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Nový středoevropský průzkum:
snižovat daně firmám se
nevyplácí 

Korporátní daně patří v našem regionu
k nejnižším v EU. I přesto mnohé velké
společnosti platí na daních mnohem

méně, než kolik by podle sazeb měly. Neplatí
tak předpoklad mnoha expertů, že nízké
sazby zvýší daňové příjmy a omezí daňové
úniky. Plyne to ze zprávy, která mapuje da-
ňové odvody největších korporací v ČR, Ma-
ďarsku, Polsku, Slovinsku, Bulharsku a Lotyš-
sku. Česká republika na tom je s výnosy
z daní nejlépe z uvedených zemí, a to i přes
vyšší daňovou sazbu. 

Sazby daně z příjmu právnických osob
patří ve zmíněném regionu k relativně níz-
kým. Ani to však neodrazuje firmy od agre-
sívní daňové optimalizace - vyhýbání se po-
vinnosti platit daně ve státech, kde působí.

Plyne to ze zprávy investigativního týmu Fi-
nance Uncovered, na níž spolupracovalo ana-
lytické centrum Glopolis a dalších pět nezi-
skových organizací ze střední a východní 
Evropy. 

I přesto, že v České republice 11 zmapova-
ných společnosti odvádí daň, která je v sou-
hrnu dokonce o něco vyšší než sazba ve výši
19 %, lze v této skupině najít případy nestan-
dardních vlastnických struktur, možného pře-
lévání zisků do zahraničí nebo velmi výhod-
ných daňových pobídek. Velké korporace
navíc mohou v Česku zveřejnit své výroční
zprávy se značným časovým odstupem. Čtyři
společnosti z první desítky v době sběru dat
na podzim 2016 dosud nezveřejnily účetní
zprávu za rok 2015.  

Jako daňový ráj střední a východní Evropy
se jeví Maďarsko. Vláda ve snaze posílit kon-
kurenceschopnost státu od ledna 2017 snížila
korporátní daň z 19 % na 9 %. Ze studie při-
tom plyne, že už teď 11 největších  firem s po-
dílem na maďarském HDP přes 25 %, odvádí
na daních jen kolem 1 % zisku.

„Česká republika by se rozhodně neměla
zapojit do závodů, kdo nabídne nejnižší
sazbu. Svoji konkurenceschopnost by měla
zvyšovat kvalitnější veřejnou správou, mo-
derní infrastrukturou, dobrým vzděláním.
Tyto věci ocení investoři - a nejen oni - víc,
než nízké sazby,” říká analytik Glopolis, On-
dřej Kopečný. 

Ze srovnání dat v rámci zkoumaných šesti
zemí vyplynulo, že s výjimkou České repu-
bliky je poměr příjmu z korporátních daní vůči
HDP ve všech zemích nižší, než je průměr
OECD. Ve většině zemí rovněž platí, že podíl
fyzických osob na celkových daňových pří-
jmech je vyšší, než podíl korporací (v Česku
však rozdíl činí méně než 1%). Z dalších dat
se zdá, že většina zemí se snaží nižší příspě-
vek od firem kompenzovat zvýšením podílu
z daní, které zatěžují spotřebu.  

Podle závěrů zprávy má nízké zdanění
firem za následek vyšší daňové břemeno pro
občany a obecně také větší míru daňové ne-
rovnosti. K lepšímu výběru daní by spíše než
snižování daňových sazeb přispělo, kdyby se
státy v regionu více zajímaly o nástroje har-
monizace daňových politik na evropské
úrovni. Celou studii si můžete přečíst na:
http://glopolis.org/_publications/
zprava-uprchle-dane �

Další podrobnosti a aktuální program konference naleznete na 

www.smartcityvpraxi.cz

Prosíme, registrujte se na e-mailu info@proelektrotechniky.cz 
Vstup na konferenci je po závazné registraci a potvrzení registrace zdarma.

Na konferenci budou prezentovány zajímavé zkušenosti z oblasti inteligentních měst a možnosti fi-
nancování investičních projektů, jimiž se politický koncept inteligentního města naplňuje prakticky,
a také zde budou ukázány příklady konkrétních technologií. Tato konference je zaměřena především
na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních ře-
šení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept
smart city v daném městě realizován. Na konferenci jsou také zváni zástupci průmyslu, učitelé a stu-
denti a redaktoři odborných i všeobecných médií.

Odborným garantem a zároveň moderátorem již druhého ročníku konference je odborník na oblast
smart city, Ing. Jakub Slavík, MBA, který ve své prezentaci vysvětlí pojem smart city a ukáže na prak-
tických příkladech rozdíl mezi živelným a systémovým přístupem k pořizování moderních technologií. 

Součástí konference bude také křest první české knihy o konceptu smart city a jeho
zavádění v každodenní praxi „Smart city v praxi“ autora Jakuba Slavíka, kterou
vydává vydavatelství Profi Press a jejímž partnerem je E.ON.

Konference se koná pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové a Sdružení dopravních
podniků ČR. Generálním partnerem konference je ČD-Telematika, hlavními partnery jsou VARS Brno,
ČSOB a TECO, partnery  Iot.water, ČEZ ESCO, Nissan, Neogenia, Enerfis, GORDIC a HDL Automa-
tion. Na konferenci vystoupí také Ing. Jan Sobotka, starosta města Vrchlabí, který představí Smart re-
gion Vrchlabí, a Mgr. František Kubeš, zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Srdečně Vás zveme na konferenci

„Smart city v praxi II“
s podtitulem

„Co nabízí inteligentní město občanům a průmyslu“
doprovodný program veletrhu AMPER 2017

21. března 2017 od 9:00 hodin Výstaviště Brno, pavilon P, sál P4, 2. patro



Obrovská část skutečného vlivu na
odvětví a především veškeré reálné
držení a správa peněžních toků

z vody přešla v řadě regionů do rukou za-
hraničních koncernů anebo oligarchů.
Prio rita obou těchto skupin je postavena
na prosté logice - urvat co se dá, což má
negativní dopady jak na cenu vody, tak na
stav infrastruktury. 

Je smutným faktem, že stát, samo-
správy i politické strany v řadě regionů
ztratily reálný vliv a schopnost prosadit ve
vodárenském odvětví zájmy státu a ob-
čanů za rozumnou cenu. Pokud se jim to
daří, tak jen za cenu dalších a dalších vý-
dajů z veřejných rozpočtů. Přitom stejné
politické strany často souběžně z mono-
polu vody dělaly velmi lukrativní výnosný
byznys cizincům a mnoho z nich dnes sedí
v orgánech koncernových společností. 

20 let téměř všechny strany u moci pro-
hlašují, že chtějí zajistit samofinancovatel-
nost vodárenského odvětví. Místo toho ale
na naplnění tohoto cíle ihned po volbách
rezignovaly, protože o zásadní, ale voličsky
nepopulární kroky neměly zájem a dnes již
ani sílu realizovat.

Neschopnost a neochota politického ve-
dení státu řešit koncepčně zásadní úkoly
ve vodárenském odvětví a evidentní kola-
borace části místních politiků má zdrcující
dopad na myšlení občanů. Lidé ztrácí dů-
věru ve stát, ztrácí hrdost z existence České
republiky a ztratili důvěru v politické ve-
dení většiny politických stran. Ochota ob-
čanů nést nějaké břemeno v zájmu státu je
proto prakticky nulová protože za 20 let
vidí, že politické elity ze strategického od-
větví a z veřejné služby udělaly kšeft kon-
cernů a někdy i svůj.    

V České republice strategické odvětví
vodárenství funguje jako cedník, do kte-
rého samosprávy a občané nalévají shora
peníze a dole z něj mizí do zahraničí. 

Země bez vody je tělo bez krve a stát
bez vlivu je zbytečný 
Česká republika, resp. stát nemá vliv
a nemá reálnou kontrolu nad vodáren-
ským odvětvím, a tím peníze na obnovu in-
frastruktury a na boj se suchem. Do bu-
doucna jsou proto jen dvě možnosti. Buď
vodu bude držet v rukou stát a pak se na
krizi s nedostatkem vody a rozpadlou infra-
strukturou řádně připravíme, nebo je otáz-
kou času, kdy krize vyvolaná přírodními
změnami udeří v plném rozsahu anebo na
závadnou „pitnou vodu“ začnou umírat
první lidé. Kauza Praha Dejvice a téměř 30
tis. domácností s kontaminovanou vodou

byla prvním zásadním varováním a roz-
hodně ne posledním.1

Je třeba konat, ne mluvit. Ministr život-
ního prostředí Richard Brabec prohlásil, že
se máme inspirovat Izraelem. To je velmi
moudrá myšlenka, protože tam pochopili,
že: „Voda je pro stát to, co krev pro člo-
věka“. V přísně kapitalistické zemi je vodní
hospodářství zcela v rukou státu, kdy voda
patří celému národu a národ si ji váží, pro-
tože vyrostl a žije na poušti. 

Izraelci se v případě hospodaření
s vodou vzdali soukromého vlastnictví
a výhod tržní ekonomiky, aby mohl vznik-
nout systém, který všem zajišťuje přístup
ke kvalitní vodě.  Anti-privatizace, která
proběhla v řadě vodáren ČR, nebyla ku
prospěchu občanů a státu. 

„Pokud jde o vodu, je kolektivní vlast-
nictví jedním z hlavních důvodů, proč Iz-
rael na poušti dokázal vypadat jako letní
vila uprostřed džungle,“ řekl profesor
Arnon Soffer, katedra geografie v Haifě      

Jaké jsou možnosti vrátit vodu 
do rukou veřejného sektoru? 
Náprava je možná i v České republice.
Kontrolu nad vodou a hospodaření s ní lze
získat zpět do okresních vodáren a kon-
cerny lze od vody odsunout, ačkoliv to
ještě před 2-3 lety vypadalo nemožné.

V případě nezákonného postupu
a „tunelování“ vodáren doporučuji se
obrátit na soudy 
Ty zneplatní smlouvy uzavřené na základě,
např. podvodného jednání. Prověřit proces
uzavření smluv s koncerny. Prověřit plnění
slibů a ekonomické profity ze smluv pro
města a pro koncerny. Toto již v určitých
fázích probíhá. Již dnes máte možnost se
seznámit s procesem, který probíhal jako
přes kopírák v řadě regionů České repu-
bliky. Soudy již rozhodují o jeho protipráv-
nosti. Zdokumentoval jsem ho ve Zlíně
a v Praze. V Pardubicích a Zlíně již soud
rozhodl. Proces např. v Kladně soudy řeší.
Soudní cestu zvažuje Praha. 

Neuzavírat žádné další smlouvy
s koncerny 
Tam, kde koncerny neuspěly a voda zů-
stala v rukou měst a obcí, stále hrozí, že ze-
jména noví a nezkušení zastupitelé se ne-
chají nachytat na sliby naháněčů kon-
cernů. Nepřevádět na koncerny hospoda-
ření a obchod s vodou tam, kde je voda
v rukou městských vodáren. Malé obce
a města s infrastrukturou by se měly spojit
a její provoz řídit přes rostoucí okresní vo-
dárny, s vlastním vodárenským manage-
mentem, vlastní provozní technikou. Lze
využít know-how okolních vodáren, které
v regionu působí a jsou v rukou měst
a obcí.

Neprodlužovat smlouvy s koncerny,
které jsou uzavřeny na dobu určitou
a které končí
S blížícím se koncem platnosti provozních
smluv je potřeba předem připravit vlastní
vodárny na převzetí obchodu s vodou zpět
do rukou měst a obcí. To se děje ve velkém
ve Francii. Velký příklad je Paříž. Blíží se
konec smluv v Ostravě, Brně, Sokolově,
v severních Čechách atd.  V době, kdy
končí smlouvy s koncernem, je provozní
hodnota podniku v podstatě jen účetní
hodnota aktiv. Obchodně jde o bezcenný
právní subjekt, protože nemá smlouvy
a tím naplněný ziskový předmět podnikání.

Odkoupit zpět prodané vodárny nebo
pozice prodejce vody od zahraničních
koncernů
Toto je sice nákladný, bolestný a přesto pro
obce a občany ekonomicky výhodný krok.
Jeho oddalování vede k „vybydlování“ in-
frastruktury nebo ke skrytému přenášení

České vodárenství a končící doba temna 
V posledních 20 letech v České republice, ve strategickém odvětví vodárenství, které je pro každý stát
zcela rozhodující, proběhla řada evidentně fatálních kroků, které přinesly vznik byrokraticko-
politického propletence, jehož jednání a fungování zásadním způsobem ovlivňují lobbistická sdružení,
zájmy finančních skupin, politické hrátky a zájmy osob stojících v pozadí financování politických
stran či politiků. Schopnost efektivního řízení vodárenství v zájmu státu a občanů se oslabila a v řadě
případů zcela potlačila. 
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investičního břemena na veřejné rozpočty
a spotřebitele, tzn. politickou hloupost
a lumpárnu z minulosti, lidé stejně platí.
Stejný proces proběhl v Německu, např.
v Berlíně. 

Proces přes soudy je nejlevnější cesta

Po 15 letech práce, jsem dosáhl zlomových
soudních rozhodnutí, která jsou prece-
dentní, pro celou Českou republiku, pro-
tože dokazují, že soudní cestou lze ukončit
tunelování okresních vodáren a proti-
právně uzavřené smlouvy. Tytéž smlouvy,
jimiž v posledních 20 letech proběhly
v řadě okresů anti-privatizace městských
vodáren se všemi důsledky z toho ply-
noucí.

Pravomocná usnesení Vrchního soudu
v Olomouci přináší jistotu, že důsledným
právním postupem a obranou vodáren,
měst a občanů, lze odinstalovat soukromé
penězovody instalované mezi vodu a ob-
čany v posledních 20 letech. 

Ukázková kauza Zlín 
a zásadní závěry soudců

Proces vytunelování řady okresních vo-
dáren v České republice proběhl v regi-
onech obdobnou cestou, proto závěry
soud ců v kauze Vaku Zlín mají pro občany,
ekonomy, zastupitele měst a obcí a také
členy Parlamentu České republiky nesmír-
nou váhu. Soudci totiž na základě důkazů
popisují proces vedoucí k vytunelování vo-
dárny, i to, kdo se na něm podílel.

To, že soudci pravomocně rozhodli, je
výsledek práce a vytrvalosti 3 akcionářů

společnosti Vodovody a kanalizace Zlín,
a.s. (Vak Zlín). Mé společnosti Compas Ca-
pital Consult, s.r.o., a měst Otrokovice
a Fryšták, kdy jsme společně 15 let zajišťo-
vali a doplňovali důkazy, které uváděly
soudcům do souvislostí kauzu tunelované
okresní vodárny. Soudci díky tomu rozkrý-
vali a potvrzovali nemravné a protiprávní
jednání organizované skupiny různých na-
háněčů koncernu, koncernu a především
„anti-politiků“ ze Statutárního města Zlín
(SMZ) a samotného vedení Vaku Zlín. 

Soudce Krajského soudu 
v Brně uzavřel
„Přijetím napadených usnesení vrcholilo
cílené jednání řady osob (právnických i fy-
zických). …Obecně se dá uzavřít, že každý
vztah měl svůj smysl, každý vztah byl pře-
dem načasován, stejně jako jednání každé
právnické nebo fyzické osoby. Žádný
vztah, žádné jednání nelze označit za naho-
dilé. V kostce shrnuto, když zahraniční kon-
cern neuspěl v přímém výběrovém řízení,
rozhodl se dosáhnout sledovaný cíl jiným
způsobem. …Ovládl potřebnou část hlaso-
vacích práv ve společnosti…  Další fází
bylo personální ovládnutí společnosti oso-
bami se zkušenostmi v jiných vodáren-
ských společnostech. …je zřejmé, že tyto
osoby byly připraveny vykonávat potřebné
činnosti pro jakoukoliv zájmovou sku-
pinu.“

„Rozhodnutí valné hromady, jako výsle-
dek tohoto pokoutného procesu, soud po-
važuje za mimořádně nemravné (viz usta-
novení § 31 občanského zákoníku a usta-
novení §1 odst. 2 obchodního zákoníku).

Podobná jednání nahlodávají důvěru v ob-
chodně závazkových vztazích, jako základ
ekonomických vztahů ve společnosti… Ně-
která jednání však dosahují takové inten-
zity, že je otázkou, zda byly porušeny toliko
dobré mravy.“

Soudci Vrchního soudu 
v Olomouci pravomocně uzavřeli 
„Město Zlín, Jižní vodárenská, a.s. a Česká
spořitelna chtěly svým nedovoleným jed-
náním dosáhnout skryté ovládnutí společ-
nosti Vodovody a kanalizace Zlín a.s., úča-
stnit se valných hromad společnosti a pro-
sadit provozní model.“ Cílem společnosti
Jižní vodárenská (JV, tedy koncernu Ve-
olia) nebylo získat akcie Vak Zlín do vlast-
nictví, ale tuto vodárenskou společnost
protiprávně ovládnout a ponechat si její
provozní část a to i za cenu obcházení zá-
kona – in fraudem legis. Jednání JV,
města Zlín a České spořitelny je jednáním
nedovoleným a nemůže požívat právní
ochrany. 

Co to znamená pro občany a města? 

Průlomové usnesení ukončuje vyvádění
zisků z vody do ciziny. Platnost usnesení
valné hromady schvalující provozní model
s Veolií, byly zákonnou podmínkou pro
uzavření smluv mezi Vak Zlín a firmou
z francouzského koncernu. Soud je prohlá-
sil za neplatné s tím, že na protiprávním
jednání se podílela i Veolia. Provozní
model tak byl od samého počátku zaveden
protiprávně a majetek Vaku Zlín a požitky
z něj s velkou pravděpodobností léta užívá
koncern neoprávněně. Stamiliónové škody
vzniklé vodárně Zlín, občanům a městům
budou muset viníci uhradit a vráceno bude
i stamilionové bezdůvodné obohacení.

Co to znamená pro okres Zlín a okresní
vodárnu?
Vak Zlín se z protiprávně nastavené vazal-
ské pozice dostává zpět do role správce
přirozeného monopolu v daném regionu,
který disponuje veškerými prostředky pro
řádnou správu vody v okrese. Obdobně
jako sousední vodárny, které rozumní po-
litici před nájezdem koncernových a s nimi
kooperujícími anti-politiky naháněčů ubrá-
nili – Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.,
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Vodo-
vody a kanalizace Přerov, a.s.,  Slovácké
vodárny a kanalizace, a.s.2

Vak Zlín Veolii k ničemu nepotřebuje,
stejně jako okolní vodárny v rukou měst
a obcí.  Rozvázání protiprávně nastave-
ného vazalského stavu proto bude pro Vak
Zlín vysvobozením. 

