staroměstském náměstí se 18. října 2020
po ukončení zvrhla v bitky s policií. Policejní
těžkooděnci demonstranty vytlačili za pomoci
petard, slzného plynu a psovodů.

Na poměry centra hlavního města za nízkou
cenu prodávali někteří restauratéři pivo i na
Václavském náměstí v Praze.
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2020
2050
Jakých bude dalších 30 let
transformace české ekonomiky?

S #EU to zvládneme
Zdravá ČR
Zelená ČR
Digitální ČR
Na oživení české ekonomiky po pandemii EU vyčlenila 180 miliard korun. Na rozvoj
českých regionů v období 2021–27 jde 580 miliard, na transformaci uhelných regionů
45 miliard, na rozvoj venkova a zemědělství 220 miliard a na kurzarbeit 54 miliard.
Dále jsou tu půjčky a záruky podnikům postiženým covid-19. Česko dostalo od EU přes
2000 dávek remdesiviru a plicní ventilátory, díky Evropské unii má předplacené vakcíny
proti koronaviru u farmaceutických firem, které jsou ve vývoji nejdál. #Spolu to zvládneme!

Zastoupení Evropské komise v ČR
Jungmannova 24, 111 21, Praha 1
e-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu
tel.: +420 224 312 835
Facebook: fb.com/EvropskakomisevCR
Instagram: @evropa.cz
Twitter: @ZEK_Praha