V roce 2011 si nechalo nové vedení
města Zlín, (přišlo po volbách 2010), zpra-
covat analýzu Vaku Zlín. Ví, že jednání je-
jich předchůdců mělo na stav Vaku Zlín
a pozici měst při správě monopolu vody
doslova fatální následky. V analýze byl stav
Vaku Zlín popsán takto:   

„Společnost Vak Zlín je v podstatě for-
mální subjekt. …Dva zcela samostatné a ne-
závislé subjekty jsou fakticky spojeny
v jeden. Ekonomická struktura vlastníka
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majetku tj. pronajímatel Vak Zlín je zcela ur-
čována nájemcem Moravskou vodárenskou
(Veolií)... Tímto způsobem je vytvořen pro-
stor pro faktické ovládání společnosti  Vak
Zlín jejím v podstatě jediným odběratelem,
společnosti Moravská vodárenská (Veolia).
...Odprodej provozní části podniku a uza-
vření nájemní smlouvy fatálním způsobem
ovlivňuje další existenci společnosti Vodo-
vody a kanalizace Zlín a to v negativním
smyslu nastolení nejhorších podmínek
v porovnání s obdobnými subjekty – ztráta
nároku na dotace, fixace nájemného na
účetní odpisy z historických cen, neomezení
růstu cen vodného a stočného atd."

Usnesení soudců všechno výše uvedené
ruší. Vak Zlín se vrací zpět do své původní
pozice dominantního správce vodáren-
ského monopolu v regionu, který rozho-
duje o všem, co se týká vody, provozování,
investic, rozdělení zisku i výše cen a čer-
pání dotací. Priority určují města a obce,
nikoliv vlastník koncernu anebo místní oli-
garchové kooperující s koncernem.  

Co to znamená v číslech?  

a) Dotace 600-900 mil. Kč
Vak Zlín se stává zpět provozovatelem
svého majetku a je opět oprávněným ža-
datelem o dotace z EU. V daném regionu
to znamená možnost čerpání dotací až
900 mil. korun na obnovu infrastruktury
a tím jistotu čisté a nezávadné vody.

b) 800 mil. Kč za vrácené neoprávněné
obohacení...
Po zpětném převzetí správy hospoda-
ření s vodou a znovu provozování
vlastní vodárenské infrastruktury
Vakem Zlín, nebudou vznikat další
škody, které do nabití právní moci usne-
sení soudu dosáhly výše téměř 800 mi-
liónů korun. Tyto se musí vymáhat.
Končí obohacování se třetích osob na
úkor občanů. 

c) Každoročně 60-90 mil. Kč zisku z vod-
ného a stočného
Do vodárenské infrastruktury může být
každý rok investováno 60-90 mil. Kč,
které poslední desítky let lidé ve vodném
a stočném zaplatili, ale ony skončily jako
zisk koncernu místo v obnově trubek
v zahraničí.

d) Úspory v řádech desítek milionů korun 
Vedení vodárny Zlín, dosazuje město
Zlín, přestane platit desítky milionů za

právníky, přes které se pokoušelo zatajit
protiprávní jednání vedení města Zlín
a udržet v chodu tok peněz od lidí do za-
hraničí přes protiprávně zavedený pro-
vozní model.   

e) Zreálnění ceny vody a její přiblížení
cenám okolních vodáren 
Cena vody3 může po určité době konso-
lidace Vaku Zlín klesnout na úroveň
okolních vodáren, jako před rokem 2004. 

Někteří na radnicích nebudou chtít
nápravu připustit
Zkušenosti ze zahraničí i z posledních 16
let v České republice ukazují, že pro kon-
cerny pracující anti-politici nebudou s ná-
pravou spěchat. Naopak se budou vše-
možně snažit udržet co nejdéle tok zisků
z vody na účty koncernů. Ukazuje to fran-
couzský dokument: Voda vydělává aneb
jak korporace bohatnou na vodě4. 

Právě toto chování anti-politiků lze oče-
kávat i v České republice a reálný vývoj na
Zlínsku je toho již dnes důkazem. Někteří
lidé z vedení Vaku Zlín a města Zlín začali
s další manipulací s občany a mezi veřej-
nost a zastupitele šíří řadu nepravdivých
informací. Například, že soud nerozhodl
o smlouvě o nájmu a podobně. Dobře ví,
že smlouva o prodeji části podniku
a Smlouva o nájmu a provozování5 byly
v roce 2004 uzavřeny jako smlouvy na
sobě vázané, tudíž neplatnost jedné vede
k neplatnosti druhé. Rozhodnutí soudu
o valné hromadě se týká jak smlouvy
o nájmu, tak smlouvy o prodeji. 

Koncerny také nebudou chtít nápravu
připustit
Zkusí všechno, aby se co nejdéle udržely
v pozici subjektů, které ovládají vodáren-
ský monopol v České republice a to bez
ohledu na to, že se do této pozice dostaly
mnohdy protiprávně.  

Pokusí se „přitlačit“ na politiky a zastra-
šit osoby, které podaly žaloby a o tom co
se děje informují občany, vedení státu
a média. Různé dopisy obsahující zastrašu-
jící obsah, abychom lidi, zastupitele a vládu
neinformovali nám již od Veolie nebo od
vedení vodáren přišly6. Přišly také do České
televize, Radě pro rozhlasové a televizní vy-
sílání, Radě pro českou televizi či do advo-
kátní komory. Mne osobně k tomu advokáti
koncernu vyzvali dokonce za dvě společ-
nosti, za koncern Veolia a Moravskou vodá-
renskou7, které obě z protiprávně zavede-
ného systému, např. ve Zlíně profitují a já
jsem protiprávní proces, kterým se toto
stalo, úspěšně zrušil přes 15 let trvající ob-
ranu vodárny u soudů.8
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Srovnání cen vody vodáren ve Zlínském kraji

Zlínský kraj Kč/m3 prodejce vody
ceny v roce 2017
Zlínsko 86.71 fr. koncern Veolia
Vsetínsko 79.47 vodárna v rukou měst
Slovácko 75.9 vodárna v rukou měst
Kroměřížsko 74.91 vodárna v rukou měst

ceny v roce 2016
Zlínsko 86.46 fr. koncern Veolia
Vsetínsko 79.47 vodárna v rukou měst
Slovácko 74.98 vodárna v rukou měst
Kroměřížsko 73.44 vodárna v rukou měst

ceny v roce 2004
Slovácko 44.10 vodárna v rukou měst
Kroměřížsko 41.21 vodárna v rukou měst
Zlínsko 39.50 vodárna v rukou měst 
Vsetínsko 37.07 vodárna v rukou měst

ceny v roce 2001
Slovácko 37.00 vodárna v rukou měst
Kroměřížsko 31.04 vodárna v rukou měst
Zlínsko 31.00 vodárna v rukou měst 
Vsetínsko 28.80 vodárna v rukou měst

cenu pro rok 2004 schválilo ještě vedení Vaku Zlín v roce 2003 - Vak byl v rukou obcí
www.pravdaovode.cz/zlin

Tabulka ukazuje, jak se promítlo do cen vody předání hospodaření s vodou zahraniční společnosti
a jaké bylo a jaké je pořadí vodáren působících ve Zlínském kraji, tzn. na srovnatelném území.



Je otázka času, kdy se voda vrátí 
do rukou obcí 

Otázkou také je, za jakou cenu, kdy
a v jakém stavu bude infrastruktura. Pod-
statné pro celý náš stát je, aby nešlo
o TUNEL NA KONCI TUNELU, na kterém
se opět obohatí stejné skupiny a subjekty,
které se obohatily při realizaci tunelů
okresních vodáren.   

Příkladem, kde toto hrozí, je velmi rizi-
kové jednání vedení Hlavního města
Prahy, které má doloženo dokonce třemi
právními rozbory, že smlouvy s Veolií jsou
neplatné. Jedinou zisky tvořící hodnotu
soukromé provozní společnosti Pražské
vodovody a kanalizace, a.s. (PVK - koncern
Veolia) totiž tvoří právě provozní kontrakt
s Hl. městem Praha. 

Od platnosti či neplatnosti kontraktu se
proto logicky odvozuje hodnota akcií PVK
o jejichž koupi se v zákulisí již nějakou
dobu vyjednává. Zastupitelé Hl. města
Prahy by proto měli být hodně obezřetní,
protože případná nabídka odkupu nejspíš
minoritního podílu akcií PVK může být ze
strany koncernu celkem kvalitně připra-
vená past. 

Rozhodně by zástupci Hl. města Prahy
měli mít nejprve právní jistotu, že kontrakt
s Veolií platí nebo neplatí (podat žaloby
a znát rozhodnutí soudu) a teprve poté, kdy
budou mít právní jistotu, že kupují něco co
má vůbec nějakou cenu, by případně měli
jednat o odkupu akcií PVK. Není hodnota

akcií PVK v podstatě jen symbolická, někde
na úrovni likvidační hodnoty aktiv PVK?
V opačném případě by se mohli chovat
stejně jako zastupitelé Statutárního města
Zlín v kauze tunelovaného Vaku Zlín.      

Pokud je kontrakt o provozování s měs-
tem Praha neplatný, pak je hodnota akcií
PVK ve vlastnictví Veolie samozřejmě
zcela jinde. Společnost PVK v tom případě
nemá kontraktem zajištěny zisky tvořící
předmět podnikání, z něhož léta inkasuje
cca 500 mil. korun zisku ročně. A zde je
další otázka pro politiky. Nedochází od
roku 2013 k neoprávněnému užívání cizí
věci a obohacování se na úkor občanů
a Hl. města Prahy třetími osobami? I na
tuto otázku by měla celá Česká republika
znát odpověď. 

Co na závěr? 

Prodat cizí firmě podnikání se strategic-
kou surovinou, to se v civilizované zemi
jen tak nevidí. A přesně to u nás udělali po-
litici v 90. letech, kdy vodní hospodářství
přenechali nadnárodním koncernům. Měs-
tům a obcím zůstaly náklady, zisky plynou
do zahraničí. 

„O každé zemi vám hodně řekne způsob,
jakým zachází s vodou,“ Shimon Tal, bý-
valý ředitel izraelské Komise pro vodu.

Lze očekávat, že přijdou další lži a polo-
pravdy a snaha vyhnout se odpovědnosti
za v řadě regionů protiprávně nebo nevý-
hodně nastavený systém, ale to nic ne-

mění na faktu, že soudy již potvrdily a zru-
šily protiprávní tunelování dvou okresních
vodáren a je zde cesta jak vodu postupně
vracet zpět do rukou samospráv a ná-
sledně do rukou státu obdobně jako tomu
je v Izraeli.

Českou republiku buď čeká obdobný
ozdravný proces, jako proběhl v Izraeli, kdy
Izrael posílil státní moc v odvětví a zmo-
dernizovat svou vodárenskou infrastruk-
turu nebo poneseme stejně jako následu-
jící generace následky neschopnosti a po-
litikaření osob jednajících v zájmu zahra-
ničních koncernů. �

Ing. Radek Novotný, 
autor projektu PRAVDA O VODĚ

www.pravdaovode.cz

1/ https://zpravy.aktualne.cz/ regiony/praha/dejvicka-
voda-je-stale-zavadna-pitna-nepotece-ani-ve-
stredu/r~2eb2dcae044411e598af002590604f2e/?redirec-
ted=1488692505
2/ V pořadu NEDEJ SE PLUS, senátor Čunek potvrdil, že
mu byl několikrát nabídnut úplatek v souvislosti s pro-
dejem akcií Vaku Vsetín a je přesvědčen, že toto se dělo
u každé „privatizace“ vodáren v ČR http://www.ceskate-
levize.cz/ porady/10782831463-nedej-se-
plus/217562248410001-konec-tunelu-s-pitnou-vodou/   
3/  http://pravdaovode.cz/cena-vody/ 
4/ https://youtu.be/Fb4Cgu8Pdy8 
5/  Smlouvy mezi vodárnou a společností z koncernu
Veolia 
6/  http://pravdaovode.cz/muj-pribeh/hanopisy/
7/  http://pravdaovode.cz/veolia-jak-jedna-korporace/
8/ http://pravdaovode.cz/o-co-jde-rozsudky/ 
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Regulace vodárenství je stále dost roztříštěná.
Jak by podle Vás měla vypadat?

Je pravdou, že obor vodovodů a kanalizací
je v kompetenci sedmi ministerstev. A protože
voda je jen jedna a začíná být velmi horkým
tématem jak na evropské, tak i na globální
úrovni, jsem přesvědčen, že je možné uvažo-
vat o zařazení problematiky vodního hospo-
dářství výhradně pod jedno ministerstvo, jako
tomu je v některých zemích EU. Toto rozhod-
nutí však ponechávám plně na odpovědnosti
představitelů státu. 

Považujete tedy současný způsob regulace za
dobrý? 

Vzhledem k tomu, že v ČR existuje několik
tisíc vlastníků a provozovatelů vodohospodář-
ského majetku s velmi odlišnou právní for-
mou, způsobem vlastnictví, technickou a tech-
nologickou strukturou vodohospodářského
majetku atd., považuji stávající způsob regu-
lace za vhodný, přiměřený, transparentní a do-
statečně efektivní pro regulaci jednotlivých
subjektů na trhu. Pouhým využitím postupů,
které mají oporu v současně platné legislativě,
je možné velmi efektivně oblast vodohospo-
dářských služeb regulovat a nevzniká tak
důvod pro razantní změnu způsobu regulace
odvětví. Návrh na superregulační úřad, který
se objevuje ve vládní strategii a zahrnoval by
kromě vodního hospodářství například i elek-
třinu, plyn, teplo, telekomunikace či železnice,
je potřeba podrobit velmi důkladné analýze.
Další nárůst administrativních nákladů nelze
připustit.

Českou republiku sužují stále častěji období
sucha. Co pro zmírnění dopadů mohou dělat
vodohospodáři, případně stát? 

Zásadním problémem ČR zůstává současné
hospodaření s dešťovou vodou, která je v na-
prosté většině případů během dešťových srá-
žek odváděna buď přímo oddílnou kanalizací
do vodních útvarů či jednotnou kanalizací do
místní čistírny odpadních vod a následně do
vodotečí. Tento způsob hospodaření s dešťo-
vou vodou je dlouhodobě neudržitelný - při-
spívá k rychlému odvádění srážek mimo
území ČR a v případě menších vodních toků
tak dochází k pravidelným hydraulickým stre-
sům, které poškozují koryta řek a vodní spole-
čenstva. Z těchto důvodů je nutné více využí-
vat retenci a zasakování dešťových vod přímo
v místě jejich dopadu. 

Co s tím? 
Pokud jsou srážkové vody odváděny kana-

lizací pro veřejnou potřebu, podléhají obecně
zpoplatnění, a to ve výši stočného, které je
platné v příslušné lokalitě. Ze subjektů, které
nemají povinnost podle zákona platit za odvá-
dění srážkových vod - to jsou vlastníci dálnic,
silnic, místních a účelových veřejně přístup-
ných komunikací, ploch celostátních a regio -

nálních drah nebo ploch nemovitostí určených
k trvalému bydlení a domácností - ovšem platí
v konečném důsledku poplatky za čištění deš-
ťových vod občané a podnikatelé napojení ka-
nalizací na čistírny odpadních vod v cenách
stočného. Přestože žádné srážkové vody do
kanalizace nevypouštějí nebo dokonce v pří-
padě podnikatelů za srážkové vody platí. Bi-
lančně je objem čištěné odpadní vody v ČR
dvakrát vyšší než objem fakturovaného stoč-
ného a spotřebitelé tak platí za jiné znečišťova-
tele. Odstranění výjimek by tak umožnilo
změnu chování zpoplatněných subjektů. Ti
potom raději přikročí k výstavbě retenčních
nádrží a vsakovacích míst, s budováním od-
dílné kanalizace. Dešťové vody poté neskončí
čistírnách odpadních vod a dojde sekundárně
i k posílení zdrojů vody. 

Existuje v souvislosti s klimatickými změ-
nami dlouhodobá vodohospodářská kon-
cepce, která by řešila například zásobování
obyvatel pitnou vodou či další dopady sucha?

V současné době připravuje ministerstvo
zemědělství novelu vodního zákona, která by
po vzoru problematiky povodní uceleně řešila
i problematiku vyrovnávání se s negativními
projevy sucha. V rámci této novely by měly být
zpracovány plány pro zvládání sucha na státní
i krajské úrovni, které by jednoznačně stano-
vovaly způsob vyhlašování sucha i vyrovná-
vání se s negativními projevy. SOVAK ČR vítá
krok ministerstva zemědělství, které umožnilo
našemu oborovému spolku se zapojit do pří-
pravy pro nás tak klíčové novely vodního zá-
kona. Současně jsme již jednotlivým členům
přípravného výboru zaslali již zpracovaný plán
pro zvládání sucha jako možný vzorový doku-
ment. Ucelená vodohospodářská koncepce za-
hrnující hospodaření na zemědělské půdě, vý-
stavbu, ochranu zdrojů pitných vod atd. však
stále chybí.

I o tom, předpokládám, se bude diskutovat na
blížící se výstavě VODOVODY-KANALIZACE.
Jak hodnotíte její minulý ročník a co očeká-
váte od letošního, jubilejního? Jaká témata
tam budou nejvíce rezonovat? 

Velká pozornost bude jistě věnována prob-
lematice pokročilých procesů čištění k od-
straňování nejrůznějších specifických polu-
tantů, především látek ze skupiny souhrnně
označovaných jako prostředky na ochranu
rostlin. V oboru čistírenství lze očekávat za-
měření na nové technologie zpracování pře-
bytečného kalu, které si stále zpřísňující ná-
rodní i evropská legislativa v blízké budouc-
nosti vyžádá.

Minulého ročníku výstavy se zúčastnilo více
než 9 000 návštěvníků, kteří měli možnost se
seznámit s výrobky a službami 340 firem.
V průběhu výstavy probíhal i bohatý dopro-
vodný program pod záštitou ministerstva ze-
mědělství, životního prostředí a průmyslu
a obchodu. Podle reakcí jak vystavovatelů, tak
i návštěvníků lze minulý ročník hodnotit jako
úspěšný a já doufám, že jubilejní 20. ročník
bude pro obor vodovodů a kanalizací stejně
ne-li více prospěšný a užitečný. �

46
1I2017

Spotřebitelé tak platí za jiné znečišťovatele vody...
Jedním z největších problémů je současné hospodaření s dešťovou vodou. Je dlouhodobě
neudržitelné, říká ředitel a člen představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR)
Oldřich Vlasák. Nejen o těchto tématech se bude hovořit na mezinárodní výstavě 
Vodovody-kanalizace, kterou Sdružení pořádá ve dnech 23. – 25. května v Praze. 
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Základní pojmy franchisingu, které
musíte znát

Pod pojmem franchising se dnes rozumí
forma odbytu zboží a služeb subjektem, který
vystupuje na trhu jako tzv. „franchisor“ a po-
skytuje více partnerům – tzv. „franchisan-
tům“ pod svým jménem právo provozovat
obchodní činnost. Partnerský vztah je uko-
tven ve franchisové smlouvě. Franchisor po-
skytuje franchisantům jméno firmy, know-
how, hospodářské a technické metody, pro-
cedurální systém a technickou i obchodní
podporu. Franchisor zaručuje svým franchi-
santům právo a zároveň jim ukládá povin-
nost, provozovat obchodní činnost v souladu
s jeho koncepcí. Franchisant odvádí franchi-
sorovi poplatky za licenci i další služby. Ob-
chodnímu a organizačnímu propojení fran-
chisora a všech jeho franchisantů se říká
franchisová síť. Na počátku spolupráce fran-
chisant získává franchisový balík, který je
souhrnem práv, znalostí a dalších plnění po-
skytovaných franchisorem umožňující provo-
zovat franchisu.

Dělení franchisingu

Franchisingové systémy můžeme rozdělit do
několika skupin podle druhu činnosti, podle
druhu know-how předávaného franchisan-
tovi nebo podle organizačního systému.

Podle druhu činnosti rozlišujeme distri-
buční franchising, franchising služeb, vý-
robní franchising, případně franchising smí-
šený. Podle druhu know-how předávaného

franchisantovi dělíme na franchising distri-
buce produktu a franchising formulace pod-
niku. Podle organizace systému rozeznáváme
bezprostřední franchising, mnohonásobný
franchising, master franchising a regio nální
zastoupení.

Jak se stát franchisantem

Pro toho, kdo se chce stát franchisantem, je
toto rozhodnutí zásadní změnou. V tomto pří-
padě není dobré se rozhodovat impulzivně,
ale naopak danou věc důkladně promyslet,
probrat ji s rodinou a svými blízkými. Fran-
chisant by měl být do svého podniku zapá-
lený, mít vysoké ambice a odvahu občas za-
riskovat. 

Výběr správné franchisy by rovněž měl být
pečlivě promyšleným procesem. Potenciál-
ním franchisantům se doporučuje důkladná
rešerše dostupných možností a také výběr
oboru jim blízkého. 

Konečné rozhodnutí by mělo proběhnout
po zvážení zásadních vlastností podniku.
V prvé řadě by měl být franchisor schopný
doložit skutečné výsledky franchisantů z mi-
nulosti a dokázat tak, že koncept je úspěšný
a aplikovatelný. Je nutné ověřit, zda trh po-
skytuje pro podnik dostatek odbytových mož-
ností i do budoucna a nejedná se pouze o ak-
tuální trend. Franchisový koncept by neměl
postrádat konkurenční výhody, měl by být
jasně popsán a diferenciován vůči ostatním.

Nedílnou součástí rozhodování by mělo
být zvážení všech nákladů. Franchisant by si
měl podle materiálů, které mu poskytne fran-

chisor, spočítat, kolik jej celé podnikání bude
stát a zohlednit při tom všechny případné ná-
klady. 

Dostatečný kapitál = polovina úspěchu

Začít s nulovým kapitálem bohužel není
u franchisového systému možné, protože je
vždy potřeba mít dostatek prostředků na za-
koupení licence i na provoz. Vlastní kapitál
musí být dostatečný dle typu licence, kterou
chce potenciální franchisant zakoupit. Není
však licence, jako licence. I pro ty, kteří
zrovna neoplývají miliony, existují varianty
s relativně nízkými vstupními poplatky.

Nebývá problémem, když si franchisant do
začátku vypůjčí u bank, ale v tomto případě
by se mělo jednat o maximálně 50 % vstup-
ního kapitálu, zbytek by měly být jeho vlastní
peníze. Jakákoliv půjčka by měla být vyjed-
nána s eticky přijatelnou institucí, například
s uznávanou bankou. Do vyhledávání a vy-
jednávání půjčky se může zapojit také fran-
chisor, který má v tomto ohledu více zkuše-
ností.

Je třeba mít na paměti, že pokud by fran-
chisant nemusel do podniku vkládat žádné
vlastní peníze, nebyl by dostatečné motivo-
ván k práci na společném úspěchu. Stejně je
tomu u příliš bohatých franchisantů, pro
které není potenciální neúspěch franchisy
dostatečnou hrozbou. Finanční investice,
jejíž ztráta by byla pro franchisanta citelná, je
významným motivačním faktorem a je často
považována za základní rys franchisové trans -
akce.

Svět franchisingu a jak se v něm orientovat
Pojem „franchisa“ a „franchising“ sice pocházejí z amerického hospodářského slovníku, ale původ mají
ve středověké Francii. Pojem „franchisa“ označoval předání privilegií třetí osobě, která za odměnu
směla ve státním zájmu vyrábět nebo obchodovat. V polovině 19. století se pod franchisingem rozumělo
komerční využití práv třetí osoby. Tím se pojem přiblížil tomu, co pod franchisou rozumíme dnes.
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Aktuální stav a trendy ve franchisingu
v ČR a ve světě

Vývoj na českém trhu v posledních letech
ukazuje, že se bude franchising jako způsob
podnikání čím dál tím více prosazovat
a uplatňovat. Zvýšený zájem především za-
hraničních poskytovatelů o vstup na český
trh podporuje několik významných faktorů
a změn, které budou rychlejší rozvoj franchi-
singu v České republice ovlivňovat i v bu-
doucnu.

Jedním z faktorů je například příznivé hos-
podářsko-politické prostředí, které podporuje
zájem zahraničních franchisorů o expanzi na
český trh. Rovněž tak změny na světovém
trhu a v mezinárodním obchodu, které nutí
nebo motivují franchisory k expanzi nebo vy-
volávají poptávku po franchisových koncep-
tech, podporují rozvoj franchisingu i na čes -
kém trhu. 

Dnes je v České republice přes 250 franchi-
sových systémů, problémem však zůstává,
že za franchisový systém je považován každý,
který to sám o sobě prohlásí. Jedinou orga-
nizací u nás, která důkladně prověřuje své
členy a tím garantuje principy franchisingu
definované Evropskou franchisovou fede-
rací, je Česká asociace franchisingu. 

Vývoj franchisingu v České republice

Působením změn na světových trzích do-
chází postupně také ke změnám na českém
trhu, a to zejména v těchto oblastech:
•  Narůstající koncentrace kapitálu, vytváření

sítí a strategických aliancí.
•  Internacionalizace obchodu, narůstající ex-

panze na nové trhy, zejména ve střední
a východní Evropě.

•  Růst konkurence na trhu, enormní konku-
renční tlak, postupné snižování pozice indi-
viduálních nebo nezávislých podnikatelů
na trhu.

•  Zvyšování požadavků na kvalifikaci, zna-
losti a zkušenosti samostatných podnika-
telů i managementu.

•  Malí a střední podnikatelé vyhledávají spo-
jení s franchisovými systémy. Je to pro ně
jistá forma ochrany před konkurencí na
trhu a snižuje se tak riziko jejich podnikání.

Vývoj franchisingu ve světě

Ke změnám a vývoji dochází samozřejmě
také na světových trzích, zde jde však ze-
jména o rozvoj vztahů mezi franchisovými
partnery:
•  Rozvíjí se prosazování rovnoprávného po-

stavení mezi franchisory a franchisanty.
Z vertikální spolupráce se postupně stává
horizontální, prosazuje se tak totální koope-
race.

•  Zvyšující se význam vzájemné závislosti
franchisových partnerů, dodržování povin-
ností vyplývajících z dohod, obchodních
vztahů a pravidel vzájemné spolupráce.

•  „Partnership for profit“ – nový trend v ob-
lasti franchisové spolupráce. Znamená to,
že i když jsou franchisor a franchisant
právně a finančně samostatní podnikatelé,
stále více spolupracují a komunikují jako
partneři jednoho systému pod jednou
značkou s cílem být na trhu co nejlepší,
úspěšní, získat co nejvíce zákazníků a vy-

tvářet zisk. Přitom si oba partneři pouze
rozdělují role a každý z nich dělá to, co nej-
lépe umí.

•  Rozvoj franchisových systémů se objevuje
v netypických oblastech. Setkat se můžeme
s péči o děti a seniory, výstavbou domů,
doučováním dětí, kontrolou jakosti potra-
vin, vyhledáváním lidských zdrojů a tak
dále. 

•  Franchisoví poskytovatelé a jejich centrály
se mění na poskytovatele maximálního
množství služeb pro své franchisové pří-
jemce.
Český trh rozhodně není od toho světo-

vého izolován, a to zejména od vstupu do Ev-
ropské unie. Rok od roku zde expandují další
a další franchisové systémy ze zahraničí, což
přispívá ke globalizaci, propojování trhů
a soustavnému rozvoji.

V rámci vstupu do Evropské unie proběhla
i rozsáhlá harmonizace českého práva se
standardy evropského vnitřního trhu, čímž se
například zvýšila ochrana investic, vymaha-
telnost soudních rozhodnutí apod. Postupně
dochází i k harmonizace českého daňového
systému. Obchodně je Česká republika velmi
intenzivně propojena s ostatními zeměmi Ev-
ropské unie.

České franchisy ve světě

Důkazy, že Češi jsou podnikavým národem
s potenciálem se rozvíjet, můžeme najít také
ve franchisingu. I zde totiž existuje několik
příkladů, jak mohou české nápady úspěšně
fungovat také v zahraničí.

Zajímavým franchisovým konceptem jsou
například Konopné lékárny firmy Carun Phar-
macy. Firma byla založena v roce 2010 Jiřím
Stablou, který se stal v podstatě průkopní-
kem ve svém oboru. Se svými produkty z le-
gálního konopí s obsahem THC méně než
0,3 % boduje nejen u nás, ale i v zahraničí,
takže univerzální konopnou mast Carun
a spoustu dalších produktů si dnes můžete
koupit jak v Konopné lékárně v Praze, Brně,
Slaném, Hlučíně a dalších českých městech,
tak třeba na Floridě, v polských Katovicích či
v Londýně. Zakladatel Jiří Stabla se momen-
tálně chystá otevřít také veganskou restau-
raci na Ibize, kde momentálně žije.

Úspěchy zaznamenává také franchisový
koncept restaurací Výtopna založený v roce
2009 v Brně, které se od ostatních stravova-
cích zařízení liší tím, že jídlo hostům rozváží
modelová železnice. V současnosti jsou tyto
restaurace zatím v Praze a Brně, ale do bu-
doucna se připravuje expanze do Číny
a USA.

Z restauračních zařízení vyniká i český kon-
cept The PUB, proslulý fenoménem samo-
obslužného čepování. Orosená piva si takto
kromě České republiky mohou dopřávat zá-
kazníci v Berlíně, Vídni, Košicích či Bukurešti.

Inspirací může být firma Extéria poraden-
ské kanceláře BOZP a PO, která se úspěšně
rozšířila na Slovensko a chystá se expando-
vat také do Rakouska. 

Výhody franchisového podnikáni oproti
budování vlastní firmy

Franchising je dynamicky se rozvíjejícím
způsobem podnikání, který přináší nesporné
výhody jak pro podnikatele, tak pro celou

společnost. Zároveň je zde, jako všude, po-
třeba dát si pozor na různá úskalí a možná ri-
zika. 

Franchisové systémy budují zpravidla vý-
robci, obchodní společnosti, sdružení pro-
dejců, ale také progresivní podnikatelé v ob-
chodu, gastronomii a službách. Franchisor
soustřeďuje své úsilí hlavně na to, aby ze
svého výrobku a ze svých služeb vyvinul
úspěšný produkt: úspěšnou obchodní kon-
cepci. S touto koncepcí, kterou dál prodává,
dosáhne rychleji a efektivněji svého cíle a při-
nese mu to další výhody. Přínosy má však
franchising také pro samotné franchisanty,
jedná se především o ulehčení startu podni-
kání. Jaké jsou tedy hlavní výhody?
•  Vyvážená cesta k ekonomickému úspěchu

Franchisant může rychleji a s větší jistotou
dosáhnout ekonomického úspěchu, a to
díky užitku ze zkušeností, které získal od
franchisora. 

•  Připojení se k úspěšnému systému a ově-
řené koncepci
Díky odzkoušené koncepci a využíváním
společné značky franchisové systémy vy-
stupují s určitou, předem danou tržní silou.
Franchisant se tak vyhýbá velkému množ-
ství překážek a omylů. Také se stává rychle
známým.

•  Každý si může najít obor podnikání
Ve většině případů si zájemci mohou najít
obor, ve kterém mají třeba jen minimální
nebo žádnou praxi. Na začátku bývají fran-
chisanti vždy důkladně proškolováni, takže
dosahují schopnosti samostatně řídit pod-
nik. Pro všechny zájemce o franchisové
podnikání se nabízí mnoho obchodních
a podnikatelských možností.

•  Franchisanti i jejich zaměstnanci si zvyšují
kvalifikaci sofistikovanými školicími pro-
gramy
Neustálá podpora a pomoc franchisora je
ve franchisových systémech standardem
a naprostou samozřejmostí. K zvláštním
službám ze strany franchisora patří silná
podpora franchisové centrály. Franchisant
může téměř ve všech oblastech počítat
s širokou podporou centrály. Jako od-
měnu za tyto služby platí franchisant prů-
běžné franchisové poplatky, někdy taky na-
zývané licenční poplatky nebo royalties.

•  Příslušnost k franchisovému konceptu se
vyplatí
Franchising umožňuje výměnu myšlenek
a zkušeností. Na rozdíl od podnikatele,
který podniká samostatně a ostatní
z oboru se na něj dívají jako na konku-
renta, franchisanté mají užitek z toho, že
jsou všichni na „stejné lodi“ a je pro ně vý-
hodné si pomáhat. Jednou ze zásad fran-
chisingu stanovuje pro určitý region sta-
novený počet poboček, aby nedocházelo
ke konkurenci ve vlastní síti.

Společný reklamní 
a marketingový fond
Společný reklamní a marketingový fond
umožňuje vytvářet centrální reklamu s vel-
kou účinností. Franchisové systémy jsou po-
staveny na růstu a fungují nadregionálně.
Rozsáhlé reklamní kampaně jsou tedy
účelné. Protože všichni franchisoví partneři
jsou zavázáni k příspěvku na náklady propa-
gace, mohou být s úspěchem financovány
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i dražší a velkorysejší propagační akce. To
přináší zpravidla i vyšší účinnost reklamy.

Základním principem franchisingu je spo-
lečná síla. Když mají všichni stejný zájem, od-
padají myšlenky na vzájemnou konkurenci,
což podporuje rozvoj celého systému. 

Nevýhody?

Jako u všech typů podnikání je i zde potřeba
počítat s určitými slabšími stránkami. Zde se
jedná zejména o to, že franchisant vždy bude
alespoň částečně omezen franchisorem, což
mu brání v prosazování vlastní podnikatelské
kreativity a samostatnosti. Musí se řídit pra-
vidly z provozní příručky a musí dodržovat
všechna ustanovení Franchisové smlouvy.
Franchisor si také vyhrazuje právo na kon-
trolu provozovny. Franchisant je povinen pla-
tit franchisové poplatky (licenční, průběžný,
marketingový…a další). Návratnost jeho vlo-
ženého kapitálu bude nejspíše pomalejší, ale
zato jistější. Hrozí také poškození dobrého
jména franchisorem nebo jiným franchisan-
tem. Jakýkoliv problém v rámci sítě může ne-
gativně ovlivnit i všechny nevinné franchi-
santy.

Česká asociace franchisingu 
a soutěž Franchisa roku
Česká asociace franchisingu (zkráceně ČAF)
je nezisková profesní organizace, která sdru-
žuje na národní úrovni poskytovatele franchi-
singu a odborníky z oblasti práva a poraden-
ství. Asociace vznikla v roce 1993 a jejími
členy jsou menší tuzemské franchisové sy-
stémy, ale také velké a známé mezinárodní
značky.

Česká asociace franchisingu je členem Ev-
ropské franchisové federace, kterou společně
v roce 1972 založily vyspělé evropské fran-
chisové svazy a asociace mimo jiné z Francie,
Velké Británie a Německa. Orgány ČAF jsou
vedle prezidenta i správní rada a dozorčí
rada.

V roce 2017 vyhlašuje Česká asociace fran-
chisingu druhý ročník soutěže Franchisa
roku. Jejím záměrem je zviditelnění franchi-
singu jako jedné z množných a prosperují-
cích forem podnikání a představení kvalitních
franchisových konceptů, které fungují na bázi
čistého franchisingu a dodržují Etický kodex
franchisingu.

Ceny jsou v soutěži Franchisa roku udělo-
vány ve třech kategoriích, a to: Franchisor
roku, Skokan roku, partnerem ceny je spo-
lečnost Broker Consulting a Cena ČAF za
podporu a rozvoj franchisingu. Franchisový
systém se do soutěže může nominovat sám,
nebo tak může učinit kdokoliv jiný. Pro
platné přihlášení je však potřeba poté řádně
vyplnit a odeslat přihlášku. Nominování
i přihlašování do soutěže probíhá od 15.
října 2016 do 15. března 2017. Poté vybere
odborná porota v každé kategorii vítěze,
kteří obdrží čestný certifikát a roční členský
příspěvek v České asociaci franchisingu. Ví-
tězové budou vyhlášeni na slavnostním ve-
čeru Mezinárodní výstavy pro podnikání
a franchising v Praze 31. 5. �

Jiří Krajča, 
odborník ze soutěže Franchisa roku 2017,

www.franchisa-roku.cz
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Vítěz kategorie Cena ČAF 2016

Vítěz kategorie Franchisor roku 2016 CrossCafe

Vítěz kategorie Skokan roku 2016



Pořadatelé chtějí navázat na velmi
úspěšný poslední ročník, který si pro-
hlédlo více než 84 tisíc návštěvníků. Pa-

vilony výstaviště byly vyprodány už několik
měsíců předem a MSV 2016 se stal naší nej-
větší průmyslovou přehlídkou od vypuknutí
ekonomické krize. Vysoký zájem o účast se
očekává také letos, kdy pokračuje ekono-
mický růst a český průmysl nadále běží na
plné obrátky. MSV 2017 navíc akcentuje
atraktivní témata jako automatizaci, robotizaci
a digitalizaci průmyslové výroby, zavádění
technologií pro ochranu životního prostředí
nebo moderní řešení pro dopravu a logistiku.

„Řada vystavovatelů si už v předstihu ob-
jednala výstavní plochu a opět se očekává
větší účast firem z Asie. Jako partnerskou
zemí jsme tentokrát pozvali Indii a na velmi
úspěšnou rozsáhlou prezentaci Číny v loň-
ském roce naváže účast několika desítek čín-
ských firem, které chtějí dále rozvíjet busi-
ness na středoevropském trhu,” říká ředitel
MSV Jiří Rousek.

Již potřetí se na MSV 2017 upře pozornost
na nové trendy průmyslové výroby. Průmysl
4.0 s sebou přináší inteligentní komunikaci
průmyslových zařízení napříč dodavatel-
skými a výrobními řetězci, což úzce souvisí
také se zefektivněním dopravy a logistiky.
Bie nální veletrh Transport a Logistika se letos
uskuteční již poosmé a ukáže novinky v obo-
rech, které na MSV přímo navazují. Do dru-
hého ročníku zároveň vstoupí mezinárodní

veletrh technologií pro ochranu životního
prostředí ENVITECH. Jeho vystavovatelé
představí technologie pro čištění vody
i vzduchu, moderní metody zpracování od-
padů, technologie pro snižování ekologické
zátěže v průmyslových provozech aj. 

Struktura samotného MSV zůstává zacho-
vána a veletrh se opět člení do osmi oborů

zastupujících všechny klíčové oblasti strojí-
renského a elektrotechnického průmyslu.
Hlavním tématem bude průřezový projekt
Automatizace – prezentace měřicí, řídicí,
automatizační a regulační techniky napříč
všemi obory. Chystají se také specializované
výstavní akce zviditelňující 3D tisk, robotizaci
nebo spolupráci průmyslu a vysokých škol
(Transfer technologií a inovací). Součástí ve-
letrhu opět bude soutěž Zlatá medaile MSV
o nejlepší inovativní exponáty a rozsáhlý od-
borný doprovodný program.

Posledního ročníku MSV v říjnu 2016 se
zúčastnilo 1704 vystavujících firem ze 34
zemí a 84 210 návštěvníků z 52 zemí. Zvýšil
se zájem zahraničí, odkud přijela plná polo-
vina vystavovatelů a bezmála desetina náv-
štěvníků. Důležitá je také rostoucí spokoje-
nost účastníků, kterou v průběhu veletrhu
pravidelně zjišťuje výzkum agentury Ipsos.
V roce 2016 podíl spokojených vystavovatelů
vzrostl na 84 % a podíl spokojených návštěv-
níků dosáhl dokonce 86 %. Účastníci MSV tak
vyjádřili jednoznačně nejvyšší spokojenost
s veletrhem za posledních pět let. Jan Hum-
hej, Account Manager z agentury Ipsos
k tomu říká: „Loňský výsledek potvrzuje
dlouhodobě rostoucí spokojenost návštěv-
níků i vystavovatelů Strojírenského veletrhu.
Účastníci velmi oceňují vysokou odbornou
úroveň veletrhu a také přítomnost význam-
ných firem v oboru, obzvláště samozřejmě
těší růst spokojenosti vystavovatelů.“ �
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MSV 2017 zacílí na Průmysl 4.0, automatizaci,
environmentální technologie, dopravu a logistiku 
Na brněnském výstavišti začaly přípravy na vrcholnou událost roku. Již 59. mezinárodní strojírenský
veletrh letos proběhne od 9. do 13. října společně s veletrhy ENVITECH a Transport a Logistika.
Hlavním tématem opět bude Průmysl 4.0 neboli čtvrtá průmyslová revoluce.

Uzávěrka spojená s cenovým zvýhod-
něním je 31. března. Přihlášku a po-
drobné informace o letošním ročníku
naleznete na www.bvv.cz/msv.



Nespornou předností vodíkových vozi-
del je rychlé tankování vodíku a velký
jízdní dosah, obojí srovnatelné s „fosil-

ními“ vozidly. Při vší technice, která nás obklo-
puje, by mělo lidské zdraví a život zůstat nej-
vyšší hodnotou. A jedovaté látky spolu s jem-
nými prachovými částicemi, obsažené ve vý-
fukových plynech dnešních vozidel, nás zabí-
její už před narozením. Na auta se spalovacími
motory proto bude jednou lidstvo vzpomínat
s podobnou nostalgií jako na parní lokomo-
tivy. Čím dřív se tak stane, tím lépe.

FCEV nebo BEV?

Stavět technologie vozidel s vodíkovým pali-
vovým článkem (FCEV) a čistě bateriové elek-
tromobily (BEV) proti sobě a vyvolávat mezi
nimi konkurenci nebo dokonce zášť by nebylo
rozumné. Jedná se totiž v podstatě o sesterské
technologie. Každá z nich má svoje specifické
výhody, ale také nevýhody, a pouze ve vzájem-
ném souladu mohou zatím z velké části a po-
stupně, možná i zcela, pokrýt požadavky uži-
vatelů, hýčkaných po více než století auty se
spalovacími motory. Asi je nejvhodnější použí-
vat názvy „elektromobily“ (BEV) a „vodíkové
elektromobily“ (FCEV), které vystihují hlavní
charakteristiky i příbuznost obou technologií. 

Objevují se i názory, že elektromobilita vy-
užívá skandálů z poslední doby kolem spalo-
vacích vozidel ve svůj prospěch. To nemá za-
potřebí. Je pouze otázkou času než nesporné
výhody elektromobility zřetelně převáží její
vlastní nevýhody. Zvláště nulové emise
a velmi nízká hladina hluku v provozu jsou esy,
která žádná auta s fosilním pohonem nepře-

bijí. V České republice, která se potýká s ma-
sovým problémem nelegálních manipulací či
dokonce odstraňování filtru pevných částic
z dieselových aut, je bezemisní alternativa
ještě auktuálnější než jinde. Elektrická Opel
Ampera, představená na letošním autosalonu
v Paříži s dojezdem 380 km a cenou okolo 40
tisíc euro, nové modely Tesly v nižších ceno-
vých kategoriích a epochální vodíková Toyota
Mirai jsou těmi správnými impulzy, které mění
historii a usnadňují cestu k udržitelné mobilitě.   

KPMG - Manažéři autoprůmyslu vidí
budoucnost ve vodíku
Výsledkem posledního každoročního prů-
zkumu společnosti KPMG pod názvem Global
Automotive Executive Survey mezi manažery
hlavních automobilek ve 42 zemích světa jsou
mimo jiné závěry, že dieselům odzvonilo, elek-
tromobily představují vývojový mezistupeň
a budoucnost bude vodíková. Jsou o tom pře-
svědčeny čtyři pětiny dotázaných manažerů.
To ale bude určitě ještě nějakou dobu trvat
a čisté elektromobily (BEV) přitom nepo-
chybně budou hrát zejména u osobních vozů
významnou roli. O tom, že se automobilky na
tento vývoj připravují, svědčí skutečnost, že až
80 % všech nových patentů v oboru pohonu
vozidel, přihlášených světovými automobil-
kami v poslední době, se týká elektromobility
a vodíkové elektromobility.

Založení „Vodíkové rady“ v Davosu

Manažeři největších světových energetických
a automobilových firem a výrobců technických

plynů jako Shell, Total, Hyundai, Toyota, Daim-
ler, Linde a Air Liquide  v lednu v Davosu v rámci
World Economic Forum 2017 vdechli nový život
vodíkové technologii a založili společně „Hydro-
gen Council“.  Vodíková rada má prezentovat
po světě vodíkové technologie a její výhody,
podporovat zavádění vozidel s palivovými
články a také dialog mezi vládami, průmyslem
a veřejností. „Mimoto je známo, že kromě do-
pravy by vodík mohl přispět k přechodu na níz-
kouhlíkovou společnost v řadě dalších průmys-
lových odvětví v celém hodnotovém řetězci,“
dodal k tomu Takeshi Uchiyamada - předseda
představenstva koncernu Toyota.  

Toyota vsadila na vodík

Představitelé Toyoty již několikrát potvrdili, že
ve vodíku spatřují dokonce větší budoucnost,
než v čisté elektromobilitě. Toyota přitom již
několikrát dokázala, že má správný odhad no-
vých trendů a také díky tomu byla donedávna
řadu let největší automobilkou světa. Když po-
prvé představila veřejnosti v roce 1997 svůj
model hybridního vozu Prius, vysloužila si po-
většinou podiv veřejnosti a posměch konku-
rence, která modelu předpovídala jepičí život.
Z Priuse se mezitím stal jeden z komerčně nej-
úspěšnějších modelů značky a změnil tvář ce-
lého světového automobilového průmyslu po-
pularizací hybridní koncepce pohonu. Dodnes
se Priusů celkem od jejich zmíněného uvedení
na trh prodalo na světě téměř 4 miliony kusů.
Dohromady Toyota prodala za posledních
dvacet let více než 10 milionů hybridních
a plug-in hybridních vozidel. Když se tedy
Toyota rozhodne upřednostnit vodíkové tech-

Vodíkové auto a elektromobil jsou dvě strany stejné mince 
Vodíkové technologie v posledním době procházejí nebývalou renesancí, která by je opět mohla
posunout do ohniska pozornosti veřejnosti stejně jako sesterskou elektromobilitu. 
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nologie, má to svou váhu. Model Toyota Mirai
je prvním sériovým vozidlem na světě, které
bylo od samého začátku koncipováno pouze
jako vodíkové auto. 

Mnichovský projekt Bee Zero 
– 50 vodíkových elektromobilů v akci 
I ze světového hlediska ojedinělý projekt Bee
Zero koncernu Linde AG, o kterém jsme po-
drobněji informovali v CzechIndustry 4/2016, je
od poloviny roku 2016 důkazem, že je možno
účinně provozovat celou flotilu – v tomto pří-
padě padesáti vodíkových elektromobilů - při
existenci jediného veřejného vodíkového čer-
padla - nedaleko centra Mnichova. Jedná se
o koncepci tzv. „back-to-base“ (návratu k zá-
kladně), kdy všechna provozovaná vozidla jsou
zpravidla tankována jen v jediné tankovací sta-
nici. Vhodným prostředkem provozování této
koncepce je „car sharing.“ U projektu Bee Zero
se v nabídce sazeb za zapůjčení vozidla přihlíží
k očekávanému dojezdu. Mimo používání ve
městě s nulovými emisemi tak na míru připra-
vené tarify umožňují i celodenní výlety z Mni-
chova do Alp a dalších přilehlých oblastí. Po-

užívány jsou vozy Hyundai i35 FCEV, které jsou
koncepčně vodíkovou modifikací běžného
vozu Hyundai i35.

Infrastruktura se bude zdokonalovat

Spolková vláda schválila koncem roku 2016
na příští léta částku 955 milionů eur – více než
25 miliard korun k vybudování sítě 15 000 elek-
trických nabíjecích stanic do roku 2020 a 400
vodíkových čerpacích do roku 2023. Z uvedené
částky budou podporovány také čerpací sta-
nice na zkapalněný zemní plyn LNG. Podle
čes kého Národního akčního plánu čisté mobi-
lity by mělo na území naší republiky být vybu-
dováno do roku 2025 nejméně 3-5 vodíkových
čerpadel. Podle posledních zpráv by se tento
záměr mohl ještě urychlit.  

Světová vodíková konference 
WHTC 2017 v Praze
Na Světovou vodíkovou technologickou kon-
ferenci ve dnech 9. - 12. července 2017 přije-
dou řečníci z Japonska, Jižní Koreje, USA/Ka-
lifornie, Německa a dalších zemí EU, které jsou

v rozvoji vodíkových technologií nejaktivnější.
Zvláště zajímavým bude příspěvek Japonska,
které představí svou národní strategii rozvoje
vodíkových technologií a bude mu věnována
zvláštní sekce na konferenci. Zásadní projev
přednese profesor Mikihiro Nomura z japon-
ského Shibaura Institute of Technology. Dal-
šími řečníky jsou kupříkladu Bart Biebyuck –
ředitel FCHJU – hlavní „vodíkové organizace“
v EU, dále Thomas Kattenstein – ředitel Fuel
Cell and Hydrogen Network NRW (Severní Po-
rýní-Vestfálsko) a další. Zástupci významných
firem jako jsou Siemens, Linde, Daimler,
BMW, Proton Motor a Indian Oil Corporation
seznámí účastníky konference s aktuálními vý-
sledky technologického rozvoje. 

Výhody vodíku

Výhodou vodíku vůči čisté elektromobilitě je
menší náročnost na kapacitu trakčních baterií
a tím menší následná produkce odpadu ve
formě starých baterií k recyklaci. Dříve užívané
protiargumenty jako jsou vysoká cena vodíko-
vých technologií, nutnost používání drahé pla-
tiny a neexistence infrastruktury vodíkových
čerpacích stanic se postupně řeší a jejich vý-
znam se snižuje. Například platiny se díky
technickému rozvoji nyní používá při výrobě
palivového článku méně než polovina množ-
ství, běžného ještě před 5-10 lety a navíc je re-
cyklovatelná. Aktuálně nemáme zatím jinou
technicky zralou alternativu než bezemisní ba-
terie a vodík, pokud si chceme skutečně pora-
dit s problémem smogu ve městech. Ani ar-
gument o nutnosti vyrobit elektřinu resp.
vodík minimálně částečně s použitím fosilních
energií neuspěje, pokud si uvědomíme argu-
ment o nejvyšší prioritě zdraví obyvatel, které
čistota vzduchu ovlivňuje zdaleka nejvíce.
Elektrárny ani produkce vodíku totiž většinou
nejsou umístěny v centrech měst. �

Zdeněk Fajkus, 
zástupce Spolkového svazu 

elektromobility (BEM e.V.) pro ČR, Mnichov                                                                                            
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Podstatné zvýšení komfortu čeká již brzy na
zákazníky projektu Elektromobilita ČEZ vy-
užívající veřejné stanice tzv. normálního do-
bíjení (DSND). Od poloviny ledna probíhá
v celé síti těchto stanic postupná výměna
230 V zásuvek za zásuvky typu Mennekes.
V konečné podobě budou všechny stanice
disponovat dvojicí zásuvek s dobíjecím vý-
konem 22 kW, a více zákazníků vybavených
potřebnými dobíjecími kabely tak získá mož-
nost rychlejšího dobíjení. Výměna ve všech
45 lokalitách, v nichž jsou DSND v provozu,
bude dokončena cca do konce března.

„Spolu se zvyšováním počtu elektromo-
bilů v České republice logicky vykazuje ros-
toucí tendenci také poptávka po službách
veřejných dobíjecích stanic. Zejména statis-
tiky využívání tzv. stanic normálního dobí-
jení a ohlasy zákazníků nám z některých lo-
kalit signalizovaly časové prostoje při čekání
na volnou zásuvku. Zareagovali jsme proto
právě zvýšením dobíjecího výkonu druhé
zásuvky,“ uvedl manažer útvaru čisté tech-
nologie ČEZ Tomáš Chmelík.

Projekt Elektromobilita ČEZ v současnosti
provozuje nejrozsáhlejší síť veřejných dobí-
jecích stanic pro elektromobily v České re-
publice. Z celkových 70 stanic je 25 rychlo-
dobíjecích; zbytek sítě tvoří tzv. stanice nor-
málního dobíjení, kterých se uvedené zkva-
litňování týká. Více na http://www.elektro-
mobilita.cz /cs/mapa-dobijecich-stanic.html.
Při využívání celé sítě dobíjecích stanic se
uživatel před dobíjením identifikuje jedineč-
nou RFID kartou.

Další veřejné rychlodobíjecí stanice vybu-
duje Elektromobilita ČEZ v letech 2017–18 na

hlavních tazích napříč Českou republikou.
Celkem 42 stanic umožňujících dobití většiny
běžné kapacity baterií za 20 až 30 minut
vznikne díky grantu z evropského programu
CEF. Nad rámec těchto stanic bude vybudo-
vána také jedna lokalita kombinující integraci
dobíjecích stanic, systému pro ukládání ener-
gie a výroby z obnovitelného zdroje.

V ČR je v současnosti registrováno už
více než tisíc elektromobilů. Třicítka
z nich patří do vozového parku projektu
Elektromobilita ČEZ. Podobně jako v dal-
ších vyspělých zemích Evropy, i v České
republice se elektrická auta stávají běž-
nou součástí zejména městského pro-
vozu. To se promítá do všech oblastí tý-
kajících se prodeje a servisu elektromo-
bilů. Nedávná studie společnosti Roland
Berger předpokládá v roce 2020 v ČR
roční prodej až 7 tisíc vozidel s elektric-
kým pohonem. To představuje asi 3 %
trhu a jen malé zaostání za zeměmi zá-
padní Evropy, kde se tento podíl očekává
mezi 5 a 10 %. �

Elektromobilita ČEZ zrychlí dobíjení ve 45 stanicích



Čím se Vaše organizace zabývá?
Společnost Global Innovation Technolo-

gies, z. s., (GIT) je nezávislá, nezisková or-
ganizace, která se věnuje řešením požární
bezpečnosti. Zabýváme se především vý-
zkumem, vzdělávání, výcvikem a řešením
nestandardní problematiky v dané oblasti.
Poskytujeme odborné posudky, poraden-
ství domácím i zahraničním organizacím,
které chtějí vstoupit na český nebo zahra-
niční trh nebo na něm již působí a chtějí si
zvýšit standard bezpečnosti. 

Pomáháme také v oblasti vyhodnocení
aktuálního stavu bezpečnosti v organiza-
cích a poskytujeme poradenství vedoucí ke
zvýšení úrovně tohoto stavu. Spolupracu-
jeme s řadou významných zahraničních
výzkumných center (ze zemí jako je Švéd-
sko, Velká Británie, USA, aj.), se kterými
jsme mimo jiné organizovali největší ev-
ropský požární experiment v Tisové, neda-
leko Karlových Varů. Díky tomu jsme
schopni nabídnout klientům testování no-
vých materiálů, technologií, pomoci jim
s vývojem a inovacemi nových technologií
v oblasti bezpečnosti. 

V roce 2016 jsme se stali výhradním
čes kým zástupcem v evropské konfederaci
organizací CFPA-E (The Confederation of
Fire Pro tection Associations Europe,
www.cfpa-e.eu). V rámci tohoto sdružení
se podílíme na tvorbě nových evropských
metodik a certifikovaných vzdělávacích
kurzů. 

Co konkrétně CFPA-E dělá?
Tato konfederace sdružuje zástupce jed-

notlivých evropských zemí s cílem zvýšení
a sjednocení úrovně bezpečnosti, a to díky
společné tvorbě, vývoji a implementaci

bezpečnostních standardů a souvisejícího
vzdělávání v Evropě. Členy tohoto usku-
pení jsou nezávislé neziskové organizace,
jako je německé VdS, anglické FPA, španěl-
ský Cepreven a další významné subjekty
v daných státech, které díky svému posta-
vení mají významný vliv na řešení bezpeč-
nostních otázek ve svých zemích.

Kromě tvorby standardů a metodik se
podílejí také na tvorbě certifikovaných
vzdělávacích a tréninkových kurzů, na jed-
notné, neustále se zvyšující, evropské
úrovni. To umožňuje zvýšení mobility pra-
covní síly v této oblasti napříč Evropou,
možnost zvýšení mezinárodní spolupráce
a uplatnění se v cizích zemích. 

V této konfederaci jsme členem komise
pro tvorbu CFPA-E standardů, komise pro
vzdělávání a komise pro živelní pohromy.
Kurzy a metodiky jsou navrhovány tak, aby
zahrnovaly poznatky z dobré a špatné
praxe a posílily praktické dovednosti účast-
níků. Většina kurzů musí zahrnovat prak-
tická cvičení a ukázky. 

Podpora implementace těchto stan-
dardů a kurzů do národních podmínek je
zajištěna komunikací asociace dané země
se stakeholdery (veřejná správa, pojiš-
ťovny, vzdělávací organizace a univerzity).  

Jak je na tom Česká republika ve srovnání
s dalšími evropskými zeměmi rámci po-
žární a průmyslové bezpečnosti?

V řadě oblastí požární bezpečnosti jsme
na velmi vysoké úrovni. Je zde však otázka
prevence vs. represe, kdy lidé si zvykli spo-
léhat se na příjezd hasičů a likvidaci po-
žáru. Často se však podceňuje nebo opo-
míná prevence vzniku požáru, a jeho před-
cházení. Málokdo si uvědomuje, že prvotní

zásah nebo dodržení základních postupů
může minimalizovat následky takto vzniklé
mimořádné události. Příjezd hasičů z nej-
bližší stanice může trvat deset, nebo i de-
sítky minut. Během této doby se mnohdy
rozhoduje, jestli dojde k dalšímu rozvoji
požáru nebo budou tyto ztráty minimalizo-
vány včasným a adekvátním zásahem per-
sonálu, použitím hasicího přístroje, evaku-
ace osob, evakuace nebezpečného materi-
álu, odstavení provozu a mnoho jiného. 

Často se také opomíjí možnost adekvát-
ního pojištění odpovědnosti a majetku
a dodržování pojistných podmínek.    

Takže, jakou roli v této oblasti má pojiš-
tění? 

Bohužel, lidé a organizace ztrácejí dů-
věru v pojištění. Důvodem často bývají ne-
gativní zkušenosti při likvidaci pojistné
události a výše pojistného. Na druhou
stranu je nutno dodat, že v případě mimo-
řádné události může vyplacení pojistného
organizaci zachránit před její likvidací. Zá-
roveň však klienti často opomíjejí plnění
pojistných podmínek a neuvědomují si, že
plnění legislativních požadavků není sa-
mozřejmým důvodem k vyplácení pojistné
události. 

Kde vnímáte největší nedostatky v Česku?
Jedním z velkých nedostatků je zabývání

se problémem až po jeho vzniku, místo
jeho předcházení. Málokdo si uvědomuje,
že preventivní opatření bývají mnohem
levnější řešení než následná likvidace ná-
sledků mimořádné události, které mohou
být nejen v podobě újmy na zdraví a ma-
jetku, ale může se také jednat o ztrátu kli-
entů, dodavatelů, důvěryhodnosti, aj. A to

Lidé si zvykli spoléhat se na příjezd hasičů a likvidaci
požáru, často však opomíjejí prevenci a jeho předcházení, 
řekl CzechIndustry Jan Smolka, místopředseda představenstva společnosti Global Innovation Technologies 
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může být likvidační pro nejednu společ-
nost. 

Současně je potřeba si uvědomit jednu
velmi důležitou věc. To, že splňujete zá-
konné požadavky, ještě neznamená, že spl-
ňujete současně i podmínky pojistných
smluv pojištění na ochranu majetku a od-
povědnosti! Na to klient většinou přijde až
ve chvíli, kdy má dojít na pojistné plnění.

Uvedu příklad, který se může týkat koho-
koliv z nás. Máme různé typy ubytovacích
služeb, jako jsou hotely, penziony, ale
i domy s pečovatelskou službou. Když se
jdete někam ubytovat, tak zcela automa-
ticky očekáváte, že jste v bezpečí, že je
o Vás postaráno. Představte si, že v noci
začne hořet a nacházíte se v místě, kde jste
poprvé, v pro Vás ne zcela známém pro-
středí, a potřebujete se rychle dostat do
bezpečí. Takže jste odkázán do jisté míry na
správné označení evakuačních cest a pro-
školený personál, který by měl přesně
vědět, jak v takových situacích postupovat.
Právě v této oblasti chybí osvěta personálu
pro řešení těchto událostí, evakuační cesty
jsou nedostatečné označeny nebo nejsou
průchodné, požární dveře neplní svou
funkci atd. Je to způsobeno mimo jiné ne-
dostatečnou odbornou přípravou perso-
nálu, ale i odborně způsobilých osob
a techniků v požární ochraně. Právě na tyto
případy reagují standardy CFPA-E a jejich
vzdělávací kurzy, které zaplňují tuto me-
zeru a podporují vzdělávání obou těchto
skupin. 

Proč mají české firmy takový odmítavý po-
stoj?

Těch důvodů je více. Je to oblast, která
firmu spíše stojí finanční prostředky a zisk

to nepřináší. Firmy si ani nepřipouštějí toto
riziko a předmětem pozornosti se daná
problematika stává ve většině případů až
ve chvíli, když se nějaká nešťastná událost
stala. Pak se teprve začne řešit, jak zabránit
tomu, aby se něco podobného neopako-
valo.

Současně ani stát neulehčuje podnikání
v Česku, spíše naopak. A pak menším
a středním firmám nezbývá prostor se tě-
mito otázkami zabývat. Rovněž složitost
a zastaralost legislativních předpisů tomu
nepomáhá. Lidé se spíše spoléhají na sa-
motné hasiče, než na vlastní odpovědnost
a předcházení rizikům. Plnění legislativních
předpisů neznamená, že jste ochráněni
před vznikem požáru.

Jaké výhody firmám přinese využití stan-
dardů CFPA-E a vzdělávací kurzy?

Jednoduše se to dá shrnout do konsta-
tování, že ochrana a preventivní opatření
vedou k vyšší úrovni ochrany majetku,
osob a odběratelsko-dodavatelských
vztahů. Firmy občas opomíjejí, jaké dů-
sledky může mít mimořádná událost v po-
době požáru, povodní, krupobití, aj. Ta-
ková událost nesouvisí pouze s přímými
škodami v podobě újmy na zdraví a ma-
jetku, ale také zde hrají velkou roli ne-
přímé škody v podobě ztráty klientů, ob-
nova provozu a technologií, ztráta know-
how, postavení na trhu, konkurence-
schopnosti, a mnoho dalšího. 

Existuje systém Business Resilience
v rámci CFPA-E, který zahrnuje mimo jiné
Business Continuity Management. Tento
systém významně pomáhá firmám re-
agovat na případné vzniklé mimořádné
události, které mohou nastat. Svým zave-
dením pomáhá minimalizovat následky
těchto událostí adekvátní reakcí perso-
nálu, materiální a technickou připrave-
ností, plánováním a řešením typizova-
ných událostí. Je to velmi dobrá vizitka
pro obchodní partnery, že jste na vše při-
praveni a v případě, že by nastala jakáko-
liv situace, dokáže na ni firma pružně re-
agovat a tak mít minimální návazné

ztráty v odběratelsko-dodavatelských
vztazích.  

Dalším důvodem je ochrana reputace
firmy, zvláště ve službách, kdy zodpoví-
dáte za své klienty.

Jakou roli v bezpečnosti hrají nové tech-
nologie?

Nové technologie a nové materiály hrají
ve vývoji bezpečnostních opatření velkou
roli. Rychlost vývoje a jejich implementace
do praxe má za následek, že legislativa
a předpisy nestíhají pružně reagovat na
nové trendy, aby dokázaly stanovit
ochranné mantinely.

Jedním z příkladů jsou nové stavební
materiály. Jedná se o produkty na bázi
dřeva a přírodní bázi. Do roku 2020 se
předpokládá změna normativních před-
pisů v Evropě pro požární bezpečnost dře-
vostaveb, které umožní výstavbu budov
z těchto materiálů o více podlažích. V tuto
chvíli jsme součástí evropského projektu
COST Action FP 1404, kde se řeší, jak se
tento materiál bude chovat v případě
vzniku požáru, jaká rizika hrozí a jakým
způsobem tyto objekty hasit. 

Nové technologie a materiály vyžadují
mnohdy nový způsob ochrany nebo po-
užití v případě vzniku mimořádné události.
Pro tyto situace jsou také vyvíjeny nové
hasicí technologie, hasiva, postupy i ško-
lení. 

Mimo jiné se podílíme také na testování
různých hasicích směsí pro likvidaci po-
žáru v objektech, kde jsou umístěny foto-
voltaické kolektory, nebo pneumatiky. Tyto
experimenty provádíme ve spolupráci se
zahraničními výrobci a výzkumnými
centry. 

Co je Vašim cílem v České republice?
Naším cílem je pomoci lidem přemýšlet

více nad bezpečností, uvědomovat si rizika
a umět je proaktivně vyhledávat. Snížit tak
počet úmrtí, zranění a škod na majetku.
Chceme také zvýšit úroveň požární pre-
vence ve firmách i domácnostech. �

Více na: www.git-eu.org
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Představte nám v krátkosti RAMS Assets.
Jsme poradenská a konzultační společ-

nost působící na evropském trhu v něko-
lika specifických oblastech. Obecně je lze
nazvat jako služby firmám (B2B). Zejména
jde o oblast financí a managementu
zdrojů, ať již těch lidských nebo finančních.
Jsme hrdí na to, že kumulativně máme,
skrz naše pracovníky, již přes sto let zkuše-
ností, přestože jsme v celku mladý kolektiv.
Na trhu jsme necelých sedm let, ale někteří
naši odborníci pracují ve svých oborech
více jak dvojnásobek této doby. Když tak
nad tím uvažuji, tak mne nevyjímaje… 

Za tuto dobu jsme se stali uznávanými
a ceněnými spolupracovníky mnoha čes -
kých i zahraničních firem, kterým jsme
pomohli například čerpat dotace z Evrop-
ské unie, nastavili efektivněji jejich vnitro-
podnikové procesy, vyjednali pro ně řadu
obchodních spoluprací a v neposlední
řadě jsme jim pomohli k udržitelnému
růstu v rámci jejich podnikatelských akti-
vit.

A konkrétní nabídka vašich služeb?
Jak jsem právě zmínil, pomáháme na-

příklad získávat a čerpat dotace z fondů Ev-
ropské unie. Vytváříme studie proveditel-
nosti, díky kterým je patrné, zda může být
zamýšlený projekt úspěšný či spíše nikoliv.
Velký zájem v posledních letech je zejména
o dotace na výrobní haly, technologie
uvnitř těchto hal a rozvoj výrobních pro-
cesů jako takových. 

Před pár měsíci se podruhé v tomto ob-
dobí (2014 – 2020 pozn. redakce) otevřel
program na úsporu energie v rámci podni-
katelských nemovitostí ať již prostřednic-
tvím zateplování objektů, výměnou otvo-
rových výplní nebo například dovybave-
ním nemovitostí tepelnými čerpadly, foto-
voltaickými články nebo dalšími obnovitel-
nými zdroji energie. Evropa zde sleduje ze-
jména snížení spotřeby energie a emisí vy-

pouštěných do ovzduší. V neposlední řadě
se často čerpají dotace na mzdy IT pracov-
níků nebo výzkumně vývojových pracov-
níků a na nákup potřených technologic-
kých celků s tím spojených. 

Zde se tedy jedná o dotační poradenství
pro již etablované subjekty, je to tak? 

Ano, máte pravdu, většina těchto pro-
gramů s výjimkou startupových projektů je
pro podnikatelské subjekty, které jsou na
trhu alespoň 2 až 3 roky. S těmi, kteří na
trhu nejsou tak dlouho se dá ale také velmi
efektivně spolupracovat. Mají často dobrý
produkt či službu, která navazuje na probí-
hající či předešlé podnikání „otců zaklada-
telů.“  Tím se mnohdy vymyká oněm start -
upovským neduhům v podobě velmi čas-
tého řekněme „defaultu“ způsobeného ne-
znalostí trhu, na který vstupují nebo prací
s chybnými premisami obecně.

Mohou Vašimi klienty být i společnosti,
které dotace již čerpají nebo naopak čer-
pat nemohou či nechtějí?

Samozřejmě mohou. Jednotlivé oblasti,
ve kterých poradenství poskytujeme, spolu
velmi úzce souvisí. Ať se jedná o čerpání
unijních prostředků na strategické inves-
tice nebo třeba poradenství v oblasti pro-
cesního řízení. Tím mám na mysli napří-
klad analýzu obchodního modelu, interim
management v oblastech pro daný podnik
klíčových (pozn. redakce: představuje do-
časné obsazení určité role nebo projektu

Často je produkt či služba prodávána, 
aby došlo k okamžité realizaci co nejzajímavějšího zisku,
řekl CzechIndustry Jan Slanina, senior manažer investičních projektů společnosti RAMS Assets
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například ve chvíli, kdy firma potřebuje re-
alizovat novou činnost, založit novou sekci
firmy nebo firmu restrukturalizovat) nebo
klasické finanční řízení podniku. Ve všech
těchto oblastech je společným jmenovate-
lem vize podniku. Tedy kam chce směřovat
v nejbližších 3 až 5 letech. Proto jsou naši
specialisté obchodu orientováni na,
chcete-li „pohled za 2 kopce“ nebo „po-
hled z vrchu“ pro nedostatek lepších vý-
razů. Vnímám toto jako jeden z odlišujících
prvků v rámci našeho odvětví. Měl jsem tu
možnost za svoji kariéru spolupracovat
s několika odlišnými subjekty napříč tímto
trhem a tento přístup není samozřejmostí.
Často je produkt či služba prodávána, aby
došlo k okamžité realizaci co nejzajímavěj-
šího zisku. U nás jsem se podílel na řešení
mnoha obchodních případů, které se pro
nás finančně smysluplné vyvinuly až v prů-
běhu několika let. Nesmí jich samozřejmě
být majoritní většina… (smích)

Spolupracujete i se subjekty, kterým takří-
kajíc dochází dech?

Samostatnou skupinou klientů jsou
firmy, které mají za sebou několik let, ne-li
přímo dekád prosperity a nyní se ocitají
v situaci, kdy je třeba změnit úhel pohledu
na jejich odvětví. Ekonomické cykly se
s nástupem moderních technologií a ne-
ustále se zrychlujícími toky informací dle
mého názoru zkracují. A je třeba tomu být
otevřený. Ono klasické „Kdo chvíli stál, už
stojí opodál…“ se ukazuje býti stále častěji
se opakujícím jevem malého i středního
podnikání v regionu nejen střední a vý-
chodní Evropy. Jak se říká, velké firmy ri-
skovat mohou, malé musí…

Můžeme se krátce zastavit u oblasti tran-
sakčního poradenství? Nejsem si jist, že si
pod tím představuji to, co skutečně dě-
láte…

Takzvané transakční poradenství, nebo
oblast „Corporate finance“ či M&A (Mer-
gers & Aquisitions / Fúze a Akvizice) zna-
mená poradenství při prodeji i nákupu po-
dílů nebo celků v rámci firemních struktur.
A to jak na straně prodávajících, tak na
straně kupujících subjektů. 

Za více jak čtvrt století svobodného pod-
nikání se postupně tvoří skupina podnika-
telů, kteří pomalu přemýšlí o předání žezla
dál nebo o částečném či úplném prodeji
své firmy. Na druhé straně stojí subjekty
takzvaně investičně/akvizičně při chuti,
které sledují rozvoj svého podnikání touto
formou. Od malých a středních podnika-
telů, kteří mají ve svých oborech zajímavé
tržby potažmo zisky a vidí další možnosti
rozvoje svého podnikání bez nutnosti bu-
dovat tzv. „od nuly,“ přes lokání private-
equity fondy až po velké zahraniční inves-
tiční skupiny. Zde všude mohou být naši
lidé z divize fúzí a akvizic nápomocni a to
včetně výpomoci v oblasti mezzaninového
financování či akvizičních úvěrů. V loň-
ském roce jsme navíc zahájili spolupráci
s několika zahraničními investičními skupi-
nami, pro které je region střední a vý-
chodní Evropy stále více zajímavý.

Naše služby využívají vlastníci firem,
kteří se z určitých důvodů rozhodnou svou
firmu prodat, a na straně druhé zastupu-

jeme investory či majitele společností,
kteří uvažují o vstupu na nové trhy. V obou
případech provázíme naše klienty celým
transakčním procesem, od analýzy trhů či
vyhledání vhodných investorů, přes oce-
nění společnosti a provedení due dili-
gence, až po cenová jednání a samotné
uzavření transakce. Díky interní spolupráci
s ostatními útvary firmy jsme schopni po-
rozumět nejen hospodaření podniku, ale
i nastavení interních procesů a strategic-
kému plánování. 

Můžete uvést některé klienty či obchodní
partnery, se kterými spolupracujete?

To bohužel nemohu. Máme u naprosté
většiny klientů i velké části obchodních
partnerů podepsána NDAčka (Non-Disclo-
sure Agreement, smlouva o mlčenlivosti;
pozn. redakce), která nám neumožňují
adresně/taxativně jmenovat ani jména
subjektů ani konkrétní transakce či projekty
na nichž jsme se podíleli, či na nichž se ak-
tuálně podílíme.  

To může působit značně netransparentně,
nemyslíte?

To máte asi pravdu, já sám se v ob-
chodní oblasti firmy nepohybuji, takže ne-
umím přesně říci, jak moc se s tímto spe-
cialisté obchodu potýkají. Na druhou
stranu ve službách jde přeci o kvalitu, ni-
koliv kvantitu. A to jak směrem dovnitř
firmy, tak směrem ven. Za roky u RAMS
jsem vysledoval, že nový klient je takřka
vždy v nějaké více či méně osobní vazbě
k některému ze současných klientů nebo
někomu z nás.

Aktuálním tématem jsou klimatické
změny a dopady, které z nich vyplývají.
Konkrétně se jedná o snižování emisí
v atmosféře a chlazení v letních vedrech.
Zabýváte se i touto problematikou?

Samozřejmě, ovšem v rozsahu naší čin-
nosti. Když budu konkrétní, tak jsme fir-
mám a společnostem připraveni pomoci
se zpracováním žádosti o dotace na pro-
jekty zaměřené na snižování emisí z vý-
roby a dalších činností, při řešení energe-
tické efektivity všech procesů a zajištění
efektivního průmyslového vytápění a chla-
zení. Vše pak stojí na výběru vhodného do-
datele, který nejen splňuje všechna poža-
dovaná kritéria, ale současně je i garantem
vysoké kvality dodávky takříkajíc od A až
do Z, tedy od projektového řešení, přes do-
dání potřebné technologie, její montáž, až
po záruční a pozáruční servis. 

Tím jsme se nepřímo dostali k balíčku
předpisů Evropské komise o udržitelné
bezpečnosti dodávek energie z minulého
roku. Jeho součástí je Strategie pro vy-
tápění a chlazení; tento sektor předsta-
vuje polovinu konečné spotřeby energie
v EU, ale doposud byl spíše na okraji
zájmu. Chtěl bych se zeptat, zda při po-
skytování poradenství v tomto oboru vše
řešíte takříkajíc vlastními silami nebo
spolupracujete s dalšími subjekty z da-
ného oboru?

Bez spolupráce se špičkovými odborníky
bychom nemohli poskytovat poradenství
ve vysoké kvalitě. Při přípravě projektů se
obracíme na odborníky z řad projektantů,
energetických auditorů a dalších technic-
kých profesí. Pokud jde o vytápění a chla-
zení, tak se nám velmi osvědčila spolu-
práce se společností Veskom. Jedná se
o firmu, která je na českém trhu již čtvrt
století a za tuto dobu se stala extraligovým
hráčem v oblasti průmyslového chlazení,
využívání stlačeného vzduchu a vytápění
tepelnými čerpadly. Je zároveň i naším kli-
entem tuším od roku 2012. Já osobně jsem
byl vedoucím dotačního projektu na zefek-
tivnění interního informačního systému
firmy a následně pak 2 nebo 3 dalším do-
tačních projektů z jiné oblasti. Je to záro-
veň jeden z klientů, kteří nelpí na NDA
klauzulích a rádi pochválí někoho, s kým
jsou spokojeni. Rovněž zde platí rčení, že
dobré zboží se prodává samo.

Co byste poradil firmám, které se rozho-
dují, zda požádat o dotace z evropských
fondů či nikoli?

Doba pro to je příznivá, tak proč jich ne-
využít? Žijeme v čase, který představuje
pro český průmysl a další odvětví obrov-
skou výzvu v podobě internetu věcí, tedy
digitalizaci většiny oblastí našeho života.
Ať se nám to líbí či nikoli, vývoj nelze za-
stavit a firmy mají tři možnosti, jak na to
reagovat. Tou první nedělat nic a v krátkém
čase se ocitnout na periferii vývoje. Druhá
znamená „udržovat“ tempo a pohybovat
se ve středu pelotonu. Tou třetí je přijmout
výzvu, kterou představuje čtvrtá průmys-
lová (r)evoluce a patřit mezi úspěšné spo-
lečnosti s potenciálem dalšího rozvoje. 

My jsme firmám připraveni pomoci při
zpracování projektu, ale i jeho realizaci.
O získané znalosti a dovednosti se rádi po-
dělíme s dalšími. Čím více bude v ČR špič-
kových firem nejen z národního, ale i me-
zinárodního pohledu, tím úspěšnější bude
naše ekonomika jako taková.   �
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FOR INDUSTRY, FOR WELD, FOR SUR-
FACE, FOR ENERGO Smart, FOR INFO-
SYS a FOR LOGISTIC – tak zní základní

výčet lákadel a současně názvy květnových ve-
letrhů v Praze. Komplexní přehled novinek
z tuzemského průmyslu se tak v různých seg-
mentech opět potkává na jednom místě, aby
vytvořil zcela jedinečnou platformu pro sdílení
novinek. Právě takové místo může pozitivně
přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti
tuzemského průmyslu. V neposlední řadě pak
představuje stejnou obchodní příležitost pro
potenciální vystavovatele. Neměli by však
váhat dlouho, protože již nyní veletrhy regis-
trují třicetiprocentní nárůst zájmu a každým
dnem se zabírají další kousky výstavní plochy
areálu. Význam akce potvrzuje i skutečnost, že
generálním partnerem PRŮMYSLOVÝCH VE-
LETRHŮ PRAHA se stala Skupina ČEZ.

Strojaři českých zemí, stavte se 

Průmysl v České republice vždy byl silně ori-
entován na strojírenství. Není proto divu, že
největší procentuální zastoupení na PRŮMYS-
LOVÝCH VELETRZÍCH PRAHA představuje
část pod hlavičkou FOR INDUSTRY. V dů-
sledku aktuálně probíhající transformace prů-
myslové výroby a silného vlivu digitalizace
jsou na tuzemské firmy kladeny vyšší nároky
směrem k investičním aktivitám. Veletrh se tak
stává skvělou možností pro hledání těchto pří-
ležitostí, stejně jako prostorem pro aktivní na-
bídku nových technologií. 

Moderní výrobní technika a progresivní ře-
šení v oblasti strojírenských technologií i na-
vazujících oborů budou na veletrhu zastou-
peny praktickými ukázkami, které budou navíc
podpořeny bohatým doprovodným progra-
mem. Mezi vystavovatele 16. ročníku veletrhu
FOR INDUSTRY 2017 se opět zařadila napří-
klad firma TAJMAC–ZPS, a.s., která představí
více svých exponátů na ploše 238 m2. Firma
BOUKAL s.r.o., zase plánuje představit model
z řady frézek SERVO od rakouské firmy Ber-
nardo a obráběcí stroje přivezou také společ-
nosti STYLE CNC Machines či PROFIKA.  Do
Prahy se opět vrátí STROJÍRNY KUKLENY, ŘÍ-
ZENÉ STROJE či TAIMA. Chybět nebudou ani
firmy z oborů robotizace, manipulace, měření,
průmyslového značení či mazání. 

Skvělá výstava potřebuje ještě lepší
doprovodný program
Po všechny čtyři veletržní dny bude integrova-
nou součástí veletrhu také doprovodný pro-

gram, který bude probíhat nejen v novém mul-
tifunkčním kongresovém sále pro 650 osob,
ale také v zrekonstruovaných menších sálech. 

Jedním z hlavních lákadel bude opět již třetí
ročník mezinárodního ENERGO SUMMITu,
který se bude týkat především chytrého využití
energie a vzestupu elektromobility. Tato
vrcholná událost na mezinárodní úrovni vy-
tváří prostor pro diskuzi významných předsta-
vitelů státu, firem a oborových organizací
o současném směřování energetiky. Vážení
hosté zde budou reflektovat aktuální témata
jako začlenění elektromobility do konceptu
Smart City, začlenění budovy jakožto aktivního
prvku energetické soustavy či prosazování
bezdrátové komunikační technologie v ener-
getice. Vše navíc s garancí bezplatného vstupu
pro zástupce průmyslových firem při včasné
registraci. 

Technologickému pokroku v tuzemské vý-
robě vévodí trendy digitalizace, automatizace,
robotizace i bezpečnosti. Právě to budou
hlavní okruhy fóra s názvem Výroba nové ge-
nerace, které neopomene zejména témata
spojená s fenoménem zvaným Průmysl 4.0 či
novým trendem v kooperaci lidí s roboty.
Fórum bude zaměřeno zejména na praktické
ukázky reálných aplikací z tuzemské i zahra-
niční praxe. Vrací se také konference a největší
výstava trendů v oboru 3D tisku v ČR –
3Dexpo. Pořadatelé v programu neopomíjejí
také častý stesk výrobních podniků po nedo-
statku zkušených pracovníků. Propojení po -
ptávky s nabídkou reflektuje nový veletrh pra-
covních příležitostí pod názvem FOR JOBS. 

Novinkami pro veletrh je pak příchod tra-
diční akce LÍDŘI ČESKÉHO EXPORTU, která za

účasti vysokých představitelů vlády proběhne
poprvé právě v rámci PRŮMYSLOVÝCH VELE-
TRHŮ PRAHA. Svoji účast potvrdili již ministr
zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek, mini-
str financí Andrej Babiš a místopředseda vlády
ČR Pavel Bělobrádek. 

Vůbec poprvé se na akci objeví také unikátní
formát Dynamického autosalonu. Zástupci ši-
roké veřejnosti, kteří navštíví veletrh a sou-
časně přemýšlejí o nákupu vozu, budou mít
možnost prohlédnout si, porovnat a vyzkoušet
na jednom místě mimořádně širokou paletu
značek a modelů. Ještě větší provázanost
s průmyslovými veletrhy, konkrétně s FOR
ENERGO Smart, pak představuje míra účasti
elektromobilů a hybridů v nabídce autosalonu. 

Průmyslová revoluce v Letňanech

Individuální přístup aktuálně přináší na výsta-
viště nejen stálé, ale zejména nové účastníky
z řad dodavatelů pro průmyslový trh. Za
zmínku jistě stojí, že organizátoři již nyní evi-
dují třetinový nárůst zájmu vystavovatelů.
K dispozici jim je největší veletržní areál v hlav-
ním městě, který prošel za poslední roky roz-
sáhlou modernizací výstavních hal i zázemí
pro návštěvníky či vystavovatele. V PVA EXPO
PRAHA se tak rodí něco, čemu se dá s trochou
nadsázky říkat INDUSTRY 5.0 – tedy malá re-
voluce na poli tuzemských odborných výstav.
Ať patříte mezi potenciální vystavovatele či
možné návštěvníky dychtící po novinkách
z průmyslového trhu, naše dveře jsou vám
otevřené. Přijďte zažít průmyslovou revoluci
na vlastní kůži na letošní PRŮMYSLOVÉ VELE-
TRHY PRAHA. �

FOR INDUSTRY | FOR ENERGO Smart | FOR LOGISTIC | FOR SURFACE| FOR WELD | FOR INFOSYS
9. – 12. května 2017 | PVA EXPO PRAHA | www.PrumysloveVeletrhyPraha.cz

Karlův most netáhne, v kurzu jsou Letňany
Průmyslová veřejnost míří do Prahy
Zatímco turisté míří do Prahy stále zejména za památkami v centru, průmyslová veřejnost na začátku
května raději vyrazí do Letňan. Ve dnech 9. až 12. května zde totiž areál PVA EXPO PRAHA hostí
jedinečný souběh průmyslových veletrhů. Hustota inovačního potenciálu pro tuzemský průmysl tak
jinde nemůže být ani vyšší. PRŮMYSLOVÉ VELETRHY PRAHA je jednoduše dobré nezmeškat!





Dlouhodobé plánování vede společ-
nosti k přijmutí odpovědnosti za do-
pady svých podnikatelských aktivit.

Začínají tyto dopady efektivně monitorovat
a vyvíjet snahu na jejich předcházení. Vý-
sledkem je odpovědné nebo také udržitelné
podnikání, které své zájmy ladí v souladu
s vizí trvale udržitelného rozvoje a buduje si
tím dlouhodobou odolnost, prosperitu a lo-
ajalitu svých zákazníků.

Udržitelný byznys 
není jen recyklace či charita
Udržitelný byznys je takový, který se věnuje
tématům jako je například ekonomická efek-
tivnost (inovace, produktivita), společenská
odpovědnost (lidská práva, komunitní roz-
voj nebo zdraví a spokojenost) či míra envi-
ronmentálních dopadů (klimatická změna,
biodiverzita, vodní zdroje atd.). 

Otázkou již není, zda přijmout vizi trvale
udržitelného rozvoje, ale to, jakým způso-

bem ji přijmout. Firmy vyjadřující svůj záva-
zek k trvale udržitelnému rozvoji nejen mo-
nitorují míru dopadů svého podnikání, ale
snaží se také maximalizovat pozitivní vliv na
své okolí a všechny, se kterými přichází do
kontaktu (tzv. zainteresované strany). 

Udržitelný byznys 
vede k zásadním výhodám...
Tisíce firem na světě ukazují, že závazky
k udržitelnosti firmám nejsou jen nutným
byrokratickým zlem, ale že ve skutečnosti
dokáží proměnit firemní kulturu, pomáhají
k dlouhodobému růstu, minimalizaci dlou-
hodobých rizik, zákaznické spokojenosti,
rostoucímu zisku, zvýšení atraktivity pro fi-
nanční investory a dalším výhodám. Kon-
krétní výhody se projevují zejména díky ak-
tivitám jako je snížení spotřeby energie, vět-
šímu zaměření na inovace, zlepšení moti-
vace zaměstnanců nebo snížení počtu
nehod a zranění na pracovištích. 

...a vyžaduje ho nová národní i evropská
legislativa

Zejména v posledních pěti letech u nás vi-
díme nárůst firem, které měří a sledují indi-
kátory spojené s udržitelným rozvojem.
Trend zadávají velké nadnárodní společ-
nosti, podle KPMG vydávalo v roce 2015
zprávy o nefinančních informacích 92 %
z 250 největších světových společností.
Cílem je nejen sbírat data o udržitelnosti,
hodnotit je a vydávat o nich zprávy, ale
především také umožnění přístupu všem za-
interesovaným stranám k těmto informa-
cím. Firmy se tak snaží zobrazovat ucelené
a transparentní údaje, které jsou vhodné pro
kohokoli, kdo se s firmou potřebuje sezná-
mit – zákazníci, dodavatelé, investoři, komu-
nity žijící v jejím okolí apod. 

V mnoha zemích drží krok i samotná le-
gislativa. Vydávání zpráv o dopadech aktivit
společností v oblasti sociální, ekonomické
a environmentální již vyžaduje mnoho států

Podnikatelská sféra 
jako klíčový hybatel trvale udržitelného rozvoje
Podnikání zaznamenává v posledních letech podstatné změny. Svět se mění ze dne na den a firmy
musí držet krok s rychlým vývojem technologií, rostoucí informovaností zákazníků, požadavky
mezinárodních trhů a výzvami, jako jsou například dostupnost a ceny přírodních zdrojů. Společnosti,
které si chtějí zajistit dlouhodobou prosperitu, musí vnímat rizika, která s sebou dnešní doba nese,
a vyvinout úsilí na přesun plánování z krátkodobých cílů směrem k strategickému dlouhodobému
plánování. 
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v Evropě i ve světě, jako například ve Fran-
cii, Velké Británii, Dánsku, Indii nebo Malaj-
sii. 

Regionálně uvedla nefinanční reporting
do povinnosti Evropská komise novou
směrnicí, která je platná od letošního roku.
Určité velké firmy musí vydávat zprávy
o pozitivních i negativních dopadech svých
aktivit včetně prohlášení o tom, jak tyto do-
pady monitorují a jak je řeší. Tato směrnice
je významná také v tom, že se nevztahuje
pouze na firmy, pro které je nefinanční re-
porting povinností, ale také na všechny je-
jich dodavatele. Významně se tak rozšiřuje
rozsah nových požadavků i na menší firmy,
s kterými velké firmy obchodují.

Mezinárodní burzy 
považují udržitelnost za nezbytnou
Na světové úrovni hrají významnou roli
také mezinárodní burzy. V únoru letošního
roku vydala London Stock Exchange Group
(LSEG) nové směrnice upravující poža-
davky na uveřejňování těchto informací
pro firmy kótované na jejich burze. Ty re-
flektují vzrůstající požadavky finančních in-
vestorů na informace pokrývající společen-
ské a environmentální dopady firem a také
způsoby firemního řízení (problematika
ESG). Investoři stále častěji vyhodnocují fi-
remní aktivity v oblastech jako například
lidská práva, zdraví a bezpečnost, korupce
nebo transparentnost, které jim pomáhají
odhalit kvalitu firemního managementu,
identifikovat možná obchodní rizika nebo
jejich schopnost využít obchodních příleži-
tostí. Vyšší zájem investorů je momentálně
velkým tématem v oblasti udržitelnosti
firem a podle průzkumu společnosti Mor-
gan Stanley z roku 2015 se 71 % investorů
zajímá o nefinanční informace a zprávy
o udržitelnosti při svých investičních roz-
hodnutích. 

Globální trendy 
jdou udržitelnosti naproti
Rostoucí podpora v národních legislativách
a mezinárodních směrnicích je výsledkem
aktuálních globálních trendů, které odrážejí
postupný vývoj v oblasti udržitelnosti.
V roce 2015 byly Organizací spojených ná-
rodů (OSN) představeny globální Cíle udrži-
telného rozvoje (Sustainable Development
Goals), které navázaly na předchozí Rozvo-
jové cíle tisíciletí (Millenium Development
Goals). 17 cílů udržitelného rozvoje stano-
vuje program rozvoje na příštích 15 let, jež
je společný pro všech 193 členských států
OSN, které budou pracovat na snížení ne-
rovností a zlepšení životního prostředí. 

V roce 2015 se uskutečnila také Pařížská
klimatická dohoda, která se považuje za pře-
lomovou pro celosvětový stav životního
prostředí. Potvrdila se jako zatím nejúspěš-
nější klimatická dohoda, která vešla v plat-
nost v rekordně rychlém období, do jed-
noho roku od jejího vyhlášení. Stalo se tak
poté, co ji ratifikovalo více než 55 smluvních
států představujících více než 55 % globál-
ních emisí skleníkových plynů. Všichni sig-
natáři (jak vyspělé, tak rozvojové země) mají
povinnost stanovit si národní redukční cíle
a zajistit jejich plnění. 

Mezi hlavní cíle Pařížské klimatické do-
hody patří udržení nárůstu průměrné glo-
bální teploty pod hranicí alespoň 2 °C v po-
rovnání s předindustriálním obdobím a usi-
lovat o oteplení pouze do 1,5 °C a zabránit
tak nejhorším dopadům klimatické změny.
Dohoda cílí také na zvýšení schopnosti
adaptace na negativní dopady, která změna
klimatu přináší a podporu nízko-emisního
rozvoje.

V návaznosti na tlak národních legislativ,
mezinárodních směrnic, požadavků meziná-
rodních burz a zvýšené informovanosti zá-
kazníků reagujících na aktuální globální
trendy jsou firmy nuceny přizpůsobit hod-
noty svého podnikání. 

Jak ve firmě uchopit udržitelnost
a nefinanční reporting?
Aby firmy dosáhly vytyčených výhod, je dů-
ležité své závazky správně uchopit. Existují
mezinárodní standardy a směrnice pomáha-
jící firmám najít správný směr v jejich cestě
k udržitelnosti. Nejpoužívanější a nejrozsá-
hlejší rámec pro udržitelné chování firem na-
bízí mezinárodní iniciativa Global Reporting
Initiative (GRI), která na podzim roku 2016
vydala první globální standardy pro vykazo-
vání zpráv o udržitelnosti GRI Standards. 

GRI Standards navazují na předešlé
směrnice G4, ale jsou srozumitelnější
a disponují novou modulární strukturou,
která pomůže ke snadnějšímu zapojení
i menším firmám na trhu. První tři stan-
dardy poskytují informace o firmě, způso-
bech jejího reportování a o tom, jak spo-
lečnost přistupuje ke svým vybraným CSR
tématům. Druhá část, tedy zbylých 33 stan-
dardů, jsou tematicky konkrétní otázky za-
bývající se ekonomickou oblastí, společen-
skými praktikami a životním prostředím.
Společnosti musí vyhodnotit, která témata
jsou pro jejich podnikání významná, a re-
portují pak ty části, které se jich nejvíce do-
týkají. V České republice rámec GRI ve
svých zprávách o udržitelnosti využívají
společnosti jako například ČSOB, Škoda
nebo KPMG.

Důležitým milníkem pro společnosti,
které se rozhodnou promítnout své hodnoty
do jejich strategie udržitelného rozvoje, je
zejména uvědomění, že firemní odpověd-
nost nejde pouze zevnitř ven, ale především
zvenku dovnitř. Nejsou to tedy aktivity zre-
alizované na popud firmy samotné, ale
hlavně na popud úzkého i širokého okolí, ve
kterém své aktivity realizují.

Budoucnost udržitelného podnikání

Potřeba uvědomit si vývoj dnešní doby
a nalézt vhodné způsoby, jak na ně může
firma odpovídat je nutné především u nej-
vyššího vedení společností. Aby mohla být
udržitelnost ve firmě správně aplikována na
všech úrovních a ve všech odděleních, sa-
motní ředitelé společností ji musí aktivně
podporovat a všichni zaměstnanci musí
cítit, že jsou součástí těchto firemních hod-
not. 

Závazky k udržitelnosti firmám také
umožní nalézat nové partnerství. Firmy by
se neměly bát vyhledávat partnerství v ob-
lasti udržitelnosti s dalšími firmami, nezisko-
vými organizace nebo vládním sektorem,
nejen, že zvýší kredibilitu své značky, ale
mohou také lépe odhalit možnosti pro ino-
vace a další vývoj. �
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Profil autorky – Sandra Feltham
Zakladatelka Flagship CSR Consul-
tancy, první agentury v ČR, která se
specializuje na firemní strategii udrži-
telného rozvoje, korporátní odpověd-
nost a nefinanční reporting.

Flagship patří k pionýrům odpověd-
ného podnikání v České republice a je
jednou z prvních agentur v oblasti udr-
žitelného rozvoje ve střední a východní
Evropě.

Kontakt: www.flagship.cz, 
info@flagship.cz, 222 317 685
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Nejsilněji zastoupenou oblastí veletrhu
je již několik let obor automatizace,
který zaznamenal nárůst i v roce letoš-

ním. Prezentovat se bude mimo jiné společ-
nost B+R automatizace, která představí nový
systém pro mobilní automatizaci, jejíž součástí
je výkonný kontrolér X90 s kartou  obsahující
48 multifunkčních vstupů/výstupů, Pilz Czech
pak aplikaci kolaborativního robota, s jejíž po-
mocí demonstrují, jak mohou člověk a stroj
spolupracovat bezpečně, bez oddělení bezpeč-
nostním plotem, Turck nový koncept řízení vý-
robních linek, jehož součástí je i nedávno vy-
vinutý hybridní bezpečnostní sběrnicový
modul, Beckhoff Česká republika modul Ether-
CAT P, ve kterém je použita kombinace komu-
nikace a napájení v jednom standardním 4drá-
tovém ethernetovém kabelu či vysoce kom-
paktní průmyslové PC C6015 představující uni-
verzální řešení pro účely automatizace, vizuali-
zace a komunikace, Murrelektronik CZ bude
prezentovat nový inovativní systém pro maxi-
mální modulární kontrolu proudu. 

Tradičně silným odvětvím veletrhu AMPER
je obor elektroinstalace, systémy řízení a za-
bezpečení budov. Těšit se můžete na novinky
lídrů trhu, jakými jsou např. ABB, která před-
staví nový odpínač v krytu ONE20, určený
především ke spínání technologií a osvětlení

v technickém zázemí obytných a komerčních
budov, kde jmenovitý proud do 20 A je napro-
sto dostačující. Po delší pauze se na veletrhu
AMPER pochlubí svými novinkami společnost
Rittal Czech. WAGO-Elektro přichází s unikát-
ním řešením pro řízení osvětlení velkých pro-
stor – např. výrobních hal nebo skladů. Nej-
větší inovace produktu spočívá v tom, že zá-
kazník dostává vedle kompletní sestavy všech
potřebných hardwarových modulů i kom-
pletní softwarové řešení pro řízení osvětlovací
soustavy.

A právě v osvětlovací technice bude náv-
štěvníkům předvedena řada novinek. Green-
lux se pochlubí LED svítidlem pro provozy
s náročnějšími podmínkami či modulovým
svítidlem VIRGO PROFI, které je plnohodnot-
nou náhradou za klasické osvětlení s T5 zářiv-
kami, LEDVANCE LED trubicí pro elektromag-
netické předřadníky, díky které proměníte
staré svítidlo s tlumivkou v nové LED svítidlo
s bezdrátovým řízením a skokovým stmívá-
ním. Chybět nebude ani systém bezdrátového
řízení veřejného osvětlení od společnosti T-In-
dustry. Designovou perličkou pak jistě budou
retro domovní vypínače firmy OBZOR, vý-
robní družstvo Zlín.

Historicky největší počet vystavujících hlásí
odvětví měřicí techniky, kde METRA BLAN-

SKO ukáže multifunkční panelový měřící pří -
stroj MPG 96, který měří 1-fázové nebo 3-fá-
zové napětí, proud, výkon a další parametry
střídavé sítě. Přichystány jsou také hned dvě
horké novinky v oblasti termokamer. Termo-
kamera testo 872 od stejnojmenné společ-
nosti přesvědčí rozlišením 320 x 240 pixelů,
velmi dobrou teplotní citlivostí, mnoha ino-
vačními funkcemi, připojením k chytrému te-
lefonu a nejlepším poměrem výkonu a ceny
ve své třídě, mladá dynamická společnost
WORKSWELL následně představí prvního zá-
stupce tzv. inteligentních termokamer.

I v oboru elektrotepelné techniky se budou
prezentovat zajímavé produkty, jakými jsou
např. tepelné čerpadlo pro průmyslové speci-
alizované aplikace od společnosti Master
Therm tepelná čerpadla nebo systém SALUS
iT600 pro ovládání Vašeho vytápění, který do-
dává firma Thermo-control CZ.

Leonardo technology se pochlubí jedinou
průmyslovou inkjet vysokorychlostní tiskár-
nou na světovém trhu pracující na hranici fy-
zikálních možností. Rychlost značení je až
1000 m/min. (60 km/h). To je jako byste jeli
v obci autem a tiskli na obrubník souvislý text.
Bezpečnost v případě údržby, autonomní roz-
poznání poruchy fotovoltaického panelu
a jeho bezpečného odpojení Vám zajistí SO-
LARCHECK-RSD od společnosti PHOENIX
CONTACT.

Pozadu nezůstane ani akademická sféra,
kdy Vás Vysoké učení technické v Brně se-
známí s autonomně teleprezenčním robotic-
kým systémem ATEROS, Slovenská technická
univerzita v Bratislavě s ultralehkým LIDAR
skenovacím systémem pro UAV a Západočes -
ká univerzita v Plzni přiveze chytrý zásahový
ochranný oblek pro hasiče, který je určený
především pro likvidaci interiérových požárů
i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Veletrh AMPER 2017 doprovází také pestrý
doprovodný program, jehož součástí je kromě
desítek odborných přednášek a seminářů
i návštěvnicky oblíbená přehlídka elektromo-
bilů a nejmodernějších infrastrukturních zaří-
zení pro elektromobily AMPER Motion,
FÓRUM AUTOMATIZACE - živý program
přednášek s podtitulem Automatizace mění
průmysl, celostátní setkání elektrotechniků,
AMPER Start Up podporující nové a začínající
podnikatele nebo již tradiční soutěž o nejpří-
nosnější exponát veletrhu – ZLATÝ AMPER
2017. �

Kompletní program a další informace
o veletrhu AMPER naleznete na webo-
vých stránkách www.amper.cz

AMPER 2017 – světové trendy a novinky na jednom místě
Jubilejní 25. ročník největší středoevropské veletržní akce v oborech elektrotechniky, elektroniky,
automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení – AMPER 2017 se uskuteční na brněnském
výstavišti ve dnech 21. – 24. 3. 2017. Tato prestižní akce je nejen vynikající příležitostí pro navazování
nových či utužování stávajících obchodních vztahů, ale i příhodnou záminkou důležitých
společenských setkání. Pro odborníky, studenty i laickou veřejnost je AMPER jedinečným místem
k seznámení se s technologickými novinkami a trendy. 



Svět není ideální, a proto demokratická
společnost pro zajištění bezpečnosti
svých občanů a jejich majetku využívá

bezpečnostní složky. Jednou z nich je i obecní,
respektive městská policie, mezi jejíž kompe-
tence patří služba veřejnosti a ochrana a do-
držování pořádku. Velmi úzce při naplňování
tohoto úkolu spolupracuje s dalšími orgány
veřejné správy a velkou část svých povinností
vykonává přímo v terénu. Městská policie
Brno se rozhodla činnost v terénu výrazně ze-
fektivnit a podpořit ji pomocí mobilních infor-
mačních technologií s využitím odolných ta-
bletů Panasonic Toughpad FZ-M1. 

Městská policie Brno

Městská policie Brno je orgánem Statutárního
města Brna a plní úkoly při zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku a další
úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní
policii. Mimo jiné přispívá k ochraně a bezpeč-
nosti osob a majetku, dohlíží na dodržování
pravidel občanského soužití a na dodržování
obecně závazných vyhlášek i nařízení obce,
podílí se na prevenci kriminality, odhaluje pře-
stupky a jiné správní delikty, jejichž projedná-
vání je v působnosti obce. Provádí dohled nad
dodržováním čistoty na veřejných prostran-
stvích v obci a v zákonném rozsahu pomáhá
se zajištěním bezpečnosti i plynulosti provozu
na pozemních komunikacích. 

Pryč s čekáním

Běžnou součástí práce strážníků je, že při zjiš-
tění přestupku či řešení jiné události v terénu
kontaktují vysílačkou dispečera. Dispečerovi
strážníci nadiktují vše potřebné, případně za-
žádají o zjištění dodatečných informací – na-
příklad pro ověření totožnosti osoby. Vzhle-
dem k nepoměru mezi počtem dispečerů a hlí-
dek v terénu zcela běžně docházelo k čekání na
komunikaci a k časovým prostojům, někdy
i delším než 15 minut. Časově náročná byla
i následná činnost strážníků po návratu do slu-
žebny, kdy musí do informačního systému za-
dávat další údaje včetně fotodokumentace.

Čas, který by mohli strážníci věnovat práci v te-
rénu tak spotřebovávala administrativa. 

Mobilní řešení tento zažitý postup výrazně
mění. Díky možnosti okamžitého zadávání
údajů v terénu, které nevyžaduje čekání na ko-
munikaci s dispečerem, je činnost strážníků
efektivnější. Základem systému jsou tablety
Panasonic Toughpad FZ-M1 s operačním sy-
stémem Windows 8.1. Tato zařízení se vedle
vysoké odolnosti vůči okolním vlivům a skvělé
ergonomii mohou pochlubit mobilní konekti-
vitou, GPS modulem, fotoaparátem i kapacit-
ním 7“ displejem s WXGA rozlišením a pod-
porou 10 dotykových bodů. Jádrem velmi vý-
konného tabletu je moderní procesor Intel®
Core™ i5-4302Y vPro. 

I v terénu jednoduše on-line

Softwarovým základem uceleného mobilního
řešení je klientská aplikace vyvinutá progra-
mátory Městské policie Brno. Aplikace zohled-
ňuje specifikace práce v terénu a maximálně
využívá možností dotykového ovládání včetně
podpory gest. Zcela zásadní výhodou je on-
line způsob komunikace, kdy nutnost synchro-
nizace s dispečerem klesá na minimum
a strážníci i centrální pracoviště mají vždy
všechny potřebné údaje okamžitě k dispozici.
Tento přístup například umožňuje, aby dispe-
čer zaslal konkrétní hlídce informace o objektu,
ke kterému strážníky vyslal na základě hlášení
z pultu centralizované ochrany. On-line konek-
tivita nicméně není kritickým požadavkem, při
její nedostupnosti mohou strážníci i nadále vy-
užít klasických vysílaček. 

Mezi další možnosti nového řešení patří
skenování identifikačního kódu informačního
lístku o přestupku, například za účelem on-line
zjištění, zda ke spáchání došlo v aktuální loka-
litě. Strážníci tak velmi snadno odhalí i snahy
některých řidičů o odlákání pozornosti pomocí
staršího informačního lístku. Součástí sy-
stému je i automatické doplňování místopis-
ných názvů na základě GPS souřadnic, díky
kterému již strážníci nemusí do protokolů z pa-
měti či pomocí map dohledávat přesnou
místopisnou identifikaci. 

Výběr i na základě doporučení

V roce 2014 padlo rozhodnutí o pořízení odo -
lných tabletů vhodných pro použití v terénu.
Prvotní zájem se týkal tabletu pro digitální ko-
munikační systém TETRA, nicméně výrobce
produkci tohoto zařízení bez náhrady ukončil.
Městská policie Brno proto rozhodla o poří-
zení 80 kusů tabletů Panasonic Toughpad FZ-
M1 s podporou GSM komunikace, a to i na
základě kladných referencí od Zdravotnické
záchranné služby Jihomoravského kraje.
Součástí plnění je vedle tabletů a servisních
služeb i pojistka, která kryje případná poško-
zení nad rámec definované odolnosti. 

Mobilní řešení bylo strážníky přijato velmi
kladně, zejména pak díky eliminaci prostojů
způsobených čekáním na komunikaci s dispe-
čerem. Vůbec přitom neplatí, že by si novinku
pochvalovali jen progresivní strážníci se zku-
šenostmi s mobilními technologiemi. A to
i přes skutečnost, že pro strážníky může být
někdy jednodušší zprávu dispečerovi nadik-
tovat. Na kladném přijetí nového řešení se
podílela i podrobná proškolení a zjišťování
zpětné vazby již v průběhu návrhu a vývoje
aplikace. 

„V případě mobilních řešení používaných
strážníky je pro nás velmi důležitá nejen odol -
nost zařízení, ale také jejich spolehlivost
a možnost přizpůsobení konkrétním aplikač-
ním požadavkům městské policie. Dosavadní
zkušenosti jednoznačně prokazují, že rozhod-
nutí pro tablety Panasonic bylo správné,“ říká
Libor Diviš, vedoucí oddělení systémové pod-
pory z Městské policie Brno. 

Nyní a v budoucnu

Aktuální rozsah mobilního řešení zahrnuje
i moduly pro automatické rozpoznávání re-
gistračních značek nebo informování o „čer-
ných“ skládkách, a další očekávání jsou
velká. Budoucí vize vedení Městské policie
Brno je integrace s centrálními registry ři-
dičů, které by měly umožnit efektivní projed-
návání dopravních přestupků přímo na místě
a automatické hlášení na Brněnské komuni-
kace.

Zásadním posunem bude i možnost řešení
pořádkových přestupků přímo na místě, za-
dávat a ověřovat fyzické i právnické osoby,
i možnost přístupu do registru přestupků pro
případ jejich častého opakování.

Velký přínosem bude také zasílání pravidel-
ných a opakovaných činností, jako jsou kon-
troly různých lokalit a zjišťování jejich stavu.
Součástí rozšíření opět bude i podrobné pro-
školení, a to přesně podle role jednotlivých
strážníků – ne všichni při své práci využijí
celou škálu modulů. 

Ačkoliv mobilní řešení používané brněn-
skou městskou policií je úzce svázané s jejich
informačním systémem, který je interně vy-
víjen pro konkrétní potřeby srážníků, zákla-
dem jeho úspěšného nasazení vždy budou
špičková odolná zařízení Panasonic.  �
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Větší efektivita úkolů, a tedy i bezpečnost!
Strážníci brněnské Městské policie využívají tablety 
pro efektivní zajištění služby a veřejného pořádku



Reparace

V právu mezinárodním dnes rozumíme
tímto pojmem peněžní částky, které mají
platit státy, které byly ve světové válce po-
raženy, státům zvítězivším. Z toho vznikl
celý reparační problém, který se řeší od
konce světové války až dodnes, a teprve
budoucnost ukáže, jakým způsobem bude
upraven s konečnou platností. Na mírové
konferenci ve Versailles v r. 1919 a v koneč-
ných mírových smlouvách bylo určeno,
podle jakých zásad se mají reparační po-
vinnosti poražených států stanovit. Byla
zvolena zvláštní reparační komise zástupců
států zvítězivších, jež v květnu r. 1921 určila
r. částkou 132 miliard zlatých marek. 

Na Rakousku však nebyly žádné r. žá-
dány, poněvadž prošlo těžkou hospodář-
skou krizí a byla mu naopak v r. 1922 pos -
kytnuta mezinárodní finanční pomoc. Ma-
ďarsku bylo sice finančně pomoženo po
bolševické revoluci a po hospodářsko-fi-
nanční katastrofě, avšak v r. 1924 bylo při
finanční sanaci určeno, že bude až do
r. 1943 platit roční anuitu 10 milionů zlat.
korun, a po r. 1943 že budou jeho platební
povinnosti nově upraveny. I Bulharsko ob-
drželo zahraniční půjčku a jeho reparační
povinnosti byly definitivně stanoveny část-
kou 33 milionů zlat. franků ročně po dobu
37 let. Pokud jde o státy nástupnické, které
vznikly na území bývalé rak.-uher. monar-
chie (ČSR, Polsko, Rumunsko, Jugoslávie
a Itálie), bylo stanoveno, že sice mají také
nárok na r., ale že musí jednak zaplatit to,
co z býv. Rak.-Uherska obdržely, jednak že
musí nahradit spojencům ztráty na živo-
tech, a na majetku, jež jim vznikly při osvo-
bozování nástup. států, tzv. liberační dluh.
ČSR převzala nejhodnotnější stát. statky
z býv. monarchie a evaluační komise oce-
nila je částkou 24 278 mil. Kč. Liberační
dluh ČSR činil 750 mil. zl. franků, tj. asi 4 ½
miliardy Kč, právo na reparace bylo ČSR
přiznáno ode dne 28. 10. 1918. 

První procentuální rozdělení reparačních
povinností bylo provedeno již dne 16. 7.
1920 na konferenci ve Spaa, kde byly
v prvé řadě rozděleny německé r. takto:
Francie 52 %, Anglie 22 %, Itálie 10 %, Bel-
gie 8 %, Japonsko 0,75 %, Portugalsko
0,75 % a Rumunsko s Jugoslávií a Řeckem
dohromady 6,5 %. Z tohoto přídělu bylo
pak přiznáno Jugoslávii 5 %, Rumunsku 1,1
% a Řecku 0,4 %. Československo se této
konference nezúčastnilo, poněvadž nebylo
ještě rozhodnuto vůbec o jeho účasti na re-
paracích (stalo se tak teprve dne 14. 4.
1921). Ve Spaa byly rozděleny též platy, jež
plynuly z mírových smluv a platy z liberač-
ního dluhu následnických států. 

Německo se placení r. velmi důrazně brá-
nilo a první splátku splatnou v r. 1921, od-
mítlo odvésti. Anglie byla nakloněna myš-
lence revize r., avšak Francie žádala mocen-
ské zakročení proti Německu a donucení
k placení. Spolu s Belgií provedla Francie
v r. 1922 vojenské obsazení Porúří. Anglie
se k tomuto kroku připojila a Itálie dala sou-
hlas. Německo prožívalo úžasnou vnitropo-

litickou krizi. Bezpříkladná inflace zruino-
vala německé hospodářství a na obou stra-
nách se poznalo, že jest nutno znovu upra-
vit reparační problém. Předseda komitétu
mezinárodních znalců pro úpravu něm.
platů Charles Gates Dawes podal spojen-
cům dne 9. 4. 1924 zprávu o stavu němec-
kého hospodářství a jeho financí. Tato
zpráva byla podkladem londýnské úmluvy
z 16. 8. 1924 o reparačních platech Ně-
mecka spojencům. Jest to tzv. Dawesův re-
parační plán, jejž přijal německý parlament
dne 30. 8. 1924. Plán bral zřetel na německé
hospodářství a situaci, upravil německou
měnu a ponechal v Německu mezinárodní
kontrolu v cedulové bance. Německu byla
poskytnuta mezinárodní půjčka 800 mil. zl.
marek a bylo mu dáno částečné morato-
rium do r. 1928-29. Splátky od r. 1924 šly od
1000 mil. zl. marek do 1750 mil. zl. marek
v r. 1927-28. Od roku 1928-29 měly činit
2500 mil. zl. marek. Dawesův plán byl uve-
den v život a zdánlivě se osvědčil. Spojenci
přišli k názoru, že potřebují dostat od Ně-
mecka alespoň tolik, kolik sami musí odvá-
děti Spoj. státům americkým. Dne 10. 12.
1927 předložil reparační agent Parker Gil-
bert, který podle Dawesova plánu byl v Ně-
mecku, zprávu, ve které upozorňoval, že
musí být reparační problém německý defi-
nitivně upraven a platební povinnosti musí
býti přesně určeny. Při 9. zasedání Shro-
máždění Společnosti národů v Ženevě bylo
dne 16. 9. 1928 vydáno společné prohlá-
šení, že se mocnosti rozhodly provést
úplné a konečné řešení reparací. Byl zřízen
komitét finančních znalců, který zasedal
v Paříži od 11. 2. 1929 do 7. 6. 1929 za před-
sednictví Američana Owena Younga. 

Z těchto prací vyšla konečná zpráva,
která reviduje plán Dawesův a která se na-

zývá plán Youngův. Podle tohoto plánu
bude Německo platit r. v 59 ročních splát-
kách. Kapitálová hodnota splátek, pohybu-
jících se kol 2 miliard zl. marek po dobu
prvních 37 let, činila 38 miliard zl. marek,
takže Německu byla původní platební po-
vinnost snížena na třetinu. Kdyby došlo
k nové úpravě dluhů spojeneckých států
s USA, budou Youngovy annuity poměrně
sníženy, a sice v prvních 37 letech připad-
nou z každého snížení mezispojeneckých
dluhů k dobru Německa 2/3, v druhém ob-
dobí 100 % ze snížení, poskytnutého Ame-
rikou. Zahraniční kontrola Německa pře-
stává, zřizuje se Banka pro mezinárodní
platy, jež přejímá cedulovou kontrolu. Plán
měl být přijat na Mezinárodní konferenci
v Haagu, která zasedala od 6. do 31. 8.
1929. Poněvadž však snížením r. Německu
byly téměř všechny státy poškozeny na
výši očekávaných příjmů, bylo na této kon-
ferenci rozhodnuto, že musí se vyřešit celá
likvidace světové války po stránce hospo-
dářské a finanční, a byly zvoleny dvě ko-
mise (jedna pro východní r., pro státní
statky a liberační dluh, a druhá pro pří-
pravu textů dohod mezi mocnostmi, které
vedly válku), za tím účelem, že projednají
tyto nové otázky, aby mohly být řešeny
společně s hlavním problémem reparač-
ním. 

Druhá konference v Haagu trvala od 3.
do 21. ledna 1930. Na ní byl uveden v život
Youngův plán se zpětnou platností od 1. 9.
1929. Rakousku byly r. definitivně škrtnuty,
Bulharsku byly stanoveny částkou 11 mil.
zl. franků po dobu 37 let, a Maďarsku po-
nechány dosavadní anuity 10 mil. zl.
franků do r. 1943 a od r. 1944 do r. 1967
13 ½ mil. zl. franků ročně. Čsl. liberační
dluh byl určen částkou 1190 mil. Kč po

Reparace a mírové smlouvy ve vztahu k ČSR
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dobu 37 let. Hospodářská krize, postih-
nuvší téměř celý svět v letech 1930-31, při-
náší i řešení reparací fin. obtíže.

Smlouvy mírové vzhledem k ČSR

Světová válka způsobila pro českosloven-
ský národ vyvrcholení jeho tužeb a přání,
jež projevilo se v dosažení samostatnosti;
dík velkým činům zbraní čsl. na třech mo-
hutných frontách evropských přinesla svě-
tová válka mnohé změny a názory, jež
uplatňovaly se postupně a dosud uplatňují
nebo doplňují. To platí zejména o míro-
vých smlouvách vzhledem k ČSR s růz-
nými státy sousedními i ostatními. 

Mírové smlouvy mezi jednotlivými ná-
rody uzavřené jsou velké důležitosti a účin-
nosti. Ve všech hlav. mír. smlouvách jsou
zmínky i o státě našem, jenž jakožto zúčast-
něný člen Dohody podepisoval svými zá-
stupci mírové protokoly.

1. Versailleský mír sjednán byl 28.
června 1919 s Německem a vyhotoven
v pův. textech v řeči franc. a angl. a pode-
psán byl 28 signatárními státy včetně Ně-
mecka. Pro stát náš důležity jsou články 81.
a 82., jichž rčení uvádíme: Článek 81. zní:
Německo uznává, jak to již byly učinily
mocnosti spojené a přidružené úplnou ne-
odvislost státu čsl., v nějž bude pojato
i autonomní území jihokarpatských Ru-
sínů. Prohlašuje, že béře na vědomí
a uznává hranice tohoto státu tak, jak
budou určeny čelnými mocnostmi spoje-
nými a přidruženými a ostatními státy in-
teresovanými. Článek 82. zní: Hranice mezi
Německem a státem čsl. bude určena sta-
rou hranicí Rak.-Uh. a Německem tak, jak
byla dne 3. srpna 1914 atd.

2. Saintgermainský mír byl sjednán dne
10. září 1919 s Rakouskem a protokoly
o něm vyhotoveny v jaz. franc., angl. a ital.
Pro ČSR má důležitost stať článku 53., již
tuto podáváme: Článek 53. zní: Rak.

uznává, jak to již byly učinily mocnosti spo-
jené a přidružené, úplnou neodvislost čsl.
státu, v nějž bude pojato i autonomní
území jihokarpatských Rusínů.

3. Trianonský mír sjednán byl 4. června
1920 s Maďarskem a protokoly sepsány
v textu franc., angl. a ital. Pro stát náš dů-
ležity jsou články 48. a 73., jež upraveny
v textu českém praví toto: Článek 48. zní:
Maď. uznává, jak to již byly učinily moc-
nosti spojené a sdružené, úplnou neodvi-
slost čsl. státu, v nějž bude pojato i území
jihokarpatských Rusínů. Článek 73. zní: Ne-
závislost Maď. jest nezcizitelná, leda se
svolením Rady Společnosti národů. Maď.
se tudíž zavazuje, že se zdrží, pokud nesvolí
jmenovaná Rada, každého jednání, které
by bylo způsobilé dotknouti se jeho nezá-
vislosti, přímo či nepřímo a jakýmkoliv
způsobem, zejména pak tím, že by se
Maď., do té doby, pokud nebude přijato za
člena Společnosti národů, účastnilo na zá-
ležitostech některé jiné mocnosti.

4. Smlouva hraniční sjednána byla v Se-
vres dne 10. srpna 1920 mezi čelnými moc-
nostmi, spojenými a sdruženými a Pol-
skem, Rumunskem, a Jugoslávií. Hranice
s Polskem jsou ve smlouvě upraveny na
základě rozhodnutí konference velvyslanců
o Těšínsku, Oravě a Spiši, konané dne 28.
července 1920 v Paříži. Serverská smlouva
uzavřena byla mezi signatárními a ostat-
ními státy za tím účelem, aby zajištěna
byla svrchovanost Polska, Rumunska, Ju-
goslávie a státu čsl. na územích, jež byla
přiznána jednomu každému z nich.

5. Smlouva o právech menšin v našem
státě a o státoprávním poměru Podk. Rusi
mezi čelnými mocnostmi, spojenými
a sdruženými a ČSR sjednána a pode-
psána byla v St. Germain en Laye 10. září
1919. Úvodní prohlášení smlouvy jest zají-
mavo svojí cenou polit. a hist.; v ní uve-
deny jsou názvy hist. zemí Čech, Moravy
a Slezska, mluví se o národu slovenském,

též o bývalém král. čes. markrabství mor.
a vévodství slez. Čelné mocnosti (Spoj.
Státy severoamerické, říše Britská, Francie,
Itálie a Japonsko) potvrzují ve smlouvě
uznání státu čsl. v hranicích určených či ve
hranicích, jež jest určiti ve shodě s dnešní
mírovou smlouvou s Rakouskem za člena
rodiny národů, svrchovaného a samostat-
ného.

6. Dohoda o příspěvku na výlohy spo-
jené s osvobozením území bývalého moc-
nářství rak.-uh. sjednána mezi čelnými,
spojenými a přidruženými státy v Saint
Germain en Laye dne 10. září 1919. Pro čsl.
stát má důležitost článek 1. a 2. Článek 1.
zní: Polsko, Rumunsko, SHS a ČSR jakožto
státy, kterým připadlo území býv. mocnář-
ství rak.-uh. a které vznikly rozkousková-
ním zmíněného mocnářství, svolují každý,
pokud oň jde, že zapraví jakožto příspěvek
na břemena a náklady, způsobené osvobo-
zením zmíněných území, částky, jejichž
výše nepřekročí 1500 mil. fr. ve zlatě. Frank
ve zlatě bude počítán ve váze ryzího zlata,
zákonem předepsané 1. ledna 1914. Článek
2. zní: Částka, placená státem čsl., nesmí
v žádném případě překročiti 750 mil. fr.
Kdyby příspěvek, uložený čsl. státu měl
převyšovati tuto částku, pak rozdíl mezi
zvýšeným příspěvkem a 750 mil. fr. se ode-
čte od celkové sumy 1500 mil. fr. a nebude
moci býti přidělen ostatním státům.

7. Smlouva o zvláštních otázkách po-
vahy hospodářské a právní sjednána v Se-
vres dne 10. srpna 1920 a nazvána též
„Smlouva mezi cesionářskými státy rak.-
uh. monarchie“. Týče se Itálie, Polska, Ru-
munska, Jugoslávie a ČSR a upravuje
otázky národohospodářské důležitosti po
stránce právní a povšechné.

Uvedli jsme jen důležité výňatky, pokud
mají přímý vztah k naší vlasti. �

Zdroj: Nový velký ilustrovaný 
slovník naučný
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Celá polovina respondentů (50 %) je pře-
svědčena, že by sofistikovaný kyberne-
tický útok byla schopna odhalit, což

představuje nejvýraznější podíl od roku 2013.
Tento pozitivní trend odráží zejména investice
firem do analýzy důvěryhodnosti a závažnosti
údajů o hrozbách (tzv. threat intelligence), ne-
přetržitého monitoringu, centra pro řízení bez-
pečnosti provozu (SOC) a v neposlední řadě
i na aktivní obranu.

Bez ohledu na uvedené investice se ale 86 %
respondentů domnívá, že nástroje pro boj s ky-
bernetickými hrozbami uplatňované jejich or-
ganizací současným nárokům nedostačují.

Téměř dvě třetiny společností (64 %) nedis-
ponují žádným uceleným programem na ana-
lýzu relevantních hrozeb (threat intelligence),
případně uplatňují pouze dílčí opatření. Pokud
jde o identifikaci zranitelností, více než polo-
vina (55 %) organizací nevyužívá žádné speci-
fické metody, jejichž prostřednictvím by pří-
padné zranitelnosti mohly odhalit, přičemž
centrum pro řízení bezpečnosti provozu (SOC)
zcela chybí ve 44 % organizací.

Na přímý dotaz ohledně výskytu závažného
incidentu v organizaci v nedávné době odpo-
vědělo kladně 57 % respondentů; zastaralé
kontroly nebo bezpečnostní architekturu
označuje v dané souvislosti za nejzávažnější
slabinu téměř polovina účastníků (48 %), tedy
více než v minulém roce (34 %).

Respondenti se shodují, že největší hrozby
– ať již malware, phishing, útoky prováděné
s cílem obohatit se nebo pokusy o krádež du-
ševního vlastnictví či údajů – jsou nadále na
vzestupu:

Petr Plecháček, senior manažer oddělení IT
poradenství společnosti EY v ČR, říká: „V ob-
lasti prevence prolomení bezpečnostních
opatření dělají sice organizace značné po-
kroky, ať se však snaží sebevíc, útočníci při-
jdou vždy s novými a rafinovanějšími triky. Je
proto zapotřebí, aby organizace uplatňovaná
bezpečnostní opatření dále zesilovaly. Musí se
také snažit uvažovat nad rámec pouhé
ochrany či zabezpečení a zavádět komplexní
bezpečnostní politiky, které jim umožní lépe
se na kybernetické incidenty připravit a účin-
něji na ně reagovat. To, že přijdou, nemá
smysl rozporovat. Ve chvíli, kdy se tak stane,
musí mít společnost připravený plán a být

schopna urychleně zajistit nápravu a obnovit
provoz. Pokud to nedokáže, ohrozí nejen své
zákazníky, zaměstnance a dodavatele, ale
především svou vlastní budoucnost.“

Pro organizaci je z hlediska schopnosti re-
akce na napadení zcela zásadní prioritou za-
jištění kontinuity podnikání a program ob-
novy po havárii (57 %), stejně tak jako pre-
vence úniku a ztráty dat (57 %). Zatímco na
prevenci úniků a ztráty dat hodlá v roce 2016
vynaložit více prostředků 42 % respondentů,
na zajištění kontinuity podnikání a program
obnovy po havárii pouze 39 %.

Slabá místa ani překážky 
se téměř nemění
Pořadí nejobávanějších hrozeb zůstává v po-
rovnání s předchozím rokem de facto ne-
měnné. Respondentům tak největší obavy
v souvislosti s kybernetickou bezpečností pů-
sobí nedostatečné bezpečnostní povědomí či
nedbalý přístup zaměstnanců (55 % oproti
44 % v roce 2015) a neoprávněný přístup
k datům (54 % oproti 32 %). Také překážky im-
plementace a rozvoje dedikované pracovní
pozice pro zajišťování kybernetické bezpeč-
nosti jsou stále tytéž:
► rozpočtová omezení (61 %, resp. 62 %

v roce 2015);
► nedostatek kvalifikovaných odborníků

(56 %, resp. 57 % v roce 2015); a
► nízké povědomí a podpora ze strany ma-

nagementu (v obou letech shodně 32 %).

Úskalí inherentních rizik digitálního
ekosystému a propojených zařízení

Bez ohledu na provázanost současného digi-
tálního světa nepokládá 62 % respondentů za
pravděpodobné, že by navýšili výdaje na ky-
bernetickou bezpečnost v případě narušení,
které by z hlediska provozu nezpůsobilo
zjevné škody. Stejné přesvědčení vyslovilo
58 % respondentů v souvislosti s případným
útokem na konkurenční podnik a 68 %
zúčastněných organizací by pravděpodobně
částku na zabezpečení nezvýšilo ani v pří-
padě kybernetického útoku na svého doda-
vatele. Pokud by útočníci uspěli při krádeži
dat, dotčené klienty by o prokazatelném zci-
zení údajů do týdne od takového incidentu
neinformovala téměř polovina účastníků
průzkumu (48 %). Celkem 42 % respondentů
nemá schválenou komunikační strategií,
resp. připravený plán pro případ význam-
ného útoku.

V souvislosti s přenosnými zařízeními se
pak organizace dle vlastních slov potýkají
především se stále rostoucím počtem zaří-
zení, které do jejich infrastruktury pronikají.
Téměř tři čtvrtiny (73 %) podniků znepokojuje
nedostatečné povědomí a chování uživatelů
týkající se zacházení s mobilními zařízeními
jako jsou notebooky, tablety a smartphony.
Ztrátu chytrého zařízení vnímá v tomto
ohledu jako nejvyšší riziko celá polovina do-
tázaných (50 %), jelikož většinou představuje
jak ztrátu údajů, tak identity. �

Firmy dokáží kybernetické útoky stále lépe předvídat, 
hůře se z nich však zotavují
Navzdory stále vyššímu počtu kybernetických hrozeb si nadnárodní společnosti víc než kdy jindy věří,
že dokáží předvídat důmyslné kybernetické útoky a zároveň jim úspěšně čelit. Naopak mezery vidí
v nedostatečných investicích a plánech na obnovení provozu, pokud již k narušení bezpečnosti dojde.
Vyplývá to z pravidelného mezinárodního průzkumu o kybernetické bezpečnosti ve firmách (Global
Information Security Survey – Path to cyber resilience: Sense, resist, react), který každoročně provádí
poradenská společnost EY a kterého se v roce 2016 zúčastnilo celkem 1735 organizací.
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